
Mouhijärven Yhteiskoulun vanhempainyhdistys ry                                               Toimintakertomus 2016-2017 

 

Toimintakausi 1.8.2016-31.7.2017. 

 

Yhdistys toimi lukuvuonna 2016-2017 sääntöjensä mukaisesti oppilaiden vanhempien yhteistyötahona. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys piti yllä yhteyksiä koulun henkilökuntaan, harjoitti 

tiedotustoimintaa, sekä tuki taloudellisesti oppilaiden retki- ja virkistystoimintaa. 

Mouhijärven Yhteiskoulun vanhempainyhdistys päätettiin perustaa perustamiskokouksessa 24.9.2015. 

Perustamiskokouksessa allekirjoitettiin perustamiskirja ja hyväksyttiin yhdistyksen säännöt. 

Vanhempainyhdistys rekisteröitiin yhdistysrekisteriin 3.11.2015 rekisterinumerolla 216.010. 

Yhdistysrekisterin maksusta (n.85€) huolehti Mouhijärven Yhteiskoulu. Yhdistys lähetti jäsenhakemuksen 

Suomen Vanhempainliitolle, joka hyväksyi yhdistyksen jäsenekseen 20.11.2015. 

 

Vuosikokouksessa 20.9.2016 yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Heidi Lahdenperä.  

Vuosikokouksen jälkeen pidetyssä ensimmäisessä hallituksen kokouksessa (20.9.2016) uusi hallitus 

järjestäytyi seuraavasti: 

Heidi Lahdenperä                                              puheenjohtaja 

Varsinaiset jäsenet 

Heidi-Maria Heikkilä                                         varapuheenjohtaja 

Riikka Honkakorpi                                             sihteeri 

Kirsi Alho                                                            rahastonhoitaja 

Anna-Mari Heiskanen 

Nina Sävilahti 

Taina Pyysilta 

Joanna Vaittinen 

Anna Sipilä 

Varajäsenet 

Hannaleena Piippo 

 

Hallitus kokoontui toimintakauden aikana 6 kertaa. Kokoukset pidettiin Mouhijärven Yhteiskoululla. Lisäksi 

vanhempainyhdistys on keskustellut WhatsApp-sovellukseen tehdyllä ryhmällä.  

Vuosikokouskutsun yhteydessä oli maksutiedot vapaaehtoisen kannatusmaksun maksamisesta 

yhdistykselle. Kannatusmaksu oli 10€/talous. Maksun maksoi 15 taloutta, mutta osa talouksista maksoi 

enemmän kuin 10 euroa, joten kannatusmaksuja kertyi 180€.   



Nimenkirjoitusoikeudet päätettiin antaa puheenjohtajalle ja rahastonhoitajalle. Yhdistyksen tilin saldo 

toimintakauden lopussa on 2433,33€. 

Toimintakauden aikana yhdistys on järjestänyt toimintaa koulun oppilaille ja tukenut oppilaiden virikkeitä ja 

retkiä, sekä osallistunut mm. turvallisuuden parantamiseen sekä kiusaamisen ehkäisyyn. Syksyn 

vanhempainillassa osa yhdistyksen jäsenistä oli kertomassa yhdistyksestä ja sen tarkoituksesta.  

Varainkeruuta toteutettiin syksyllä sekä keväällä. Jar-X-sukkamyynti ja Mosho-tuotteiden myynti tapahtui 

marraskuussa. Esitteet ja tilauslomakkeet lähetettiin oppilaiden mukana kotiin. Toinen varainkeruu oli 

maaliskuussa. Koululle tilattiin Jokioisten Leivän pakasterekka 8.3. Pakastetilaukset oli tehty ennen 

talvilomaa ja pakasterekan saapuessa vanhempainyhdistyksen jäsenet auttoivat tilaukset asiakkaille. 

Varainkeruut olivat kannattavia.  

Syksyllä vanhempainyhdistys kustansi pienimmille luokkaryhmille xylitol-pastillit, sekä projektiviikon 

teemana olleen liikenneturvallisuuden myötä heijastimet, jotka oppilaat itse suunnittelivat.  

1.9 vanhempainyhdistyksen varapuheenjohtaja osallistui oppilashuoltoryhmään, jossa mietittiin mm. 

liikenneturvallisuuden parantamista Mouhijärventiellä, jossa kulkee paljon koululaisia uuden asuinalueen 

myötä. Vanhempainyhdistys teki aiheesta kannanoton Sastamalan kaupungille, sekä kaupungin päättäjille, 

mm. kansanedustaja Ilmari Nurmiselle. Vastaus oli, että asia otetaan käsittelyyn syksyllä 2017. 

Oppilashuoltoryhmässä keskusteltiin myös keinoja ongelmatilanteisiin puuttumiseen, sekä mietittiin, 

kuinka koulun arjesta tehdään sujuvampaa.  

Syyslukukauden aikana vanhempainyhdistys mietti kokouksessaan opettajien turvallisuutta ja yksi keino 

olisi opettajien turvakoulutuksen järjestäminen koululla. Asiasta keskusteltiin koulun rehtorin kanssa ja 

mahdollisuus tähän voisi olla syksyllä 2017.  Joulukirkkoon yhdistys kokosi eskarilaisille joulupussit, jotka 

opettajat jakoivat koululaisille. Marraskuussa Mouhijärven yhteiskoulun vanhempainyhdistys mainittiin 

Tyrvään Sanomien lehtijutussa, joka kertoi Marttilan koulun vanhempainyhdistyksestä.  

Kevätlukukaudella tukioppilaat pyysivät yhdistystä osallistumaan rahallisesti kiusaamisen vastaisen 

tapahtuman järjestämiseen. Yhdistys osallistui 250€:lla ja tukioppilaat maksoivat some-persoona Sami 

Kieksille, että hän tuli puhumaan yläasteikäisille kiusaamisesta.  

12.2 yhdistys järjesti rusettiluistelutapahtuman luistelukaukalolla. Tarjolla oli kuumaa mehua ja pipareita. 

24.2 vietettiin koko koulun liikuntapäivää ja vanhempainyhdistys osallistui tapahtumaan maksamalla neljä 

(4) hiihdonopettajaa oppilaille Ellivuoreen.  

Kevään aikana vanhempainyhdistys osallistui rahallisesti tukioppilaiden kevätretkeen Tampereelle 

maksamalla oppilaille sisäänpääsyn Escape Room-pakohuoneeseen (160€). Lisäksi yhdistys maksoi 

ysiluokkalaisille sisäänpääsyn kiipeilypuisto High Parkiin Ellivuoreen. Yhdistys osallistui myös 

iltapäiväkerholaisten kevätretkeen Kiviniityn Kotieläintilalle 300€:lla. 

Kevätjuhlassa jaettiin oppilaiden omilta luokiltaan äänestämät Reilu kaveri-stipendit. Jokaisesta luokasta 

äänestettiin tyttö ja poika, jotka saivat stipendin, suuruudeltaan 20€. Yhdellä luokalla oli vain poikia ja 

valmistavalla luokalla oli niin pieni määrä oppilaita, että niihin jaettiin vain yksi stipendi. Yhteensä 

vanhempainyhdistys jakoi 36 kappaletta 20€:n stipendejä oppilaille (720€).  

Elokuussa vanhempainyhdistys osallistui aamu- ja iltapäiväkerholaisten toimintaan lahjoittamalla 

itsepoimittuja marjoja koulun henkilökunnalle, joista keitetään hilloa oppilaiden aamupuuroon. Tästä on 

tehty elokuussa tiedoksianto Servi Oy:lle. Vanhemmille lähetetään tiedote, jossa vanhempi voi ilmaista 

mielipiteensä siitä saako oppilas syödä hilloa, jonka on valmistanut Servi Oy:n ulkopuolinen taho.  



Elokuussa vanhempainyhdistys osallistuu vanhempainiltaan ja kertoo yhdistyksen toiminnasta vanhemmille 

ja toivottaa uudet jäsenet tervetulleeksi yhdistyksen toimintaan mukaan.  

 

 

 


