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Hyvää alkanutta vuotta kaikille! 

Koulun vanhempainyhdistyksen tehtävä on tukea koulun ja kodin välistä yhteistyötä eri tavoin. 

Yhdistystä edustaa vuosittain valittava hallitus, johon kuuluu tällä hetkellä 11 jäsentä. Kuluneen 

lukuvuoden aikana hallitus on kuullut mm. uuden Hämeenkylän koulun rakentamisen etenemisestä 

ja kuullut uuteen koulurakennukseen liittyvistä suunnitelmista. Vuosi 2020 on puolestaan aloitettu 

suunnittelemalla syksyn yhteistä juhlaa uuden koulun avajaisten yhteyteen. Kevättä kohti mentäessä 

hallitus tulee lisäksi päättämään mm. stipendirahojen myöntämisestä kevätjuhlia varten. Kaikkea 

mukavaa olemme siis päässeet tekemään! 

 

Yhdistyksen jäsenyys 

Perinteisesti vanhempainyhdistys kerää myös varoja, joita käytetään mm. stipendien jakamiseen, 

leirikoulujen tukemiseen, tapahtumien järjestämiseen ja erilaisiin väline- tai tarvikehankintoihin 

koululle. Varojen keräämisessä merkittävässä osassa ovat yhdistyksen jäsenmaksut. Kiitos jäsenten, 

pystymme mm. taas ensi keväänä jakamaan stipendejä kaikille vuosiluokille. Yhdistyksen 

jäsenmäärä vaikuttaa myös omiin vaikutusmahdollisuuksiimme; mitä enemmän jäseniä on, sitä 

suurempi painoarvo esim. esittämillämme kannanotoilla on. Toivomme siis mahdollisimman monen 

liittyvän yhdistyksen jäseneksi, jotta pystymme jatkamaan opiskelijoiden tukemista myös jatkossa.  

Hämeenkylän koulun oppilaiden vanhemmat voivat liittyä yhdistyksen jäseneksi maksamalla 

vuosittaisen vuosikokouksen määrittelemän jäsenmaksun (toimintakausi 1.8.-31.7.). Kaudella 2019-

20 jäsenmaksun suuruus on 10 €. Perheestä voi liittyä myös useampi kuin yksi aikuinen. Myös 

suuremmat kannatusmaksut ovat tervetulleita. 

Hämeenkylän koulun vanhempainyhdistys ry 

Tilinumero: FI39 4055 0011 6318 98 

(kirjoita viestikenttään nimesi/nimet, sähköpostiosoitteesi, sekä lapsesi luokka). 

 

Yhteistyö Hämeenkylän K-Supermarketin kanssa 

Yhteistyö Hämeenkylän K-Supermarketin kanssa on jatkunut jo useita vuosia. Sopimus tarkoittaa 

sitä, että vanhempainyhdistys saa kaupalta sponsorointitukea kaikista niistä ostoksista, joiden 

yhteydessä käytetään K-plussa -korttia, joka on rekisteröity yhteistyöhön. Rekisteröimällä oman K-

plussakortin vanhempainyhdistyksen sopimukseen, voit osallistua yhteistyöhön ja helposti omalta 

osaltasi olla tukemassa yhdistyksen toimintaa. HUOM! rekisteröinti ei vähennä omia plussa -

pisteitäsi, vaan tulee yhdistykselle niiden päälle.  



Rekisteröinti on helppoa ja se onnistuu K-Plussan nettisivuilla www.plussa.com/. Rekisteröidy tai 

jos olet jo rekisteröitynyt, kirjaudu oma plussa -palveluun ja valitse valikosta sponsorointi ja käytä 

sponsorointitunnusta SP0655. Näin olet helpolla tavalla mukana tukemassa koulun oppilaita!  

 

Uuden Hämeenkylän koulun avajaiset 

Uuden koulurakennuksen avajaisjuhla järjestetään lauantaina 29.8.2020 ja luvassa on koko kylän 

yhteinen tapahtuma. Merkitsethän päivän jo kalenteriin! Mikäli sinulla on ideoita 

tapahtumapäivälle, mielessä esiintyjiä tai yhteistyökumppaneita, joita tapahtuma voisi kiinnostaa tai 

ihan mitä muuta tahansa ajatusta tapahtumasta, olethan yhteydessä! Ideoita voi lähettää 

vanhempainyhdistyksen sähköpostiin hamis.vanhemmat@gmail.com. 

 

Sanomalan saattoliikenne 

Vanhempainyhdistystä on myös lähestytty Sanomalan liikenteeseen liittyvällä viestillä 

huolestuneiden ohikulkijoiden toimesta. Kiinnitättehän erityistä huomiota jättäessänne lapsia 

autosta koulun viereiselle Monsaksenpolulle. Vaaratilanteita on syntynyt varsinkin pimeässä ja 

autojen kääntyessä takaisin Sanomatielle. Monsaksenpolkua eteenpäin ajaessa noin 200 m tulee 

vastaan liikenneympyrä, jossa kääntyminen on turvallista. Huolehditaan yhdessä turvallisesta 

liikenteestä! 
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