JUPPERIN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS
JUKOVA RY

TOIMINTAKERTOMUS
2017 – 2018

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 169
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 2017-2018 kerättyjä varoja käytettiin seuraavasti:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Hymypatsaat ja stipendit
Retkiavustukset, Huimala
Retkiavustukset 5.luokat
Retkiavustukset 2.luokat
6 lk. Ruusut
Joulukahvitus
Välituntivälineet ja askarteluvälineet
Luistimien teroitus ja suojat luistimille

1380,88€
885 €
759,50€
268,76 €
270 €
175 €
1883,10€
333 €

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 14.9.2017, jossa yhdistyksen puheenjohtajaksi
valittiin Jaana Inberg.
Johtokunnan ensimmäinen kokous, järjestäytymiskokous, pidettiin myös 14.9.2017. Johtokunnan
varapuheenjohtajaksi valittiin Tiina Pitkänen, taloudenhoitajaksi Helinä Lehtinen ja sihteeriksi Terhi
Eloranta.
Johtokunnan muodostivat luokkien valitsemat edustajat:
PJ
Ope
1a
1b
1c
1d
2a
2b
2c
3a
3b

Jaana Inberg
Sanna Lahti/Jaana Linkola
Sari Teräväinen
Riikka Räsänen
Hanna Ackalin
Meri Maunu-Mikkonen
Päivi Horelli
Tiina Pitkänen
Helinä Lehtinen
Verna Puttonen
Sari Tikka/Hanna Stenius v.2018 alusta

3c
4a
4b
4c
5a
5b
5c
6a
6b
6c

Terhi Eloranta
Heli Vauhkonen
Maarit Lahti
Hanna Liu
Marita Räbinä
Liisa Kuula-Paavola
Marjo Kankaanranta
Sampo Lappalainen
Heli Vauhkonen
Satu Lyyra

Opettajajäsenenä on toiminut Sanna Lahti ja Jaana Linkola.
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 2017-2018 opettajien ehdotuksen mukaisesti opetustyötä ja koulunkäyntiä:
▪
▪
▪
▪

välituntivälineiden ja askartelutarvikkeiden hankinta
Huimala/Hoplop-kuljetus
Retkiavustukset
luistinten teroitus ja suojat

1883,10 €
885 €
1028,26€
333 €

Lisäksi Jukova kustansi kevätjuhlissa oppilaille jaetut tunnustukset. Kultakin luokalta palkittiin yksi tyttö ja
yksi poika. 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 1650,88 euroa.
Jukova teroitutti luistimet ja luistinsuojat ostettiin Leppävaaran luisteluhallilta jotta terät pysyvät
mahdollisimman pitkään hyvässä kunnossa.

5 TAPAHTUMAT
Kodin ja koulun päivää vietettiin 30.9. ja tapahtumassa oli jo perinteeksi muodostunut Jukovan
aamukahvitus. Kahvituksen tuotto oli 803,70€. Puheenjohtaja esitteli Kodin ja Koulun päivän aamuna myös
Jukovan toimintaa.
Alustavasti oli suunnitteilla Suomi100-teemainen illanvietto tai vastaava, mutta Jukova päätyi järjestämään
Halloween goes Suomi100 -tapahtuman 1.11.2017. Juhlien tuotto oli 2477,05 €.
Alun perin suunnitellun Suomi100-teemaisen illanvieton sijaan, Jukova osallistui koulun oppilaiden

kuljetuskustannuksiin Huimalaan 18.12.2017
Simaa ja sirkushuveja tapahtumassa, 25.4.2018, 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
Koulun henkilökunnalle tarjottiin perinteiset joulukahvit 19.12.2017.
Jukova tuki kaikkien luokka-asteiden retkiä 885 eurolla.
Jukova on myös jäsenenä Laaksolahden kirjaston ystävät ry:ssä.
Jukovan esityksestä rakennettiin elo/syyskuussa 2017 yläkoulun edustalle Vahveromäen liittymään
hidastetöyssy. Jukova esitti myös yhteistyössä Vesa Hietakymin kanssa hidastetöyssyn rakentamista
Riihiniityntien / Alankotien ja Palomäenportinristeymään. Kaupunkitekniikan keskus hyväksyi esityksen ja
hidaste tullaan rakentamaan.
Jukovalla oli aktiivinen rooli koulun sisäilmatilanteen selvitystyössä. Jukova pyysi terveydenhoitajaa
tekemään oirekartoituksen sekä muistuttamaan miten toimia jos lapsi oireilee. Jukova teki hartijavoimin
yhteistyötä koulun, rehtorin, koulun johtokunnan, terveydenhuollon ja Espoon Kaupungin kanssa. Jukovan
pyynnöstä kouluun perustettiin myös sisäilmatyöryhmä. Ko työryhmän kokoonpano on:
Jouni Holopainen, rehtori
Noora Heiskanen, koulun terveydenhoitaja
nimetään myöhemmin, terveystarkastaja
nimetään myöhemmin, työsuojeluvaltuutettu
Julius Naukkarinen, kiinteistönhoitaja
Jessica Sundberg, työterveyshuolto
Heidi Jämsä, koulun johtokunta
Jaana Inberg, vanhempainyhdistys
Miia Pitkäranta, vanhempainyhdistys
Juha Nurmi, sivistystoimi, kehittämispäällikkö
Tiina Lumme, Tilapalvelut, asiakaspäällikkö
Ville Kaisla, Tilapalvelut, palveluntuotanto - aluepäällikkö
Elisa Vene, Tilapalvelut, sisäilmapalvelut - palvelupäällikkö
Heikki Kääriäinen, Tilapalvelut, rakenneinsinööri
Ilmari Viljanen, Tilapalvelut, projektipäällikkö
Sisäilmatutkimukset ja yhteistyö johti siihen että 12.6. Espoon Kaupunki ilmoitti että Jupperin koulu saa
siirtokelpoisen koulurakennuksen vuoden 2019 alussa. Rakennuksen sijainti on vielä auki. Jukova kannattaa
Kuusinevantien päädyn tonttia.

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

