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APOLLON YHTEISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYS RY:n 
TOIMINTAKERTOMUS 
LUKUVUOSI 2015 - 2016 
 
1. Hallinto 
 

1.1 Vuosikokous 
 
Vanhempainyhdistyksen (vy) vuosikokous pidettiin Asukastalo Rengissä 10.11.2015 klo 
18.00 alkaen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Korhonen ja muiksi hallituksen 
jäseniksi Iivi Kurki, Heli Kärkkäinen ja Maria Savolainen. 
 

1.2 Hallituksen järjestäytyminen 
 
Varapuheenjohtajaksi valittiin Maria Savolainen, sihteeriksi Heli Kärkkäinen ja 
rahastonhoitajaksi Timo Joronen. 

 
2. Vanhempainyhdistyksen, huoltajien, koulun ja oppilaiden välinen yhteistyö 

 
Apollon vanhempainyhdistys jatkoi yhdessä muiden alueen vanhempainyhdistysten kanssa 
vanhempainrinkitoimintaa. Vanhempainringillä on Facebookissa keskusteluryhmä nimeltä 
KaaSu (Kaarelan suojaverkko), jolla on tätä nykyä reilut 120 jäsentä. Keskusteluryhmä on 
tarkoitettu alueen huoltajien ja alueella nuorten kanssa työskentelevien henkilöiden 
yhteydenpitokanavaksi. Tavoitteena on ylläpitää verkostoa, joka tukee 
vanhempainrinkitoimintaa ja mahdollistaa keskustelun myös vanhempainiltojen välillä. 
Verkosto pyrkii kokoamaan yhteen kaikki alueen vanhempainyhdistykset, mutta ryhmään 
liittymisen edellytyksenä ei ole minkään vanhempainyhdistyksen jäsenyys. 

 
3. Kerhotoiminta 

 
Vanhempainyhdistys on ollut tukemassa nuorten salibandytoimintaa yhteistyössä Apollon 
Yhteiskoulun, Helsingin kaupungin ja Malminkartanon Weivarit r.y:n kanssa.  Uutena 
toimintamuotona on saatu kerho yläasteikäisille nuorille. Aikaisemmin Apollon liikuntasalissa 
toiminut vuoro on saanut kaupungin avustuksella vakioajan maanantaisin Varma Tennis –
palloiluhallista. 
 

4. Tapahtumat 
 

Vanhempainyhdistyksestä oli valtuutettu  kuhunkin vanhempainiltaan oma edustaja. Lisäksi 
vanhempainyhdistys osallistui perinteisesti Apollo-päivään sekä vanhempainmessuille. 
 
Musiikkiluokkien vanhempaintoimikunta on järjestänyt joulu- ja kevätkonsertit perinteiseen 
tapaan musiikinopettaja Nacera Ketroussin johdolla. 
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5. Osallistuminen ja vaikuttaminen 
 
Vanhempainyhdistys järjesti yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa vanhempainillan 28.9. 
Apollon koululla, jonka aiheena oli ”Päihteet ja some”. Sihteeri loi tapahtuman graafisen ilmeen 
ja alustuksista vastasivat mm. Ehyt r.y., Nuta, Klaari ja Walkers. Puheenjohtaja piti alustuksen 
some-kiusaamisesta, joka oli noussut myös kansalliseksi uutisaiheeksi.  
 
Vanhempainyhdistys osallistui 14.11.2014 pidettyyn Apollo-päivään, joka on tarkoitettu 
oppilaiden huoltajille ja vanhemmille kouluun tutustumistilaisuudeksi. Rekrytoimme uusia 
jäseniä ja esittelimme omalla ständillä toimintaamme.  
 
Yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat osallistuneet vanhempainiltoihin, joissa on keskusteltu 
yhdistyksen toiminnasta ja tavoitteista. 
 

6. Tiedotus ja koulutustoiminta 
 
Vanhempainyhdistys on Helsingin vanhempainyhdistysten alueyhdistys HELVARY:n jäsen, 
joka järjestää tiedotus ja koulutustoimintaa. Puheenjohtaja ja sihteeri ovat jakaneet 
HELVARY:n tiedotteita sähköisesti mm. sähköpostilla ja Facebookissa. 
  
Vy:n uusi sähköpostiosoite on vanhempainyhdistys.apollo@apollonyhteiskoulu.fi. 

 
 

7. Jäsenasiat 
 
Jäsenhankintaa tehtiin Apollopäivänä ja kampanjoinnilla vanhempainilloissa. Jäseniä 
toiminavuonna oli noin 30. Jäsenille tiedotettiin sähköpostilla vuosikokouksesta ja muista 
tapahtumista.  

 
8. Talous 

 
Talous pysyi odotusten mukaisesti suurin piirtein ennallaan. Yhdistyksen taloudessa ei 
tapahtunut muutoksia kuluvan kauden aikana.  


