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JUKOVA RY                                                                                         2014 – 2015 
 

1 TIIVISTELMÄ 

Jukova ry:n sääntöjen mukaisen tehtävämäärityksen mukaisesti vanhempainyhdistys toimi 
aktiivisesti edistääkseen kodin ja koulun yhteistoimintaa, tukeakseen hyvän oppimis- ja 
kasvuympäristön luomista ja tuodakseen esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta 
koskevissa asioissa. 

Yhdistyksen toiminta rahoitettiin pääasiassa jäsenmaksuilla. Yhdistyksen jäsenmäärä oli 153. 
Varoja kerättiin lisäksi järjestämällä Halloween-juhla sekä buffet myynnillä Kodin ja koulun -
tapahtumassa. Voittoa tavoittelemattomana yhdistyksenä Jukova ry suuntaa kerätyt varat koulun 
toiveiden mukaisesti oppilaiden hyväksi. 

Lukuvuonna 2014-2015 kerättyjä varoja käytettiin seuraavasti: 

▪ Hymypatsaat ja stipendit                          1068,60 € 
▪ Retkiavustukset   888,68 € 
▪ 6 lk. Ruusut                                                      260,00 € 
▪ Joulukahvitus  160.00 € 
▪ Välituntivälineet  1114,42 € 
▪ Kerhoavustukset  80,00 € 
▪ Robotiikkapaketit  1226,46 € 

 
Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti johtokunnan toimintaan osallistui jokaiselta luokalta yksi luokan 
vanhempien valitsema edustaja ja opettajien keskuudestaan valitsema opettajajäsen. 

2 HALLINTO JA JÄSENISTÖ 

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Jupperin koululla 17.9.2014, jossa yhdistyksen 
puheenjohtajaksi valittiin Marja-Leena Pekonen. Johtokunnan ensimmäinen kokous, 
järjestäytmiskokous, pidettiin myös 17.9.2014 ja johtokunnalle valittiin varapuheenjohtajaksi Anna 
Ilomäki, sihteeriksi Kati Valtonen ja taloudenhoitajaksi Sampo Lappalainen. 

Johtokunnan muodostivat luokkien valitsemat edustajat: 

ESI A Marjaana Hassinen   
Esi B Kukka-Lotta Helinen-Saarinen   
1a  Anna Ilomäki  
1b Joni Heliskoski   
1c Jari Pekka Laihonen    
2a Laura piri   
2b Jaana Inberg  
2c Marita Räbinä   
2d Liisa Bäckström   
3a Sampo Lappalainen  
3b Sanna Lajunen (varalla: Kari Lajunen) 



3c Mirva Mustonen-Tarvo    
4a Mervi Toivonen    
4b Jaana Korhonen (Pia Viman 30.11.2014 asti)    
4c Minna Mäkelä  
5a Kirsikka Isohanni   
5b Katja Keränen   
5c Sari Retva     
6a Tiina Tapanainen   
6b Kati Valtonen   
6c Miia Raatikka   
PJ Marja-Leena Pekonen  
 
Opettajajäsen on toiminut Sanna Lahti. 

Johtokunta kokoontui kauden aikana kahdeksan kertaa. 

Yhdistyksen jäsenmäärä toimintakauden lopussa oli 153. 

3 TIEDOTUS 

Jupperin koulu on mukana kestävän kehityksen Vihreä lippu -ohjelmassa. Ohjelman mukaisesti 
Jukova käytti tiedottamisessa pääsääntöisesti Wilma- järjestelmää ja sähköpostia. Tilaisuuksista ja 
tapahtumista tiedotettiin Wilman kautta, sähköpostitse ja yhdistyksen kotisivuilla, Simaa ja 
Sirkushuveja –tapahtuman tiedottamisessa käytettiin lisäksi mainontaa alueen ilmoitustauluilla. 
Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin kotisivuilla sekä johtokunnan jäsenten ja Wilman välityksellä. 
Jukovan edustajat esittelivät toimintaa alakoulun vanhempaintapaamisessa, vanhempain illoissa 
sekä Kodin ja koulunpäivänä. 

4 KOULUN TOIMINNAN TUKEMINEN 

Yhdistys tuki toimintakaudella 2014-2015 opettajien ehdotuksen mukaisesti opetustyötä ja 
koulunkäyntiä: 

▪ välituntivälineiden ja askartelutarvikkeiden hankinta 1114,42 € 
▪ robotiikkapaketit 1226,46 € 
▪ retkiavustukset 888,68 € 
 
Lisäksi Jukova kustansi kevätjuhlissa oppilaille jaetut tunnustukset. Kultakin luokalta palkittiin yksi 
tyttö ja yksi poika. Esi-, 1., 3. ja 5. luokille jaettiin hymypatsaat, 2. Ja 4. luokille klassikkokirjat. 
Kielissä menestyneet palkittiin myös kirjalahjoilla. Lisäksi kaikki 6. luokkalaiset saivat ruusut. 
Taideaineissa ja liikunnassa menestyneitä sekä 6. luokan oppilaita muistettiin erikoisstipendein. 
Tunnustuksiin käytettiin yhteensä 1328,60 euroa. 

5 TAPAHTUMAT 

Perinteinen Halloween-juhla järjestettiin 29.10.2014. Tilaisuuteen osallistui noin 500 kävijää. 
Juhlien tuotto oli 2893,94 euroa. 

Perinteinen ja suosittu Simaa ja sirkushuveja –tapahtuma järjestettiin 6.5.2015. Sää ei suosinut 
tällä kertaa tapahtumaa ja se siirrettiin alkuperäisestä ajankohdasta viikolla. Ajankohdan siirtokaan 



ei auttanut ja sää oli sateinen ja tuulinen. Tapahtuma pidettiinkin osittain sisätiloissa ruokalasssa 
ja osittain pihalla katosten ja telttakatosten alla. Koulun Vihreä lippu –ohjelman mukaisesti 
tilaisuudessa minimoitiin jätteen määrää mm. luopumalla paukku- ja sprayserpentiinin käytöstä. 
Paikalla oli esittäytymässä myös partiolaiset sekä vetokoirat. Luokat järjestivät myös omia ilmaisia 
toimintapisteitä, jotka olivat erittäin suosittuja. Tapahtuman kulut siivous- ja ohjelmakulujen 
jälkeen oli Jukovalle 80 euroa. Lisäksi jokainen luokka sai kerättyä omilla myyntipisteillään 
merkittävästi varoja luokkaretkiin ym.  

6 MUU YHTEISTYÖ 

Kodin ja koulun päivänä 27.9.2014 järjestettiin buffet, jonka tuotto oli 761,45 €. 

Koulun henkilökunnalle tarjottiin perinteiset joulukahvit 10.12.2014. 

Koulun kanssa ideoitiin talviliikuntapäivää, joka jouduttiin sääolosuhteiden vuoksi siirtämään 
seuraavaaan vuoteen. 

Yhdistys teki yhteistyötä Vanhempainliiton kanssa liiton asioiden tiedottamisessa edelleen 
vanhemmille. 

Jukova on myös jäsenenä Laaksolahden kirjaston ystävät ry:ssä. 

Jukova toimi aloiteen tekijänä ja vaikutti aktiivisesti ylinopeusnäyttötaulun saamiseen kirjaston 
mutkaan. 

7 VARAINHANKINTA 

Yhdistyksen toimintaa rahoitettiin pääasiassa jäsenmaksuilla. Jäsenmaksu säilytettiin 15:ssä 
eurossa. Lisävaroja saatiin Kodin ja koulun päivän buffetin tuotoista sekä Halloween-juhlan 
tuotoista, joita saatiin sisäänpääsymaksuista, kanttiinista ja toimintapisteistä. 

8 TALOUS 

Yhdistyksen talous oli koko toimintakauden vakaalla pohjalla ja mahdollisti kaiken halutun 
toiminnan. 

Vanhempainyhdistys on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka toimintakauden aikana kerättyjä 
rahoja on käytetty opettajien ja oppilaiden toivomiin kohteisiin lasten hyväksi toimintakauden 
aikana.  

Taloudesta on annettu erillinen selvitys. 

 

Jupperin koulun vanhempainyhdistys JUKOVA ry  Johtokunta 


