
Vanhempainyhdistys TURVA:n uutiskirje, joulukuu 2015 

Hei! 

Tämän vuoden joulumarkkinat järjestettiin 28.11. ja ne olivat suuri menestys! TURVA:n tulot 

joulumarkkinoilta olivat 56 003 kr (51 000 kr 2014). Sen lisäksi useat luokat järjestivät aktiviteetteja omissa 

luokissaan. Punaisen ristin hyväksi järjestetyn keräyksen tuotto on tällä hetkellä 1 700 kr. 

Suurkiitokset kaikille, jotka jollain tavoin autoitte joulumarkkinoiden järjestämisessä! 

Joulumarkkinoilta saatujen varojen käytöstä otamme mielellämme vastaan ehdotuksia ja hakemuksia. 

Lasten ja vanhempien ideat ja osallistuminen TURVA:n toimintaan ovat aina tervetulleita, riippumatta siitä, 

oletko aktiivinen TURVA:n hallituksessa vai et. Tällä hetkellä TURVA:lla on seuraavat työryhmät – jos olet 

kiinnostunut osallistumaan niihin, ota yhteyttä ryhmän vastaavaan: 

- Piharyhmä: tytti.wallin@hotmail.com. Ryhmä järjestää vuosittaiset pihatalkoot, pitää yhteyttä 

koulurakennuksen omistavan SISAB:in kanssa, ja voi myös tehdä työtä koulun sisätilojen 

parantamiseksi, jos aktiivisia vanhempia löytyy. 

- Joulumarkkinaryhmä: nina.uddin@telia.com.  Vuoden 2016 joulumarkkinoiden järjestelyyn 

tarvitaan useampien vanhempien apua. Lisäksi tarvitaan joku, joka ottaa joulumarkkinat 

järjestääkseen parin vuoden kuluttua, kun Ninan lapset lopettavat koululla. 

- Yhteistyöryhmä koulun ja vanhempainyhdistyksen välillä: arlene.frisk@reebokccm.com. Ryhmä 

perustettiin Tuulikki Williamssonin vuosikokoukseen lähettämän aloitteen vuoksi. Tuulikki pyysi 

vanhempainyhdistyksen apua varsinkin pienempien lasten väkivaltaisen käytöksen ja ruman 

kielenkäytön poiskitkemiseksi vapaa-ajankodissa. Ryhmä mietti mm. vanhemmille suunnattuja 

luentoja esimerkiksi lasten tietokonepelaamisesta ja unirytmistä. 

- Kirjastoryhmä: johanna.jussila.hammes@gmail.com tai Tytti. Ryhmä jatkaa koulun kirjaston 

toiminnan edistämistä. 

- Kiertokirjastoryhmä: Johanna. Tarkoituksena on jatkaa työtä sen hyväksi, että koulu saisi taas 

oikeuden lainata kirjoja ja materiaalia Tukholman kaupungin Cirkulationsbibliotekistä. 

Vastaisuudessa TURVA toivoo, että apuraha-anomukset jätetään TURVA:lle ennen käyttötarkoituksen 

toteuttamista, esim. ennen luokkaretken tekoa.  

TURVA:n edustajat koulun säätiön hallituksessa vaihtuvat helmikuusta alkaen. TURVA kiittää aiempia 

edustajiaan Lotta Carlssonia ja Pär Nilssonia heidän monivuotisesta työstään. TURVA:n uudet edustajat ovat 

Tytti Wallin Casserdahl ja Johanna Jussila Hammes. 

TURVA:n edustusta koulun säätiön hallituksessa ei ole mitenkään määritelty. Tämän vuoksi TURVA:n 

hallitus tulee kevään aikana keskustelemaan asiasta. Jos olet kiinnostunut keskustelemaan mm. siitä, 

kuinka ja koska TURVA:n edustajat valitaan säätiön hallitukseen, millä mahdollisilla kriteereillä ja kuinka 

pitkäksi kaudeksi, olet tervetullut seuraavaan TURVA:n hallituksen kokoukseen 20. tammikuuta 2016 klo. 

18.  

Valitettavasti meidän täytyy myös ilmoittaa, että yksi lokakuussa valituista TURVA:n hallituksen jäsenistä ja 

yksi varajäsenistä ovat jättäneet paikkansa. Hallitus on tästä huolimatta täyslukuinen. 

Lopuksi toivotamme kaikille jäsenille oikein hyvää ja rauhallista joulua! 
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