
Uutiskirje vanhempainyhdistys TURVA:lta, lokakuussa 2015 

Hei! 

Vanhempainyhdistys TURVA:n syksy on taas alkanut kiireisissä merkeissä. Olemme pitäneet yhden 

hallituksen kokouksen syyskuun alussa. Vuosikokous järjestettiin 1. lokakuuta. Seuraavat henkilöt 

valittiin TURVA:n hallitukseen kaudeksi 2015-2016: 

 Arlene Frisk, puheenjohtaja 
 Nina Uddin, jäsen 

Tytti Wallin, jäsen 
Christina Wainikka, jäsen 
Pauli Leppänen, jäsen 
Antti Ahonen, jäsen 
Jennifer Ryan, jäsen 
Johanna Jussila Hammes, jäsen 
Minna Mielke, varajäsen 
Jessica Adel, varajäsen 

Hallitus ei ole vielä ehtinyt valita joukostaan varapuheenjohtajaa, kassanhoitajaa eikä sihteeriä. Tämä 

tehdään hallituksen seuraavan kokouksen yhteydessä 4. marraskuuta. 

1. syyskuuta pidetyn kokouksen yhteydessä saimme muun muassa tietoa rehtori Heli Lindströmiltä: 

- Koululle on nyt hankittu rasvanerottaja, joka on sijoitettu ruokasalin nurkkaan. 

- Koulussa on tänä syksynä 402 oppilasta joista 69 lasta esikoulussa ja loput luokilla F-9. 

- Koulu on saanut apurahan Skapande skola –projektilta yhteisen elokuvan tekemistä varten. 

- TURVA osallistui koulun 25-vuotisjuhlan, 10.9. järjestetyn lasten päivän järjestelyihin. TURVA 

auttoi päiväkodin juhlan järjestelyssä. 5A-luokka järjesti iltapäivällä kahvituksen vapaa-ajankodin 

lapsille ja vanhemmille. 

- Lukuiloa suomeksi –projekti jatkuu ja ostetut kirjat on nyt otettu käyttöön. Kaikkia kirjoja ei ole 

vielä ehditty päällystää ja TURVA miettikin vielä yksien kirjanpäällystystalkoiden järjestämistä. 

- SISAB, joka omistaa koulurakennuksen, on nyt aloittanut luvatut korjaustyöt koulun pihalla, 

koulun Drottningholmsvägenin puoleisella sivulla. Valitettavasti TURVA:n monivuotinen 

kontaktihenkilö SISAB:issa on vaihtanut vastuualuetta pois Kungsholmenilta. 

- Vessojen kunnosta ja kunnostamisesta keskusteltiin.  

Vuosikokoukseen tuli yksi aloite, vapaa-ajankodin johtajalta Tuulikki Williamsonilta. Aloite koski 

yhteistyötä koulun ja vanhempainyhdistyksen välillä koskien varsinkin pienempien vapaa-ajankotia 

käyvien lasten väkivaltaista käytöstä ja rumaa kielenkäyttöä. Vuosikokous päätti, että uusi hallitus 

tulee tutkimaan sopivia yhteistyömuotoja ja toimimaan näiden mukaan. 

TURVA:n perinteiset joulumarkkinat järjestetään lauantaina 28. marraskuuta 2015 klo 11 alkaen. 

Koulun kanslia ei ole saanut tietoa kaikkien luokkien joulumarkkinavastaavista. Tämän vuoksi 

pyydämmekin luokkien FA-B, 3A, 4A, 6A, 7A, 8B sekä 9A-B joulumarkkinavastaavien ottavan yhteyttä 

Nina Uddiniin, nina.uddin@telia.com. Toivomme lisäksi kaikkien luokkien joulumarkkinavastaavien 

tulevan joulumarkkinakokoukseen 4.11. klo 18 alkaen, Valkoiseen saliin.  

Ystävällisin syysterveisin, 
Vanhempainyhdistys TURVA:n hallitus 

mailto:nina.uddin@telia.com

