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YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTA 

Yli-Maarian koulun ja päiväkodin vanhempainyhdistykseen kuuluu kolme tasavertaista 

alajaostoa, päiväkoti, alakoulu sekä yläkoulu. 

Yhdistyksen tarkoituksena on  

 edistää oppilaiden vanhempien ja koulun sekä päiväkodin välistä kasvatuskumppanuutta, 

vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa 

 tukea koteja ja koulua terveellisen ja turvallisen oppimis- ja kasvuympäristön luomiseksi 

lapsille sekä edistää lasten hyvinvointia 

 tuoda esille vanhempien näkemyksiä päiväkotia, koulua, opetusta ja kasvatusta koskevissa 

kysymyksissä 

 toimia oppilaiden vanhemmille yhteistyön, vertaistuen ja vaikuttamisen foorumina 

 perehtyä päiväkodin ja koulun toimintaan ja opetuksen järjestämiseen 

 järjestää neuvottelu-, keskustelu- ja muita vastaavia tilaisuuksia ja tapahtumia sekä 

vanhempainiltoja yhteistyössä päiväkodin ja koulun kanssa 

 tiedottaa vanhempainyhdistyksen toiminnasta ja tukea vanhempien, päiväkodin ja koulun 

välistä viestintää 

 pitää yhteyttä päiväkodin ja koulun toimijoihin, sekä toimia yhteistyössä lasten ja nuorten 

hyväksi toimivien tahojen kanssa 

 tukea toiminnallisesti ja taloudellisesti päiväkotia, koulua, oppilaskuntaa, oppilaiden kerho- 

ja harrastustoimintaa 

 tehdä esityksiä ja aloitteita, sekä ottaa yhteyttä paikallisiin viranomaisiin ja 

luottamushenkilöihin vaikuttaakseen päätöksentekoon. 
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HALLITUS 

Puheenjohtaja 

 

 

Varapuheenjohtaja  

 

 

Sihteeri 

 

 

Rahastonhoitaja 

 

 

Jäsenrekisterin hoitaja 

 

 

Jäsen 

 

 

TIEDOTTAMINEN 

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan ja tukee vanhempien, päiväkodin ja koulun välistä viestintää 

yhdistyksen Facebook-sivujen ja Wilman kautta sekä tarvittaessa sähköpostitse. Tällä 

toimintakaudella toteutetaan kotisivujen ja mailchimpin käyttöönotto. 
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JÄSENASIAT 

Yhdistyksellä on jäsenrekisterivastaava.  

Aktiivisen tiedottamisen kautta ja tapahtumien ohella yhdistys hankkii lisää jäseniä. 

Yhdistyksen jäseniksi hyväksytään Yli-Maarian koulun oppilaiden  sekä päiväkodin 

vanhemmat, muut huoltajat ja koulun ja päiväkodin henkilöstö. Tältä toimintakaudelta ei peritä 

jäsenmaksua. 

 

TAPAHTUMAT 

 Jäsenhankintatempaus 

 Meidän Moisio keväällä 2021 

 Koulun joulujuhlan buffet 

 

MUU TOIMINTA 

 Jaostojen kulttuuritoiminnan tukeminen 

 Jaostojen tarvehankinnat 

 Hymypatsaiden hankinta alakoulun 5. vuosiluokille ja yläkoulun 8. vuosiluokille 

 6. vuosiluokan diskojen toiminnan tukeminen tarvittaessa 

 Luokkaretkien tukeminen 

 Leirikoulujen tukeminen 

 Koulun välituntitoiminnan kehittäminen (välineet/toiminta) 
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KOKOUSTOIMINTA 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan, varapuheenjohtajan 

kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä 

sitä vaatii. 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain syys - lokakuussa. 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus sen katsoo aiheelliseksi, 

yhdistyksen kokous niin päättää tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen 

äänioikeutetuista jäsenistä sitä mainitsemiaan asioita varten kirjallisesti pyytää. 

 

VARAINHANKINTA 

 Koulun joulujuhlan buffet 

 Päiväkodin vappupallomyynti 

 Jaostojen tuotemyynnit 

 Stipendien haku (Turun kaupunki ja muut tahot) 

 


