
JUPPERIN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS                                     TOIMINTAKERTOMUS 
JUKOVA RY                                                                                         2018 – 2019 
 

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 143 
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 2018-2019 kerättyjä varoja käytettiin seuraavasti: 

▪ Stipendit ja kirjapalkinnot   809,30€ 
▪ Retkiavustukset 2. ja 5.luokat  1750,00€ 
▪ 6 lk. Ruusut                                                              710 € 
▪ Joulukahvitus   180€ 
▪ Hymypatsaat               380 €  
 
 
Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti johtokunnan toimintaan osallistui jokaiselta luokalta yksi luokan 
vanhempien valitsema edustaja tai hänen varahenkilönsä ja opettajien keskuudestaan valitsema 
opettajajäsen. 

2 HALLINTO JA JÄSENISTÖ 

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Jupperin koululla Vellikellossa 11.9.2018 klo 18, jossa yhdistyksen 
puheenjohtajaksi valittiin Jaana Inberg.   
 
Johtokunnan ensimmäinen kokous, järjestäytymiskokous, pidettiin myös 11.9.2017 klo 19. Johtokunnan 
varapuheenjohtajaksi valittiin Tiina Pitkänen, taloudenhoitajaksi Helinä Lehtinen ja sihteeriksi Terhi 
Eloranta.  
 
Johtokunnan muodostivat luokkien valitsemat edustajat:    

PJ Jaana Inberg     
1a Riina Jokinen, varalla Eevakaisa Ollikainen 
1b Mari Ahti, varalla Laura Marjamo 
1c Henry Mäkinen, varalla Kristiina Oksa 
2a Sari Teräväinen, varalla Kati Ahonen 
2b Riikka Räsänen, varalla Mikko Nyman 
2c Hanna Ackalin, varalla Maija Kinni 
2d Meri Maunu-Mikkonen, varalla Niina Whiteside 
3a Nina Simola 
3b Tiina Pitkänen, varalla Laura Huurtola 
3c  Helinä Lehtinen 
4a Verna Puttonen, varalla Paula Bruce-Haatainen 
4b Hanna Stenius, varalla Tiina Halttunen 
4c  Terhi Eloranta, varalla Mari Righini 



5a Sari Granholm, varalla Heli Vauhkonen 
5b Maarit Lahti, varalla Kati Ahonen 
5c Anne Saikkonen 
6a Marita Räbinä, varalla Minna Vammelvuo 
6b Liisa Kuula-Paavola, varalla Terhi Eloranta 
6c Marjo Kankaanranta 
    
Opettajajäsenenä on toiminut Sanna Lahti ja Minna Salminen 

Johtokunta kokoontui kauden aikana yhdeksän 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. 

Yhdistyksen sisäisessä kommunikoinnissa käytetään myös johtokunnan jäsenten muodostamaa WhatsApp 
ryhmää 

4 KOULUN TOIMINNAN TUKEMINEN 

Yhdistys tuki toimintakaudella 2018-2019 opettajien ehdotuksen mukaisesti opetustyötä ja koulunkäyntiä:  

▪ Retkiavustukset    1750€ 
 
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 1189,30 euroa.   

5 TAPAHTUMAT 

Toimintasuunnitelmaan 2018-2019 kirjattiin, että kaikki tapahtumat pyritään toteuttamaan 
mahdollisuuksien mukaan. Haasteita suunnittelulle toi koulun tilojen tilanne, Paviljonki 1:n aikataulu ja mm. 
koulun pihan mahdollinen remontti. Kuitenkin kaikki perinteisen tapahtumat pystyttiin toteuttamaan ja 
osaa jopa kehittämään paremmaksi.  

Kodin ja koulun päivää vietettiin 29.9. ja tapahtumassa oli jo perinteeksi muodostunut Jukovan 
aamukahvitus. Kahvituksen tuotto oli 875,28€. Puheenjohtaja esitteli Kodin ja Koulun päivän aamuna myös 
Jukovan toimintaa. Jukova järjesti Kodin ja koulun päivään ’Somesokkelon’ 
(https://www.prologuegroup.fi/palvelut/somesokkelo/). Tietopaketti eri sosiaalisen median kanavista oli 
kattava ja sai vanhemmilta ja opettajilta hyvän vastaanoton. Jukova ehdotti rehtorille, että Somesokkelo 
järjestettäisiin seuraavana lukukautena oppilaille, jolloin oppilaille tehdään myös kysely eri medioiden 
käytöstä. 

Halloween järjestettiin 31.10.2018 uudistetulla konseptilla: sisäänpääsymaksuun (4eur) sisältyi eri luokkien 
järjestämät peli/kisailupisteet. Lapsia kävi Halloweenissä ennätysmäärä 600. Perinteisestä buffasta sai 
ostaa herkkuja. Halloweenin tuotto oli nettona 1830€. 



Simaa ja sirkushuveja tapahtumassa, 25.4.2019, 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 18.12.2018. 
 
Jukova tuki kaikkien luokka-asteiden retkiä 1750 eurolla. 
 
Jukova on jäsenenä Laaksolahden kirjaston ystävät ry:ssä. 
 
Jukova järjesti Espoon kaupungin kanssa yhteistyössä Paviljonkiin kemikaalittoman siivouksen.  
 
Jukovalla oli edustus sisäilmatyöryhmässä (Jaana Inberg varalla Tiinaa Pitkänen ja Miia Pitkäranta). 
 
Jukova oli, missionsa mukaisesti, aktiivisesti mukana koulun sisäilmaongelman vaiheissa. Jukovan 
ensisijainen tavoite oli saada terveet ja turvalliset tilat koulun oppilaille ja henkilökunnalle. Jukova toimi 
yhteistyössä koulun johtokunnan, sivistystoimen, tilapalveluiden, terveydenhoitajan sekä 
sisäilmakonsulttiyrityksen kanssa. Jukova ei hyväksynyt pitkittynyttä oleskelua sairaissa tiloissa. Jukova 
äänesti Paviljonki 2:n sijoittumisesta koulun tontille Tilapalveluiden kolmesta vaihtoehdosta vaihtoehtoa 
numero 3 ’Kirjaston päälle’ yksimielisesti äänin 15-0. Äänestyksen jälkeen selvisi, ettei kirjastolle ole tarjota 
sijaistiloja ja Paviljonki 2 sijoitetaan koulun kentälle. Aikataulusyistä sekä asian vireille saattamiseksi viiveen 
jälkeen, Jukova ilmaisi tyytyväisyytensä lisätilan sijoittamiselle ja painotti pikaista toteutusta.  
 
Jukova oli edustettuna Laaksolahden urheilupuiston kehittämisen asukasillassa, jossa toimme esille 
jääurheilun säilyttämisen tarpeen koululaisille alueella.  
 
7 VARAINHANKINTA 

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

Varainhankintatempauksia varten hommattiin Jukovalle iZettle. 

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 


