Uutiskirje vanhempainyhdistys TURVA:lta
lokakuussa 2017
Hei!
Vanhempainyhdistys TURVA:n syksy on
alkanut tuttuun tapaan kiireisissä merkeissä.
Sunnuntaina 17. syyskuuta järjestettiin
pihatalkoot, joihin osallistui noin 15-20
aikuista ja iso liuta lapsia. Suurkiitokset kaikille
osallistuneille ja pihan siivouksessa ja kunnostamisessa auttaneille!
Pihatalkoot johtivat asiasta toiseen, kun talkoot jouduttiin aloittamaan siivoamalla ulosteita koulun
pihalta. Vanhempainyhdistyksen hallituksen varajäsen Jessica Adel teki TURVA:n Facebook-sivulla
ehdotuksen kansalaisaloitteen lähettämisestä Kungsholmenin kaupunginosan poliitikoille ja
koulukiinteistön omistavalle SISAB:ille siitä, että koulun pihalla yöpyvät ja sinne tarpeensa tekevät
henkilöt on saatava sieltä pois. Jessica ehdotti mm. ympäristöystävällisen muovimaton laittamista
kaikille hiekoitetuille alueille, niin että jätteet on helpompi pestä pois, koulunpihan valaistuksen
parantamista, lukittavia kansia hiekkalaatikoiden päälle ja sitä, että lähialueelle (Fridhemsplanille)
saataisiin ilmainen yleinen vessa. Aloitteelle saatiin parissa päivässä yli 70 allekirjoittajaa ja aihe on
nyt otettu esiin muun muassa MittI Kungsholmen -lehdessä, Sisuradiossa ja SVT:n suomenkielisissä
uutisissa.
Koulu on solminut uuden 10-vuotisen vuokrasopimuksen SISAB:in kanssa. Tästä syystä TURVA miettii,
mitä koulunpihan parantamiseksi voitaisiin tehdä, ja mistä tähän tarkoitukseen voisi hakea
rahoitusta. Tervetuloa mukaan ideoimaan seuraavaan kokoukseen (aika ilmoitetaan vuosikokouksen
jälkeen), jos koulunpihan kohentaminen on myös sinun sydäntäsi lähellä.
Toinen mietinnän alla jo pitkään ollut asia on ollut koulun vessojen uudelleenmaalaaminen ja niiden
piristäminen. Jos olet kiinnostunut vessojen kunnosta ja sen vaikutuksista oppilaiden terveyteen,
tervetuloa seuraavaan kokoukseen miettimään jatkotoimenpiteitä!
Kolmas TURVA:n asialistalta usein löytyvä kysymys koskee kirjojen ostamista koulun kirjastoon. Jos
olet sitä mieltä, että lasten lukemaan oppiminen on tärkeä asia ja haluat sitä edistää, seuraava
kokous on oiva tilaisuus tulla keskustelemaan asiasta ja miettimään mitä voisimme tehdä koulun
kirjaston tukemiseksi.
TURVA:n vuosikokous pidetään torstaina 5. lokakuuta klo 18:00 Valkoisessa salissa, Tukholman
ruotsinsuomalaisen koulun 2. kerroksessa. Kaikki vanhemmat ovat tervetulleita!
Joulumarkkinat järjestetään perinteiseen tapaan marraskuun viimeisenä lauantaina 25.11. klo 11-15
Tukholman ruotsinsuomalaisella koululla. Tavalliseen tapaan luokat voivat järjestää omaa toimintaa
ja/tai myyntiä luokkahuoneissa.
Päivitettyä tietoa TURVA:n toiminnasta ja mm. kokousten ajankohdasta löytyy osoitteesta
www.turva.se sekä TURVA:n Facebook-sivulta https://www.facebook.com/groups/5096504787/.
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