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Hyvää alkanutta lukuvuotta kaikille! 

Jälleen uusi lukuvuosi on saatu käyntiin, ja vieläpä uudessa koulurakennuksessa. 

Vanhempainyhdistyksen ja koulun yhdessä suunnittelema uuden koulurakennuksen avajaisjuhla on 

siirretty vallitsevan tilanteen vuoksi ensi keväälle, jolloin toivottavasti pystymme järjestämään koko 

kylän yhteisen juhlan koululla.  

Sääntömääräinen vuosikokous sen sijaan pidetään koululla 5.10. Tervetuloa vaikuttamaan koulun 

vanhempainyhdistyksen toimintaan ja tutustumaan Uuteen Hämikseen! Toivomme myös 

mahdollisimman monen liittyvän vanhempainyhdistyksen jäseneksi 10 €:n jäsenmaksulla ja näin 

tukevan koulun toimintaa! 

 

Koulun vanhempainyhdistyksen rooli ja yhdistyksen jäsenyys 

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

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

lukuvuoden aikana hallitus tulee mm. toimimaan koulun tukena yhtenäiskoulun yhteisen kulttuurin 

muodostumisesta uudessa koulurakennuksessa, tekemään mahdollisuuksien mukaan erilaisia 

hankintoja oppilaiden hyväksi ja tukemaan luokkia erilaisissa toiminnoissa. Vanhempain-

yhdistykseltä voi mm. hakea rahallista tukea leirikouluihin tai muihin luokkien yhteisiin retkiin ym.  

Voidakseen toteuttaa yllä mainittuja tukitoimia, vanhempainyhdistys kerää varoja. Varojen 

keräämisessä merkittävässä osassa ovat yhdistyksen jäsenmaksut. Yhdistyksen jäsenmäärä 

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

painoarvo esim. esittämillämme kannanotoilla on.  

 

Toivomme mahdollisimman monen liittyvän yhdistyksen jäseneksi, jotta pystymme 

jatkamaan opiskelijoiden tukemista myös jatkossa.  

Hämeenkylän koulun oppilaiden huoltajat voivat liittyä yhdistyksen jäseneksi maksamalla 

yhdistyksen vuosittaisen jäsenmaksun (toimintakausi 1.8.-31.7.). Kauden 2020-21 jäsenmaksusta 

päättää vuosikokous, mutta jäseneksi voi liittyä jo nyt maksamalla 10 €/hlö yhdistyksen tilille. 

Perheestä voi liittyä myös useampi kuin yksi aikuinen. Myös suuremmat kannatusmaksut ovat 

tervetulleita. Vanhoille jäsenille on lähtenyt lasku jäsenyydestä. 

Hämeenkylän koulun vanhempainyhdistys ry 

Tilinumero: FI39 4055 0011 6318 98 

(kirjoita viestikenttään jäseneksi liitettävän henkilön nimi/nimet, sähköpostiosoitteesi, sekä 

lapsesi luokka). 

 



Sääntömääräinen vuosikokous 5.10. klo 18.00 

Hämeenkylän koulun vanhempainyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous järjestetään 

maanantaina 5.10.2020 klo 18.00. Paikkana Hämeenkylän koulu (Varistontie 3). 

Kokouksen jälkeen kiinnostuneilla mahdollisuus tutustua koulun tiloihin! HUOM! Kierrokselle 

edellytyksenä maskin käyttö. Suosittelemme maskin käyttöä myös kokoukseen osallistuville. 

Tervetuloa vaikuttamaan vanhempainyhdistyksen toimintaan!  

Kts. kutsu lopusta! 

 

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 siirretty keväälle 2021 

Uuden koulurakennuksen avoin, yhteinen avajaisjuhla on siirretty keväällä 2021. Päivämäärä 

tarkentuu tulevan vuoden kevättä lähestyttäessä. 

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. Kiitos 

kaikille ideoitaan jo lähettäneille! 

 

Koulun saattoliikenne 

Kuten rehtori jo aiemmin on viestinyt asiasta, huolehditaan kaikki yhdessä siitä, että kouluun 

tapahtuva mahdollinen saattoliikenne sujuu turvallisesti ja sääntöjen mukaan. Saattoliikenne on 

huomioitu koululla hyvin sitä varten erikseen rakennetulla jättöpaikalla Varistontien varressa. 

Saattoliikenne siis vain tähän paikkaan, ei koulun parkkipaikalle. Huolehditaan kaikki yhdessä 

mahdollisimman turvallisesta liikennekäyttäytymisestä. 

 

http://www.plussa.com/
mailto:hamis.vanhemmat@gmail.com


Hämeenkylän koulun vanhempainyhdistys ry 

VUOSIKOKOUSKUTSU 2020 
 

HÄMEENKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS RY 

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN 

Aika: 5.10.2020 klo 18.00 

Paikka: Hämeenkylän koulu, Varistontie 3 

 

 

Työjärjestys 

1.Kokouksen avaus. 

2.Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 
ääntenlaskijaa. 

3.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

4.Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 

5.Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto 
edelliseltä toiminta- ja tilivuodelta. 

6.Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden 
myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, 
joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta. 

7.Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet. 

8.Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan kuluvan 
toimintavuoden taloutta ja hallintoa. 

9.Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus. 

10.Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten. 

11.Vahvistetaan talousarvio kuluvaa toimintavuotta varten. 

12.Käsitellään muut asiat. 
 

 

 

 


