


Ranskalaisen koulun ystävät ry:  

HRSK:n ja leikkikoulun  
vanhempainyhdistys ja kannatusyhdistys 

• Perustettu 1949 

• Tarkoitus: 
– “Tukea henkisesti ja taloudellisesti ranskalaista 

kouluopetusta ja nimenomaan Ranskalais-suomalaista 
yhteislyseota ja Helsingin Ranskalaisen Alkeiskoulun 
toimintaa” (2 § säännöt; nyk. HRSK ja leikkikoulu) 

– Edistää kodin ja koulun välistä yhteistyötä 

– Tukea yhdysvanhemmuutta 

– Tarjota vaikuttamisen kanava 

– Pitää hauskaa vanhempien kesken  

 



Ystävien antia: 

• Tuki ranskankieliselle alueelle suuntautuville oppilasmatkoille 
(4. ja 8. lk) 

• Harkinnanvarainen tuki muille projekteille ja opintomatkoille 

• Tuki kirjaston hankintoihin 

• Koulun muut hankinnat: tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan 

• Abeille   

– Tarvikkeet ”vallankumouslakkeihin” 

– Illallinen penkkariajelun päätteeksi  

– Wahlman Oy:n käsintehdyt yo-lakit trikolorivärityksellä 

• Vuosittaiset stipendit kevätjuhlassa 

 Rahat kerätään vuosittaisista tapahtumista 



Vuotuiset tapahtumat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.9.2012 klo 18 Yhdysvanhempien ilta 

Järjestäytyminen joulumarkkinoita varten, yhdessäoloa, 
syötävää, juotavaa 

su 2.12.2012 Joulumarkkinat klo 12-15 

13.12.2012 Joulukonsertti MYK:ssä 

la 9.3.2013 Gaalajuhla 

Vastuuluokat 2:t ja 6:t 
Liput myynnissä joulumarkkinoilla 
Vinkki: varaa oma pöytä! 

Tietoa ja talkookutsuja sähköpostilla yhdysvanhempien välityksellä! 



Hallitus 2012-2013 
Susanna Metsälampi Puheenjohtaja 

Minna Haapkylä 

Pihla Honka-aho 

Suvi Islander 

Pekka Jousilahti 

Sari Lehtimäki 

Mia Meinander Varapuheenjohtaja, sihteeri 

Anne Mäkelä 

Panu Rekola Rahastonhoitaja 

Riikka Tiitola-Salmimies 

Minna Varila 

Marianne Vuopionperä 



Yhdysvanhemmat 

• Valitaan vuosittain, 2 per luokka, 14 vuoden ajan, 
osuu jokaiselle joskus! 

 
• Tehtävänä: 
 - luokan vanhempien sisäinen tiedonvaihto 

(yhteystiedot) ja yhteisten asioiden 
koordinoiminen; 

 - välittää viestejä Ystävien ja luokan välillä;  
 

• HRSK:n opetussuunnitelmaan kuuluvien 4. ja 8. 
luokkien oppilasvaihtomatkojen suunnittelussa 
yhdysvanhemmilla on merkittävä rooli 

 

 



Työtä lastemme hyväksi jo 63 vuotta! 

• TULE MUKAAN ! Yksin emme ole mitään - 

 yhdessä saavutamme kaiken! Sinua tarvitaan: 

 tekemään, lahjoittamaan, osallistumaan! 

 

• Liittymislomake ja ajanmukaista tietoa nettisivuilta: 

  Koulun sivujen kautta: http://www.hrsk.fi/ 
  tai suoraan: http://hrsk-ystavat.com/ 

 

Jäsenmaksu 20 € (liittymislomake nettisivulla) 



VANHEMPAINYHDISTYS 
- Yhdistyslaki 
- Yhteistyö koulu  vanhemmat 
- Hallinto 
- Edustus (suurlähetystö ym.) 

LEIKKIKOULU 
- Päivähoito 
- Työnantaja 
- Asiakkaat 
- Viranomaiset 

AKTIVITEETIT 
- Markkinat 
- Joulukonsertti 
- Gaala 

HRSK 
Vanhemmat 

Yhteiskunta Ranska 


