
KONSTIN VANHEMPIEN ABC
Tervetuloa iloiseen TAIDEPÄIVÄKOTI KONSTIIN

Enemmän kuin tavallinen päiväkoti; me olemme kaikki yhtä suurta
Konstiperhettä. Sanotaan, että kun on kerran konstilainen, on
aina konstilainen. Konstin henkilökunta on ainutlaatuista,
kasvatustyölleen omistautunutta väkeä. On ilo tuoda ja hakea lapsensa
päiväkodista, kun yhteinen kasvatuskumppanuus toteutuu hienolla
tavalla.

Me huoltajat maksamme päiväkodille kuukausimaksuja, joilla katetaan
päiväkodin arkiset menot, kuten mm. ruoka, palkat, tilavuokra, siivous
sekä perustarvikkeet ja taidemateriaalit. Tämän lisäksi me
konstivanhemmat olemme halunneet tehdä ylimääräistä
varainhankintaa. Tällä mahdollistetaan paljon erillistä toimintaa lasten
päiväkotiarkea ilahduttamaan (mm. erilaiset retket ja peli-, lelu- ja
soitinhankinnat). Osallistu tapahtumiin, niin olet mukana
jatkamassa tätä perinnettä. Tähän ABC-kirjaseen on koottu asioita, mitä
meidän on hyvä tästä tietää.

VANHEMPAINYHDISTYS koostuu meistä kaikista konstivanhemmista ja
kuulumme siihen automaattisesti! Yhdistys järjestää kerran vuodessa
vuosikokouksen (yleensä syyskuussa). Muu yhteydenpito tapahtuu
päiväkodin ilmoitustaulujen, henkilökunnan, sähköpostin ja facebook-
ryhmän kautta

VANHEMPAINYHDISTYKSEN HALLITUS valitaan vuosittain
vuosikokouksessa. Hallitukseen valitaan edustaja jokaisesta ryhmästä.
Tämä pienempi porukka jalostaa yhteisiä ideoita ja järjestää tempauksia.
Nämä kuitenkin toteutetaan yhdessä kaikkien konstilaisten kanssa. Uusia
jäseniä tarvitaan aina, joten tule rohkeasti mukaan hallitukseen!
Hallitukseen saat yhteyden suoraan sähköpostitse
konstinvyh@gmail.com. Nykyisten hallituslaisten yhteystiedot löytyvät
myös ryhmien seiniltä. Hallituksen toimintaan voit liittyä pitkin lukuvuotta ja
kaikki ovat tervetulleita kokouksiin mukaan.

FACEBOOK-ryhmä. Liity vanhempien omaan suljettuun facebook-
ryhmään. Vanhempainyhdistys tiedottaa säännöllisesti siellä toiminnastaan.
Voit myös jättää omia kysymyksiä ja kommentteja sivuille; näin saavutat
nopeasti muut huoltajat ja henkilökunnan edustajat. Löydät ryhmän
hakusanoilla “Taidepäiväkoti Konstin vanhempainyhdistys”.

VARAINKERUU

KANNATUSJÄSENMAKSU Vanhempainyhdistyksen toimintaa on
mahdollisuus tukea vapaaehtoisesti 15€ summalla. Pitkittyneiden
poikkeusolosuhteiden vuoksi yhdistyksen varainkeruumahdollisuudet
ovat supistuneet ja siten myös lapsille suunnatun toiminnan hankinta. Jos
haluat tukea vanhempainyhdistyksen toimintaa, voit maksaa 15€ tilille
FI38 2120 1800 0080 61 (viite : KANNATUSMAKSU). Suurkiitos!

PROGGIS on konstilaisuuden huipentuma ja samalla varainhankinnan
kivĳalka. Joka vuosi Konstin eskarit suunnittelevat ja toteuttavat koko
perheen musiikkinäytelmän yhdessä eskariopettajien ja omien
huoltajiensa kanssa. Proggis on perinteisesti esitetty Keuda-talolla
maaliskuun lopussa. Proggis ei ole vain eskarilaisten juttu, vaan koko
konstiperhe kantaa kortensa kekoon. Osaajia tarvitaan lipunmyyntiin,
bändiin, markkinointiin, roudaukseen jne. Ja toivottavasti
mahdollisimman moni konstiperhe pääsee itse katsomaan esitystä.
Proggis on nyt kahtena keväänä toteutettu eskariperheiden kanssa
elokuvana, jotta kaikki eskarilaiset saisivat poikkeusolosoissakin tärkeän
kokemuksen lukuvuoden ja Konsti-taipaleidensa loppuun.

JOULUKATU on Keravan yksityisten päiväkotien perinteinen
yhteistapahtuma marraskuun lopussa Keravan keskustassa. Se on
myös toiseksi tuottoisin varainkeruutapahtumamme. Jokaisella
päiväkodilla on kadulla oma myyntikojunsa. Vanhempien rooli
tapahtuman järjestelyissä on tärkeä. Vanhempia tarvitaan paitsi
myyntikojuun myyjiksi, myös tavaroiden kuljettamiseen, tapahtuman
pystytykseen ja purkamiseen.

PIENEMMÄT MYYNTITEMPAUKSET kuten esim. joulukala- ja
ruusumyynnit päiväkodissa ja yhteistyökumppanien tilaisuuksissa ovat
tapa hankkia lisätuloja. Niitä toteutetaan tapauskohtaisesti vanhempien
ehdotusten pohjalta.

KAKKUARPAJAISET on Konstin yhteinen tapahtuma joka kuukausi.
Vuorollaan jokainen lapsiryhmä valmistaa oman esityksen, jota muut
ryhmät kerääntyvät katsomaan. Jokaisesta ryhmästä on yksi
vanhemmista leiponut kakun (leipurilistat ilmestyvät ryhmien seinille).
Nämä kakut arvotaan esityksen jälkeen ryhmittäin. Kakkuarpoja voi
ostaa oman lapsen ryhmästä, Tämä tilaisuus ja esiintyminen on pienille
konstilaisille aina tärkeä hetki.



MUKAVAA TULEVAA KONSTIVUOTTA KAIKILLE!

VAROJEN KÄYTTÖ

Vanhempainyhdistys keräsi erilaisilla tempauksilla yhteensä 2970€ viime
lukuvuoden aikana ja siitä kohdistettiin varoja mm. seuraaviin asioihin:

TOIMINTARAHA on potti, jonka vanhempainyhdistys antaa jokaiselle
ryhmälle vapaasti käytettäväksi vuoden aikana. Kasvattajilla on rahan
turvin mahdollisuus toteuttaa retkiä, lelu- ja pelihankintoja sekä toteuttaa
lasten omia toiveita.
ERILAISET PIENHANKINNAT jotka maksetaan ennalta sovitusti
vanhempainyhdistyksen toimesta. Viime vuonna kohteita olivat esimerkiksi
virtuaalinen taikuriesitys sekä uusien kurarukkasien kustantaminen ryhmille.
ESKARIEN HEMMOTTELUVIIKKO pidetään perinteisesti Proggis-viikon
jälkeen. Viime vuonna vanhempainyhdistys osallitui eskareiden elokuvan
DVD-tuotantoon sekä elokuvan ensi-illan tarjoiluun.
HENKILÖKUNNAN MUISTAMINEN Suunnitteluviikolla tammikuussa
vanhempainyhdistys ilahdutti päiväkodin ahkeraa ja upeaa henkilökuntaa
lounastarjoilulla.
Perinteisesti (ja normaalioloissa!) vanhempainyhdistus kustantaa vuosittain
myös seuraavia tapahtumia:
TEATTERIRETKI RAATIKKOON yksi yhdistyksen tarjoamista
ylimääräisistä retkistä kaikille ryhmille.
TUTUSTUMISILTA on vanhempien ja henkilökunnan yhteinen
kaudenaloitusjuhla elokuussa. Kyseessä on iloinen ja vapaamuotoinen
ilta Konstin tiloissa. Järjestelyistä vastaa vanhempainyhdistyksen
hallitus. Parhaillaan pohdimme voisiko illan järjestää ulkotiloissa tänä
vuonna.
ASIANTUNTĲAILTA on jokavuotinen, perinteisesti alkuvuodesta
vanhemmille ja henkilökunnalle järjestetty luento/keskustelutilaisuus
kasvatukseen liittyvästä aiheesta. Hallitus ottaa aina mieluusti vastaan
aihe- ja luennoitsĳaideoitanne!

MUKAVAA JA TERVETTÄ PÄIVÄKOTIVUOTTA KAIKILLE !

HUOM! KORONAVIRUSTILANNE TULEE MITÄ LUULTAVAMMIN JA
VALITETTAVASTI VAIKUTTAMAAN KONSTIVUODEN PERINTEISIIN
TAPAHTUMIIN. JÄRJESTETTÄVISTÄ TAPAHTUMISTA JA NIIDEN

MUODOISTA ILMOITETAAN ERIKSEEN.
YHDISTYKSEN VAROJA TULLAAN SUUNTAAMAAN TÄNÄ AIKANA
SUORAAN LASTEN KANSSA TOTEUTETTAVAAN TOIMINTAAN.


