
Lapin koulun vanhempainyhdistyksen vuosikertomus 2018 – 2019 

Lapin koulun vanhempainyhdistyksen toimintakausi lähti liikkeelle vuosikokouksesta 18.9.2018. 
Vuosikokouksen yhteydessä valittiin vanhempainyhdistykselle uusi hallitus, johon tuli 11 jäsentä. 
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Jarkko Laukkanen ja varapuheenjohtajaksi Juha Into.  Sihteeriksi ja 
rahastonhoitajaksi valittiin Elina Nurmela. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Jenni Junnila, Katri 
Laaksonen, Kati Pertola, Henna Lamminen, Eija Kallio, Anne-Mari Kallio, Jenni Laaksonen ja Petra Hentonen. 
Toiminnantarkastajiksi valittiin Outi Tuominen ja Sanna Seikkula.  

Syksyllä vanhempainyhdistyksen toiminta lähti käyntiin vauhdikkaasti. Motoristit koulukiusaamista vastaan 
eli MKKV ry saapui Lapin koululle vanhempainyhdistyksen järjestämänä. Koululaisille puhuttiin 
kiusaamisesta, ja toivomme, että näin vaikuttava puhuja sai viestinsä perille ihan jokaiselle. Kevennyksenä 
tapahtumassa oli taikuri Marcus Alexander sekä tietysti lähempi tutustuminen moottoripyöriin. Kotiin 
lähetetyistä kuvista päätellen hymy oli herkässä sekä oppilailla että motoristeilla.  

Syyskuussa järjestettiin tuttuun tapaan kodin ja koulun päivä, jossa vanhempainyhdistys kahvitteli 
koululaisten vanhemmat ja sukulaiset. Arpajaispöytä on aina erittäin suosittu, lieneekö vaikutusta 
mahtavilla palkinnoilla, joita oppilaat kotoa toivat. Lapin oma K-kauppias Saku Vätti lahjoitti oppilaille 
jäätelöt. 

Lokakuun lakkoilu jätti koululaiset ruuatta kahdeksi päiväksi, mutta aktiiviset vanhempainyhdistyksen 
jäsenet päättivät hoitaa asian. Lappilaisten yritysten ja yhdistysten tuella oppilaat saivat vatsojen täytteeksi, 
uskallanko sanoa; jopa tavallista maukkaampaa ruokaa. Koulun lisäksi ruoka jaettiin myös Lapin päiväkotiin. 
Koko tapahtuman organisointiin oli aikaa vain pari päivää, mutta tämähän ei tunnetusti yhdistyksen väelle 
ole este, pikemminkin haaste. Mielestäni tässä tapahtumassa kiteytyi täydellisesti Lapin henki, 
yhteisöllisyys.  

Marraskuussa järjestettiin koko koulun vanhempainilta, painottuen digiasioihin. Yhdistys järjesti 
kahvituksen sekä avusti koululaisten työpajojen kustannuksissa. Vanhempainyhdistys on päässyt 
kahvittelemaan myös kansalaisopiston tapahtumia ja kesän Hippo-kisoja. 

Joulumuistamisena tänäkin vuonna oli joulupukki. Pienille luistelijoille hankimme kaulasuojat, joita saavat 
myös eskarilaiset käyttää. Muita hankintoja oli mm. uudet jalkapallot ja sählyvarusteet.  

Ekaluokkalaiset pääsivät Raumalle katsomaan Pinokkio-jääshowta. Vanhempainyhdistys tuli avuksi ja avusti 
pääsylippujen hinnassa. Talviliikuntapäivän koululaiset viettivät Lähdepellolla, johon yhdistys sponsoroi 
grillimakkarat. Keväällä yhdistys järjesti edellisvuosien tapaan discon Lapin työväentalolla. Disco järjestettiin 
jälleen yhdessä Rauman kaupungin nuorisotoimen kanssa. Discon menestys on taattu, innokkaimpia 
lienevät alaluokkalaiset. Tunnelmaa tuomaan hankimme jälleen popcorn-koneen, mikä oli hitti jo viime 
vuonna. 

Lapin koulun nelosluokkalaisista koostuva joukkue voitti Rauman seurakunnan alueellisen virivisan, ja 
etenivät lopulta Virsivisa-finaaliin Jyväskylään 17.5.2019. Molemmat nelosluokat lähtivät kannustamaan 
joukkuetta, vanhempainyhdistys tarjosi majoituksen seurakunnan leirikeskuksessa. Joukkue sijoittui 
hienosti neljänneksi valtakunnallisessa kisassa! 

Kevätjuhlassa nähtiin monta ihanaa esitystä sekä neljännen luokan oppilaille annettiin jälleen yhdistyksen 
puolesta Hymyveistokset.  



Lapin Pelastakaa lapset ry. myönsi Lapin koulun vanhempainyhdistykselle Vuoden Lapsellinen Teko –
diplomin paikallisten lasten hyvinvoinnin eteen tehdystä pitkäjänteisestä työstä. Tämä lämmitti varmasti 
jokaisen vanhempainyhdistyksen jäsenen sydäntä, teemme tätä lastemme puolesta.  

Näin toimintakauden päättyessä haluamme kiittää kuluneesta kaudesta 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. 

 

Vanhempainyhdistyksen hallituksen puolesta 
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