JUPPERIN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS
JUKOVA RY

TOIMINTAKERTOMUS
2016 – 2017

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 jäsenmaksun oli maksanut 215
henkilöä. 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 2016-2017 kerättyjä varoja käytettiin seuraavasti:
▪
▪
▪
▪
▪

Hymypatsaat ja stipendit
Retkiavustukset
6 lk. Ruusut
Joulukahvitus
Välituntivälineet ja askarteluvälineet

1283 €
1384 €
270 €
170 €
1429 €

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 21.9.2016, jossa yhdistyksen puheenjohtajaksi
valittiin Jaana Inberg.
Johtokunnan ensimmäinen kokous, järjestäytymiskokous, pidettiin myös 21.9.2016. Johtokunnan
varapuheenjohtajaksi valittiin Esa Niemi, taloudenhoitajaksi Sampo Lappalainen (varataloudenhoitaja
Helinä Lehtinen) ja sihteeriksi Heidi Jämsä.
Johtokunnan muodostivat luokkien valitsemat edustajat:
PJ
Ope
Esi A
Esi B
1a
1b
1c
2a
2b
2c
3c
4a
4b
4c

Jaana Inberg
Sanna Lahti
Henna Hyry
Minna Torkki
Päivi Horelli
Esa Niemi
Helinä Lehtinen
Miia Tuppurainen
Sari Tikka
Heidi Jämsä
Tanja Kristiansson
Marita Räbinä
Laura Piri
Marjo Kankaanranta

5a
5b
5c
6a
6b
6c

Sampo Lappalainen
Mika Vauhkonen
Satu Lyyra
Elina Fagerholm
Jaana Korhonen
Annika Saarinen

Opettajajäsen on toiminut Sanna Lahti.
Johtokunta kokoontui kauden aikana kahdeksan kertaa.

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 2016-2017 opettajien ehdotuksen mukaisesti opetustyötä ja koulunkäyntiä:
▪ välituntivälineiden ja askartelutarvikkeiden hankinta
▪ Koulukiusaamisen estämisen kampanjan puhuja
▪ Retkiavustukset

1429€
112 €
1284 €

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 tänä vuonna opettajien toiveiden mukaisesti rahastipendillä. Lisäksi kaikki 6. luokkalaiset saivat
ruusut. Taideaineissa ja liikunnassa menestyneitä sekä 6. luokan oppilaita muistettiin erikoisstipendein.
Tunnustuksiin käytettiin yhteensä 1283 euroa.
Jukova järjesti kevätlukukaudella myös koulun toiveesta liikuntavälinekeräyksen. Vanhemmille lähetettiin
kirje, jossa pyydettiin toimittamaan koululle perheiltä pieneksi jääneet tai muuten tarpeettomat
talviliikuntavälineet. Keräyksestä ilmoitettiin myös Jukovan omilla kotisivuilla.
Jukovan jäsenillä oli myös mahdollisuus ottaa kantaa Jupperin koulun uusiin järjestyssääntöihin.

5 TAPAHTUMAT
Jukovan järjestämä Motoristit koulukiusaamista vastaan tapahtuma, 8.9.2016, keräsi koko koulun oppilaat
yhteen koulukiusaamis-teeman ympärille. Tapahtumassa esiintyi myös Taikuri Luttinen. Tapahtumaan
osallistui arviolta 100
Kodin ja koulun päivä ja Huomaa minut -kampanja keskittyi oppilaiden liikenneturvallisuuteen. Oppilaat
olivat Jukovan toiveiden mukaisesti miettineet omia vaaranpaikkoja koulumatkan varrelta. Tapahtuman
toteutukseen osallistui Trafi, Jalankulkijoiden turvallisuus ry, Kühne&Nagel sekä poliisi.
Perinteinen Halloween-juhla järjestettiin 26.10.2016. Tilaisuuteen osallistui noin XXX kävijää. Juhlien tuotto
oli 2244 euroa.
Simaa ja sirkushuveja tapahtumassa, 26.4.2017, luokat järjestivät myyntipöytien lisäksi myös omia ilmaisia

toimintapisteitä, jotka olivat erittäin suosittuja. Jokainen tapahtumaan osallistunut luokka sai kerättyä
omilla myyntipisteillään merkittävästi varoja luokkaretkiin ym. Tapahtumasta ei aiheutunut Jukovalle
ylimääräisiä kuluja.

6 MUU YHTEISTYÖ
Kodin ja koulun päivänä 26.9.2016 järjestettiin buffet, jonka tuotto oli 915 €.
Koulun henkilökunnalle tarjottiin perinteiset joulukahvit 20.12.2016.
Jukova tuki retkiavusten muodossa 2. ja 5. luokkalaisten retkiä. Kakkosluokat kävivät Heurekassa ja 5.
luokkalaiset kävivät Velskolassa. Jukova tuki molempien luokka-asteiden retkiä 1384 eurolla.
Jukova on myös jäsenenä Laaksolahden kirjaston ystävät ry:ssä.

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

