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Yhdistyksen toiminta
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on toimia koulun ja kotien välisenä yh-
dyssiteenä, tukea koulun ja koulun johtokunnan työtä, sekä edesauttaa vapaa-
ajan harrastuksia koulun piirissä. Yhdistys on rekisteröity yhdistysrekisteriin
17.9.1990 ja kuuluu Suomen Vanhempainliittoon sekä Vantaan vanhempai-
nyhdistysten alueyhdistykseen.

Yhdistyksen asioita hoitaa sääntöjen mukaisesti johtokunta, johon kuuluu pu-
heenjohtaja, seitsemän (7) muuta varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä.

Syyskokouksessa valitaan yhdistykselle puheenjohtaja seuraavaksi kaudeksi
ja johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle.

Vuosikokouksessa käydään edellisen vuoden tilinpäätös läpi ja myönnetään
vastuuvapaus johtokunnalle.

Yhdistyksen kokouksiin osallistuu johtokunta ja luokkien yhteyshenkilöt.
Kaikki vanhemmat ovat tervetulleita kokouksiin.

Jokaiselta luokalta valitaan kaksi – kolme luokkayhteyshenkilöä, jotka tiedot-
tavat yhdistyksen toiminnasta omille luokilleen ja osallistuvat kokouksiin.

Vanhempainyhdistys tiedottaa toiminnastaan wilmassa (koulun sähköinen tie-
dotuskanava), kotiin jaettavien tiedotteiden ja luokkayhteyshenkilöiden avul-
la.

Yhdistyksen logo
1996 järjestettiin koulun oppilaille kilpailu yhdistyk-
sen logosta.
Logo on käytössä vielä nykyäänkin.

Retket ja avustukset
Vanhempainyhdistys tukee vuosittain 3. luokkalaisten retkeä luonnontieteelli-
seen museoon, 5. luokkalaisten kotiseuturetkeä Vantaalle sekä leirikouluun
lähteviä oppilaita.



VANVARY ja Suomen Vanhempainliitto
Koulun vanhempainyhdistyksestä olivat mukana perustamassa Vantaan van-
hempainyhdistysten alueyhdistystä vuonna 2004. Vanhempainyhdistysten
alueorganisaatio keskustelee Vantaan johdon kanssa opetukseen liittyvistä
asioista ja ottaa kantaa kaupungin suunnitelmiin. Täten päästään vaikutta-
maan kaupungin päätöksiin jo etukäteen.

Koulun Vanhempainyhdistys kuuluu Suomen Vanhempainliittoon. Yhdistyk-
senjäseniä on osallistunut liiton tapahtumiin ja koulutuspäiviin. Liiton lehteä
ja muuta materiaalia jaettiin tapahtumissa ja oppilaiden maukana koteihin.
Lisäksi Heikki Aulio kuului Vanhempainliiton edustajistoon ja auttoi liittoa
toteuttamaan nettisivustoaan.



Synnyinvaiheet
Hiekkaharjun koulun rehtori Risto
Kalliola välitti huhtikuussa 1981
koulun kouluneuvoston ”kutsun
koulutoimikuntatyöstä kiinnostu-
neille huoltajille”. Tämä 11.5.1981
pidetty tilaisuus oli nimeltään kou-
lutoimikunnan perustamistilaisuus.
Tuolloin jokaisella koululla oli po-
liittisin perustein valittu, kunnan-
valtuuston nimeämä
kouluneuvosto, jonka kaikilla jäse-
nillä ei kuitenkaan ollut lasta ko
koulussa. Koulutoimikuntaa (vanhempainyhdistystä) toivottiin perustettavak-
si yhteistyöelimeksi kouluneuvoston, koulun ja kodin välille.

Koulussa oli tuolloin noin 370 oppilasta ja 17 luokkaa. Perustamisko-
kouksessa oli läsnä 14 vanhempaa, kouluneuvoston jäseniä sekä kaksi vieraili-
jaa Päiväkummun koulun vanhempainyhdistyksestä kertomassa omasta
yhdistyksestään. Koulutoimikuntaa ei kuitenkaan vielä perustettu, vaan 6-jä-
seninen työryhmä, jonka tehtäväksi annettiin valmistella toimintaa syksyllä
pidettävää kokousta varten, jolloin Hiekkaharjun koulun Vanhempainyhdis-
tys perustetaan.

Syyskuun 1 päivänä 1981 kutsuttiin koulutoimikuntatyöstä kiinnostu-
neet oppilaiden vanhemmat kokoukseen, jossa mm, päätettiin toimikunnan ni-
meksi Hiekkaharjun koulun vanhempainyhdistys, kirjattiin yhdistyksen
tarkoitus, ketkä ovat jäseniä sekä, että yhdistystä ei rekisteröidä. Toiminnas-
ta vastaisi johtokunta. Yhdistykselle valittiin johtokunta, jonka ensimmäinen
tehtävä olisi tehdä ehdotus yhdistyksen säännöiksi, ensimmäinen toiminta-
suunnitelma ensimmäiselle kokonaiselle toimintavuodelle 1982, sekä kutsua
yhdistyksen syyskokous päätösten tekemiseksi. Koulun rehtorilla oli läsnäolo-
oikeus johtokunnan kokouksissa, mikä olikin tärkeää toiminnan käynnistämi-
sessä. Koulun rehtori Kalliola kertoi koulun odotuksista. Ennen kaikkea toi-
vottiin, että kodin ja koulun välinen yhteistyö tiivistyisi ja mahdollisimman
paljon vanhempia saataisiin mukaan. Yhdistykselle avattiin pankkitili. Jäsen-
määrätavoitteeksi asetettiin 100 jäsentä ja 10 kannatusjäsentä.

Marraskuun 14. päivänä 1981 pidettiin kokous, johon osallistui 93 van-
hempaa sekä koulun opettajia. Yhdistyksen säännöt, toimintasuunnitelma ja
talousarvio ja jäsenmaksut hyväksyttiin. Jäsenmaksu oli 10 mk/perhe ja kan-
natusjäseniltä 50 mk/perhe. Ohjelmaakin kokouksessa oli: koulun kerhojen
esittely sekä oppilaiden esittämää ohjelmaa.

Ensimmäisessä toimintasuunnitelmassa 1982 kirjattiin päätavoitteeksi
löytää sopivat toimintamuodot. Koulutoimikuntia, tavallisesti vanhempainyh-
distyksen nimellä, oli Suomessa tuolloin vasta muutamia, joten malleja ei



meillä juuri ollut. Toimintasuunnitelmassa oli
kolme yksilöityä kohtaa: tehokas jäsenhankin-
ta; lasten ja vanhempien yhteinen tempaus, ta-
voitteena saada perheet kokoontumaan
ulkoilun merkeissä sekä että yhdistyksen tuot-
to käytetään johtokunnan harkinnan mukaan
opintoretkien ja kerhojen tukemiseen sekä sti-
pendeihin.

Ensimmäinen tilaisuus, Talvitempaus pi-
dettiin maaliskuussa 1982. Se onnistui yli odo-
tusten: ohjelmassa oli mm. elokuvia, ongintaa,
kirpputori, leivonnaisten myyntiä, arpajaiset.
Ulkona oli makkaranpaiston ja pulkkamäen li-
säksi mm. koiravaljakkoajelua ja curlingia. On-
gintatavaraa ja arpajaisvoittoja saimme
lahjoituksina.

Ensimmäinen vuosikokous pidettiin maa-
liskuun lopussa 1982. Toimintakertomukseen
kirjattiin, että ”yhdistyksen alkutaival on toi-
mintamuotojen ja mahdollisuuksien etsimistä
ja tavallaan alkututustumista. Vanhempien
kiinnostus toiminnasta on ollut koko ajan hy-
vin vireää. Johtokunnan pyrkimyksenä onkin
saada toiminta sellaisille linjoille, että vanhem-
mat tulevat tutuiksi ja tuntevat yhdistyksen
omakseen. Vanhempien mukanaolo toiminnas-
sa on elintärkeää.”

Syyskuussa 1982 käytiin vilkasta keskus-
telua aiheesta ”kodin ja koulun yhteistyö –
vanhempainyhdistyksen merkitys ko. työssä”.
Keskustelu pohjautui hiljakkoin aiheesta teh-
tyyn tutkimukseen. Todettiin yksimielisesti, et-
tä pyritään järjestämään teemailtoja
vanhemmille ja lisäämään oppilaiden ja van-
hempien yhteistyötä. Yhdistyksestä ei missään
tapauksessa saa tulla pelkkää rahankerääjää.
Syyskokouksessa oli keskustelu aiheesta ”Vanhemmuus nykyaikana”, jonka
alusti kouluviraston edustaja.

Tuen jaosta keskusteltaessa saatiin rehtorilta opettajien terveiset: ei suo-
sitella suoranaista rahanjakoa esimerkiksi stipendeinä yhdistykseltä, opettajat
toivoisivat kilpailujen palkintoja ja varoja kohdekäyntien suorittamiseen, ku-
ten näyttelyt, museot. Varsinkin ala-asteen luokilla oli vähän varoja sellaiseen
toimintaan.

Keväällä 1982 ilmestyi ensimmäinen jäsentiedote, joka postitettiin syk-



syllä ekaluokkalaisten vanhemmille, jotta heidät saataisiin heti mukaan. Vuo-
den 1982 toiminta huipentui pikkujouluun, jossa opettajat esittivät ”Rienapo-
jat” ja johtokunta tonttuleikin, syötiin puuroa, tanssittiin ja myytiin arpoja.
Jäsenmäärä ei vieläkään sata, vaan vasta 65.

Rahallista tukea annettiin yhteensä n. 4800 mk, kuudensien luokkien ke-
vätretkeen, 2., 4. ja 5. luokkien Helsingin pitäjän kirkolle tekemän retkeen, va-
lokuvaus- käsityö- ja askartelu-, näytelmä- ja balettikerhoille. Vuoden
päätteeksi koulu sai 1200 mk kahden television hankintaan.

Jäsentuloja oli vain 550 mk, pääasialliset tulot tulivat talvitempauksesta.
Vuosikertomuksessa todettiinkin, että ”johtokunta pyörittää rutiinien rulettia,
mutta kun on tekemisen aika, tarvitaan kaikki liikenevät voimat mukaan”.

Helmikuussa 1983 vietettiin musiikki-iltaa, jossa koulun musiikki- ja lii-
kuntakerhon esiintymisten lisäksi saimme nauttia Maarit, Sami ja Samuli
Hurmerinnan esityksestä. Tulot käytettiin koulun musiikkivälineiden hankin-
toihin. Samana keväänä oli myös ensimmäinen kevättapahtuma, jäsenmäärä
oli tuolloin 82 henkeä.

Lokakuussa 1983 Suomessa vietettiin liikenneviikkoa, jolloin koulullakin
järjestettiin liikennetempaus, jossa oli polisi katsastamassa ja merkitsemässä
pyöriä. Liikennekilpailun palkin-
tona oli polkupyörä. Syyskokouk-
sessa 1983 keskusteltiin psykologi
Kajamaan alustamasta aiheesta
”Kouluikäisten mielikuvitus – tie
aikuisten kiehtovaan maailmaan”.
Yhdistyksen jäsenmäärä hipoi jo
sataa: 94 jäsentä. Yhdistys jakoi
vuonna 1984 tukea 6900 mk:
musiikkivälineiden hankintaan,
retkiä varten ja kerhoille, sekä lii-
kennetapahtumaan. Jäsentiedot-
teen julkaiseminen jatkui.

Nämä ovat vain lyhyitä kuvauksia yhdistyksen alkutaipaleelta. Toiminta on
siitä lähtien jatkunut yhtäjaksoisesti 30 vuotta. Se todistaa, että vanhempai-
nyhdistys on ollut tarpeellinen. Toimintaympäristö ja haasteet ovat muuttu-
neet suuresti kuluneiden vuosien aikana, mutta vanhemmat ovat vanhempia
ja lapset lapsia edelleenkin – hyvää jatkoa toiminnalle.

Hiekkaharjun koulun vanhempainyhdistyksen ensimmäinen johtokunta



Hyvä Kaveri -patsas

Vuodesta 1995 HYVÄ KAVERI -patsaita on jaettu joka kevätjuhlassa. Jokai-
sen luokan oppilaat äänestävät keskuudestaan yhden tytön ja yhden pojan, jo-
ka on heidän mielestään hyvä kaveri.

Patsas on vantaalaisen kuvanveistäjä Raimo Jaatisen v. 1995 suunnittelema
kipsiin valettu, värjätty ja 16 cm korkea. Patsaassa on koiran, kissan ja varik-
sen poikaset ”kasassa” ikään kuin kaverikuvassa poseeraamassa.

Nykyisin suosittua patsasta on jaettu myös muutamille yhdistyksessä aktiivi-
sesti toimineille.
Pronssisena patsas on annettu mm. eläkkeelle jääville opettajille.



Toimintatorstait
Aikaisemmin yhdistys varasi liikuntasalin kerran viikossa muutamaksi tun-
niksi ja luokka-asteet saivat vuoroillaan järjestää omaa ohjelmaa vanhempien
ohjaamana.

Nykyisin vanhempainyhdistys järjestää toimintatorstaina erilaisia aktiviteet-
teja liikuntasalissa ja muualla koulun tiloissa.

Viimeaikoina on järjestetty mm. seuraavaa:
- kauko-ohjattavien ilta
- keppihevosten tekoa ja niillä kilpailua (esterata ja kaunein keppari)
- sählyä 1.–2. luokat (omat vanhemmat mukana) ja 3.–6. luokat (ohjaaja yhdis-
tyksen puolesta)
- Discot 3.–6. luokkalaisille (5. luokat järjestävät)
- Temppuradat 1.–2. luokkalaisille (4. luokat järjestävät)
- Tanssi-illat (Tanssitalo Juuliasta ohjaajat)
- Marttojen välipalakurssi 2. luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen
- 4H:n dinosauruskerho 1.–2. luokkalaisille
- Ilmaisutaidon iltoja (eri järjestäjiä)
- Fillari-ilta
- Rusetti-luistelua
- Kitaransoiton alkeet -kurssi
- Kierrätyskeskuksen järjestämänä askartelua kierrätysmateriaalista
- Vanhemmille luentoja mm. mediakasvatuksesta ja vanhemmuuteen liittyvis-
tä haasteista





HIEKKAHARJUN JA SIMONKYLÄN
KOULUJEN YHTEISET ILTAMAT
Luotimme yhteistyön voimaan ja kahdesta hyvästä syntyi yksi parempi. Hiek-
kaharjun ja Simonkylän koulut, oppilaskunta sekä vanhemmat yhdistivät voi-
mansa ja toteuttivat iltamatapahtumat vuosina 2003–2006.

Iltamat-idea sai alkunsa
Heikki Aulion aloitteesta
vuonna 2003. Heikki Aulio
ja Seija Kiiski osallistuivat
Suomen Vanhempainliiton
Tuulta Purjeisiin -tapahtu-
maan. Matkalla tapahtu-
maan Heikki ehdotti Ogeli
Big Bandin osallistumista
johonkin yhdistyksen va-
rainhankintaa varten jär-
jestettävään tapahtumaan.
Tästä otettiin tuulta purjei-
siin ja lähdettiin suunnitte-

lemaan tapahtumaa koulujen rehtorien Kalevi Lohikosken ja Tommi Jokisen
myötävaikutuksella.

Aulio on osallistunut vuosia aktiivisesti vanhempaintoimikuntien toimintaan.
Vielä pidempään hän on soittanut saksofonia ja klarinettia Ogeli Big Bandin
jäsenenä.

- Tietysti tulimme soittamaan iltamiin, kun Heikki pyysi. Olen tuntenut Hei-
kin Oulunkylän yhteis-
koulusta, jonne hän tuli
viidennelle luokalle oppi-
laakseni, kertoi Ogeli Big
Bandin johtaja musiikki-
neuvos Klaus ”Klasu” Jär-
vinen.

Tapahtumien ohjelmatar-
jottimet olivat monipuoli-
sia, oli esimerkiksi
opettajien bändejä ja voi-
misteluesityksiä, koulujen
kuoroesityksiä, näytelmiä,



marionettinukke-esitys ja tanssiesityksiä. Mukana tapahtumassa oli myös
Tanssitalo Juulian oppilaita.

Yleisö sai nauttia
hienoista ja haus-
koista esityksistä se-
kä mahdollisuuden
tanssia Big Bandin
säestämänä. Yhteis-
työ koulun henkilös-
tön ja vanhempien
kanssa oli erittäin
hyvää tapahtumien
järjestelyissä. Illan-
vietot olivat onnistu-
neita. Järjestelyt,
esitykset ja henkilös-
tö - kaikki - loista-
vaa. Oli ilo olla
mukana.



Äitienpäivämatinea
Äitienpäivää juhlistettiin vuo-
sina 2003 ja 2004 järjestämäl-
lä Äitienpäivämatinean.
Illanvietoissa oli oppilaiden
esityksiä ja oppilastöiden
näyttely. Isät hoitivat kahvi-
tuksen tarjoilun ja äideille
jaettiin ruusut.

Ohjelmassa oli koulun 1.–3.
luokkalaisten kuoro, erilaisia
musiikkiesityksiä, stand up
-komiikkaa sekä muita esityk-
siä koulun KYKY-päiviltä.

Kevättempaus
Kodin ja koulun yhteistyöpäivä -
kevättempaus vietetään
huhtikuussa yhtenä lauantaina ja
on oppilaiden koulupäivä.
Vanhempainyhdistys järjestää
tempaukseen erillaista ohjelmaa
mm. puffet, arpajaiset,
myyntipöytiä luokilla, ongintaa,
temppurata, ulkona makkaran- ja
vohvelinpaistoa sekä erilaisia muita aktivitteetteja.

Joulumyyjäiset



marionettinukke-esitys ja tanssiesityksiä. Mukana tapahtumassa oli myös
Tanssitalo Juulian oppilaita.

Yleisö sai nauttia
hienoista ja haus-
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kä mahdollisuuden
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hyvää tapahtumien
järjestelyissä. Illan-
vietot olivat onnistu-
neita. Järjestelyt,
esitykset ja henkilös-
tö - kaikki - loista-
vaa. Oli ilo olla
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Ykkösluokkien tutustumisilta
Vuonna 2002 aloitettiin 1. luokkien tutustumisilloissa tulppaanien istutus.

1. luokan oppilaat istuttavat tulppaanin sipulit koulun alueelle vanhempien
opastuksella. Lisäksi kaikki nauttivat yhdistyksen tarjoamat munkit ja me-
hut, sekä seikkailevat temppuradalla. Illan tarkoituksena on tutustuttaa uu-
det tulokkaat yhdistyksen toimintaan.

Autoliiton Fillarimestaruus aluekilpailut
Vuodesta 2006 lähtien on vanhempainyhdistyksen avustuksella järjestetty
koulussa Autoliiton fillarimestaruuden aluekisat.



Kannanottoja
2005 tehty kannanotto Vantaan kaupungille koskien kouluavustajien vähen-
tämistä vastaan.

2008 – 2009 lukuvuonna vanhempainyhdistyksen aloitteesta järjestettiin kou-
lulla tilaisuus, jossa Vantaan kaupungin edustajat, iltapäiväkerhon toimin-
nan edustajat ja vanhemmat keskustelivat koulun tiloissa toimivassa
iltapäiväkerhossa esiintyneistä ongelmista ja haasteista.

2009 keväällä yhdistyksen edustaja yhdessä Simonkylän koulun vanhempai-
nyhdistyksen edustajien kanssa luovutti Vantaan kaupungin johdolle kirjel-
män koskien väliin jääneitä lääkärintarkastuksia 1. ja 8. luokkalaisille.

2009 syksyllä yhdistys lähetti Vantaan kaupungille kielteisen kannanoton
esikoululaisten sijoittamisesta Hiekkaharjun koulun tiloihin.

Opettajien lomautusten lopettaminen
Yhdeksänkymmentäluvun loppupuolella kunnat rupesivat säästämään opetuk-
sesta lomauttamalla opettajat määräajaksi. Lasten turvallisuus ja lain mukai-
nen opetus olivat uhattuina, ja vanhempainyhdistykset järjestivät
keskustelutilaisuuksia ja mielenosoituksi, sekä kirjoittivat kannanottoja aina
presidenttiä myöten. Lopulta viranomaiset totesivatkin opettajien lomautukset
laittomiksi ja ne lopetettiin. Lapsemme saivat taas lain mukaista opetusta!



Koulun peruskorjaus
Vuonna 1971 rakennetun koulurakennuksen ensimmäinen peruskorjaussuun-
nitelma tehtiin jo vuodeksi 1997. Perusparannusta siirrettiin jatkuvasti vuo-
desta toiseen, mutta vihdoin 2003 kaupunginvaltuusto hyväksyi
Hiekkaharjun koulun vuoden 2004 tärkeäksi perusparannuskohteeksi. Töi-
den piti alkaa jo syksyllä 2004, mutta suunnitelmien myöhästymisen vuoksi
aloitus siirrettiin vuoden 2005 alkuun.

Syksyllä 2004 kunta halusi jälleen siirtää perusparannuksen aloitusta kesään
2005. Vanhempainyhdistyksen ja koulun johtokunnan aktiivisella toiminnalla
saatiin kunta huomaamaan, että tällainen "säästö" aiheuttaisi huomattavia li-
säkustannuksia. Siten perusparannus päästiin aloittamaan vuoden 2005 alus-
sa.

Oppilaat siirrettiin remontin ajaksi Simonrinteen liikekiinteistöön ja Rekolan-
mäen kouluun. Remontin aikana vanhempainyhdistys toteutti toimintaillat,
iltamat ja muut juhlat Simonkylän koulun tiloissa sekä osittain Nuorisotalo
36:lla.

Elokuussa 2006 oppilaat pääsivät peruskorjattuun kouluun. Koulu oli uudis-
tettu vastaamaan nykyajan koulutustarpeita. Luokkatiloissa oli huomioitu
myös suurluokkien toiminta ja niiden jakaminen tarvittaessa pienempiin ryh-
miin. Samalla koulun terveydelliset olosuhteet parantuivat oleellisesti.



Tulevaisuus
Vanhempainyhdistyksen toiminta on yhtä aktiivista kuin sen
toiminnassa mukana olevat henkilöt.

Menneinä 30 vuotena on aktiivisia vanhempia löytynyt ja toi-
minta on ollut monipuolista, kaikille jotain –periaatteella toi-
mivaa. Toivotaan, että jatkossakin aktiivisia vanhempia
löytyy ja yhdistyksen toiminta säilyy vähintäänkin yhtä mo-
nipuolisena kun tähänkin asti.

Mielestämme tällaista yhdistystoimintaa tarvitaan tässä kou-
lussa siksi, että koulun ja kodin yhteistyöllä pystymme tar-
joamaan lapsille monipuolista toimintaa ja erilaisten
harrastusmahdollisuuksien kokeilua ilman sitoutumista. Se-
kä tarjoamaan vanhemmille mahdollisuutta tutustua koulun
toimintaan ja toisiin vanhempiin, koulun henkilökuntaan ja
luomaan verkoston lapsen kavereiden ja heidän vanhempien-
sa kanssa.

SUURKIITOKSET KAIKILLE OSALLISTUNEILLE!

Katse tulevaisuuteen...


