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APOLLON YHTEISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYS RY:n 
TOIMINTASUUNNITELMA 
LUKUVUOSI 2016 - 2017 
 

1. Yhteistoiminta 
 
1.1 Vanhempainyhdistyksen, koulun ja oppilaiden välinen yhteistyö  

 
Vanhempainyhdistys (vy) yrittää löytää keinoja helpottaa vanhempien ja opettajien 
välistä kanssakäymistä. Vanhempainyhdistyksestä valtuutetaan kuhunkin tulevaan 
vanhempainiltaan oma edustaja. Lisäksi järjestetään vanhempainilta.  
 
Oppilaskuntaan tiivistetään yhteistyötä. Oppilaskunta voi mm. ehdottaa uusia kerhoja 
vanhempainyhdistykselle, joka voi osallistua varainhankintaan kerhojen järjestämiseksi.  
 
Vy pyrkii keräämään varoja stipendejä varten. Stipendit annetaan joko oppilaille tai 
luokille. Oppilaat jotka joko edistävät työrauhaa luokissaan tai menestyvät 
hyvin/loistavasti opinnoissaan ovat potentiaalista stipendiainesta. 
 
Yksittäisille luokille voidaan myöntää luokkaretkistipendejä ja opettajien toivelistoja 
pyritään toteuttamaan varojen puitteissa. 
 

1.2 Vanhempainyhdistyksen ja alueen muiden toimijoiden välinen yhteistyö 
 
Vanhempainyhdistys tiivistää yhteistyötä mm. Kannelmäen seurakunnan, Lions 
Malminkartanon, Malminkartanon Weivareiden, Nuorisotalon, lähipoliisin, 
asukasyhdistyksen ja muiden alueen koulujen vanhempainyhdistysten kanssa. 

 
2. Tapahtumat 

 
Osallistutaan seuraaviin tapahtumiin 

a. Apollopäivä ja vanhempainmessut 19.11. 
b. Joulukonsertti 
c. Kevätkonsertti 

 
3. Kerhot 

 
Jatketaan salibandykerhoja yhteistyössä Malminkartanon Weivareiden kanssa ja perustetaan 
tarvittaessa uusia kerhoja, joihin haetaan mm. ELY-keskukselta avustusta, mikäli koulun 
oppilaat niitä haluavat ja niihin saadaan rahoitus sekä vetäjät. 

 
4. Tiedotus ja koulutustoiminta 

 
Keskustelu sähköisissä medioissa on nykyisin keskittynyt Facebookiin. Yhdistyksen jäsenet 
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kutsutaan keskustelemaan mm. Facebookin keskustelupalstalle KaaSu (Kaarelan 
Suojaverkko).  
 
Vy:n hallituksen jäsenet sekä muut yhdistyksen jäsenet osallistuvat tarpeellisiksi 
katsomiinsa Suomen vanhempainliiton ja HELVARY:n järjestämiin koulutuksiin ja 
tapahtumiin. 

 
Tiedottaminen tapahtuu koteihin lähetettävillä kirjeillä, nettisivuilla, KaaSu-ryhmässä sekä 
sähköposteilla. Lisäksi ajankohtaisista asioista ilmoitetaan Wilmassa. 
 
Vy:n sähköpostiosoite on vanhempainyhdistys.apollo@apollonyhteiskoulu.fi 

 
5. Harrastus- ja vapaa-ajan toiminta 

 
Pyritään saamaan vanhempia mukaan harrastus- ja vapaa-ajan toimintaan. Esimerkiksi 
salibandykerhoon voidaan ottaa mukaan myös huoltajia.  

 
6. Vanhempaintoiminta 

 
Yhdistys osallistuu Malminkartanon alueella virinneeseen vanhempainrinkitoimintaan. 
Lisäksi yhdistys haluaa kiinnittää huomiota yhdessä opettajajärjestöjen kanssa 
vanhemmuuden siirtymisestä yhä enenevässä määrin opettajille. Yhdistyksessä mietitään 
keinoja, joilla tukea huoltajien vanhemmuutta. Vanhempainillan teema pyritään valitsemaan 
siten, että se tukee tätä tavoitetta. 

 
7. Jäsenhankinta 

 
Jäsenhankintaa tehdään aktiivisella tiedottamisella ja kampanjoinnilla vanhempainilloissa ja 
muissa tapahtumissa. Jäsenhankintaa varten päivitetään yhdistyksen esite ja verkkolomake, 
jolla voi liittyä jäseneksi.  

 
8. Talous 

 
Koetetaan saada ympäröivältä liike-elämältä lahjoituksia joko rahana tai  tavarana 
käytettäväksi stipendeinä. 


