
Lapin koulun vanhempainyhdistyksen vuosikertomus 2017 – 2018 

Lapin koulun vanhempainyhdistyksen toimintakausi lähti liikkeelle vuosikokouksesta 19.9.2017. 
Vuosikokouksen yhteydessä valittiin vanhempainyhdistykselle uusi hallitus, johon tuli 11 jäsentä. 
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Jarkko Laukkanen ja varapuheenjohtajaksi Katja Salminen.  Sihteeriksi 
ja rahastonhoitajaksi valittiin Elina Nurmela. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Jenni Junnila, Katri 
Laaksonen, Kati Pertola, Henna Lamminen, Eija Kallio, Juha Into, Anne-Mari Kallio ja Jenni Laaksonen. 
Toiminnantarkastajiksi valittiin Outi Tuominen ja Anne-Mari Aaltonen.  

Syksyllä vanhempainyhdistys oli mukana koko koulun vanhempainillassa, jossa yhdistys järjesti kahvituksen 
sekä kertoi toiminnastaan. Seinälle heijastettiin kuvia yhdistyksen tähänastisista tempauksista, joita olikin 
kertynyt melkoinen määrä. Kahvituksen aikana jaettiin myös jäsenlomakkeita, joita täyteltiin ahkerasti 
hallituksen iloksi. Syksyllä vanhempainyhdistys myös varasi Nepparista kirpputoriloosin, joka oli 
yhdistykselle ilmainen. Myytävää tavaraa kertyi niin paljon, että myymättä jääneet tuotteet lahjoitettiin 
Eurajoen kierrätyskeskukseen.   

Kodin ja koulun päivä järjestettiin tänä vuonna 15.12. Yhdistyksen joululahja oppilaille oli joulupukki! Pukki 
kiersi luokasta luokkaan ja piti huolen, että kaikki saivat karkkia. Pienimpien luokissa innostus oli hurjaa, 
isommat ottivat pukin vastaan hieman hillitymmin. Mutta olipa varhaisteini-ikäisten kasvoilta luettavissa 
jopa hentoa hymynkaretta. Kodin ja koulun päivän kahvihetkestä vastasi jälleen vanhempainyhdistys. 
Joulun kunniaksi kahvin lisäksi oli mahdollisuus nauttia glögistä ja joulutortuista, joita ahkerat yhdistyksen 
tontut olivat paistelleet jo aamutuimaan. Lapin oma K-kauppias Saku Vätti lahjoitti oppilaille jäätelöt. 
Kahvipisteessä järjestettiin lisäksi arpajaiset, joihin palkinnot saatiin lahjoituksina vanhemmilta.  

Alkukeväästä vanhempainyhdistys järjesti oppilaille elokuvanäytöksen, elokuvaksi valikoitui suuren suosion 
saanut Coco. Ja tietenkin yhdistys tarjosi elokuvanautintoa täydentämään tikkarit ja pillimehut. Keväällä 
tarjottiin myös mitalikahvit koko koululle Lapin koulun 5.- ja 6.-luokkalaisten salibandyjoukkueiden 
kunniaksi. Sekä tyttöjen että poikien joukkueet voittivat Rauman koulujen välisen turnauksen. Kakku- ja 
mehutarjoiluihin osallistui yhdistyksen lisäksi Kontion Leipomo, KJL-Logistiikka Oy sekä K-Market Lapinpata.  

Keväällä yhdistys järjesti edellisvuosien tapaan discon, tänä vuonna palattiin jälleen Lapin työväentalolle. 
Disco järjestettiin yhdessä Rauman kaupungin nuorisotoimen kanssa. Disco onnistui jälleen hyvin, 
palaamme asiaan ensi keväänä. Kevätjuhlassa nähtiin monta ihanaa esitystä sekä neljännen luokan 
oppilaille annettiin jälleen yhdistyksen puolesta Hymyveistokset. Kesän aikana oli koululle ilmestynyt Lapin 
koulun nimikyltti, liekö vaikutusta yhdistyksen sitkeällä työllä asian eteen. 

Näin toimintakauden päättyessä haluamme kiittää kuluneesta toimintakaudesta Lapin koulun oppilaita ja 
heidän vanhempiaan, Lapin koulun henkilökuntaa sekä yhteistyötä kanssamme tehneitä tahoja. Tästä on 
jälleen hyvä jatkaa uuteen toimintakauteen Lapin koulun oppilaiden hyväksi. 
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