Uutiskirje vanhempainyhdistys TURVA:lta, toukokuussa 2015
Hei!
Kevät on ollut TURVA:n hallitukselle ja myös monille teistä aktiivisista vanhemmista kiireinen! Ohessa muutamia
tärkeimmistä aktiviteeteistä ja keskustelunaiheista:
-

-

-

TURVA:n hallitus muistuttaa kaikkia vanhempia siitä kuinka tärkeää on antaa koulun johdolle ja opettajille
työrauha. Siksi toivoisimmekin, että jokainen vanhempi käyttää omaa harkintaa lähettäessään sähköpostia
koulun johdolle ja/tai opettajille – sillä jokainen ylimääräinen sähköposti vähentää opetustyösaikaa.
Mielipiteitä koulusta voi välittää, ja parannusehdotuksia tehdä myös TURVA:n kautta, ennen kaikkea
osallistumalla TURVA:n kokouksiin.
Luokkien TURVA-edustajien roolista keskusteltiin helmikuussa. Edustajat ovat lenkki TURVA:n ja luokkien välillä.
Edustajien olisi hyvä osallistua TURVA:n hallituksen kokouksiin mahdollisimman usein. Hallitus on kuitenkin
tietoinen siitä, että edustajien rooli on jokseenkin epäselvä.
TURVA on järjestänyt kevään aikana neljät talkoot:
o Kirjojenpäällystystalkoot, joiden aikana päällystettiin
”Lukuiloa suomeksi” –projektin puitteissa ostettuja
luokkakokoelmia kirjoja, järjestettiin kahteen
otteeseen, 31.3. ja 16.4.
o Päiväkodin pihatalkoot järjestettiin 26.4.
o Koulun pihatalkoot järjestetään 10.5.
o Talkookuvia voi katsella mm. TURVA:n kotisivulla
osoitteessa www.turva.se.

Suurkiitokset kaikille talkoisiin osallistuneille!
-

-

-

-

Koulu täyttää tänä vuonna 25 vuotta ja TURVA on osallistunut
keskusteluihin ”lasten päivän”, jota vietetään 10.9.2015, järjestelyistä. Vanhempien osalle jää järjestää
vanhempien kahvitus iltapäivällä klo. 15-17. Ehdotuksena on, että 9. luokka järjestää kahvituksen luokkakassan
hyväksi.
Tämän vuoden vappujuhlien huonon munkkitilanteen, ja sen monelle lapselle aiheuttaman suuren pettymyksen
vuoksi TURVA järjestää ensi vuoden vappuriehan. Ensi vuonna kaikki luokat saavat mahdollisuuden omaan
pöytään vappuriehassa. Pöydissä voi myydä simaa/mehua, munkkeja ja pitää kirpputoria ja järjestää ohjelmaa
lapsille.
Kuten edellisinäkin vuosina, TURVA jakaa koulun kevätjuhlassa stipendejä. Raija Bergmanin kirjoituskilpailun
palkinnot ovat 1 000 kr voittajalle, 750 kr toiseksi tulleelle ja 500 kr kolmannelle. Lisäksi jaetaan 2 kappaletta 500
kruunun stipendejä kahdelle 9-luokkalaiselle. Turva on myös edellisten vuosien tavoin, tukenut 9-luokkalaisten
luokkaretkeä 550 kr per oppilas, eli 15 400 kruunulla
TURVA:n hallituksen seuraava kokous on 1.9.2015 klo 18:00 koulun kirjastossa 3. kerroksessa. Vuosikokous
pidetään 1.10.2015 klo 18:00 Valkoisessa salissa. Kaikki ovat tervetulleita kokouksiin!

TURVA:n hallitus toivottaa kaikille vanhemmille oikein hyvää alkavaa kesää!

Nyhetsbrev från föräldraföreningen TURVA, maj 2015
Hej!
Det har varit en händelserik vår både för TURVA:s styrelse och även för många av er aktiva föräldrar! Bifogat en
sammanfattning av några av de viktigaste aktiviteterna och samtalsämnena:
-

-

-

TURVA:s styrelse önskar att alla föräldrar förstår hur viktigt det är att skolledningen och lärarna ges arbetsro.
Den ökade mängden E-post och telefonsamtal till lärarna och skolledningen innebär att tid sätts på annat än
lärarnas huvudsakliga uppgift, d.v.s. undervisningen. Synpunkter och frågor som gäller skolan kan också
företrädesvis tas upp genom TURVA under TURVA:s möten för att minska skolpersonalens arbetsbelastning.
Klassernas TURVA-representanters roll diskuterades i februari. Representanterna formar kontaktytan mellan
TURVA och klasserna. Därför skulle det uppskattas om representanterna deltog i TURVA:s styrelsemöten så ofta
som möjligt. Styrelsen är dock medveten om att representanternas roll är något oklart.
TURVA har under våren arrangerat fyra ”fixardagar/ -kvällar”:
o Bokinplastnings-fixarkvällen arrangerades två gånger, den
31/3 och den 16/4. Under dessa kvällar plastades in de
klassuppsättningar böcker som har köpts in inom ramen för
projektet ”Läsglädje på finska”.
o Förskolans gårdsfixardag arrangerades den 26/4.
o Skolans gårdsfixardag arrangeras den 10/5.
o Man kan titta på bilder från fixardagarna på TURVA:s hemsida
på www.turva.se.

Ett stort tack till alla deltagare!
-

-

-

-

Skolan fyller 25 år i år och TURVA har deltagit i diskussionerna om att arrangera ”Barnens dag” den 10/9 2015.
Föräldrarnas roll under dagen kommer att vara att arrangera föräldrafikat under eftermiddagen kl. 15-17.
Förslagsvis kommer 9:orna att arrangera fikat till förmån för sin klasskassa.
För att ge fler klasser möjlighet att delta och undvika att mjöden/munkarna säljs slut alltför snabbt, kommer
TURVA att arrangera nästa års Valborgsfirande istället för 5:orna. Varje klass kommer att få en möjlighet till
eget bord där man sälja mjöd/saft, munkar och ha loppis och program för barnen.
I likhet med andra år delar TURVA ut stipendier under skolans våravslutning. Första priset för Raija Bergman
skrivtävlingen är 1 000 kr, andra priset är 750 kr och tredje 500 kr. Därutöver kommer TURVA att dela ut två
stycken stipendier till 9:orna à 500 kr. Dessutom stöder Turva, som vanligt, 9:ornas klassresa med 550 kr per
elev, alltså totalt 15 400kr.
TURVA:s nästa styrelsemöte hålls den 1 september 2015 kl. 18 i skolans bibliotek på plan 3. Årsmötet hålls den
1/10 2015 kl. 18:00 i Vita salen. Alla är välkomna att delta i båda möten!

Vi önskar alla föräldrar en mycket härlig sommar!

