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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 rahoitetaan pääasiassa jäsenmaksuilla. Yhdistyksen jäsenmaksun oli maksanut 76 
henkilöä. Varoja kerättiin lisäksi järjestämällä Halloween-juhla sekä buffet myynnillä Koulun 80-
vuotisjuhlassa. Voittoa tavoittelemattomana yhdistyksenä Jukova ry suuntaa kerätyt varat koulun toiveiden 
mukaisesti oppilaiden hyväksi. 

Lukuvuonna 2019-2020 kerättyjä varoja käytettiin seuraavasti: 

▪ Hymypatsaat ja stipendit 1712,08 € 
▪ 6. luokkalaisten ruusut 800 € 
▪ Retkiavustukset 458 € 
▪ Joulukahvitus opettajakunnalle 189,72 € 
 
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 Isojen koulun Paviljonki 1:ssä 18.9.2019 klo 18.15. 
Kokouksessa valittiin yhdistyksen johtokunnan puheenjohtajaksi Helinä Lehtinen. Vuosikokouksessa 
äänestettiin ja päätettiin sääntöuudistuksesta vahvistaen kokouksessa esitelty vaihtoehto 2 yhdistyksen 
uusiksi säännöiksi (liite 2019 Ehdotus Jukovan uusiksi säännöiksi 2.pdf). Sääntömuutoksen rekisteröinti ja 
siten voimaan astuminen siirtyi seuraavalle toimintakaudelle. 
 
Johtokunnan ensimmäinen kokous, järjestäytymiskokous, pidettiin myös 18.9.2019 klo 19.45. Johtokunnan 
varapuheenjohtajaksi valittiin Tiina Pitkänen, taloudenhoitajaksi Laura Huurtola sekä sihteeriksi Terhi 
Eloranta ja avustavaksi sihteeriksi Anne Martiala. 
 
Toiminnantarkastajaksi nimettiin Marita Räbinä p. 050645469 (maritarabina@gmail.com) ja 
varatoiminnantarkastajaksi Matti Toivanen p.040 846 9788  (m.toivanen1@gmail.com). 
 
Johtokunnan muodostivat luokkien valitsemat edustajat:    

PJ Helinä Lehtinen     
1a Kirsikka Grönholm, varalla Vilja Saarikivi 
1b Anne Martiala, varalla Sari Teräväinen 
1c Lotta Hahtela, varalla Heidi Tommila 
2a Riina Jokinen, varalla Eevakaisa Ollikainen 
2b Mari Ahti, varalla Laura Marjamo 
2c Henry Mäkinen, varalla Kristiina Oksa 
3a Karoline Ronkainen, varalla Elina Fagerholm 
3b Kukka Helinen-Saarinen, varalla Maija Kinni 
3c  Sari Teräväinen, varalla Heidi Backman 



4a Nina Simola 
4b Tiina Pitkänen, varalla Laura Huurtola 
4c  Helinä Lehtinen 
5a Paula Haatainen, varalla Mari Kuuvalo 
5b Tea Linde, varalla Terhi Eloranta 
5c Harri Karjalainen, varalla Terhi Eloranta 
6a Sari Granholm, varalla Heidi Ahovaara 
6b Maarit Lahti, varalla Kati Ahonen 
6c Anne Saikkonen, varalla Jari Haapala 
    
Opettajajäsenenä on toiminut 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. Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin 
kotisivuilla sekä johtokunnan jäsenten ja Wilman välityksellä. Jukovan edustajat esittelivät toimintaa 
alakoulun vanhempaintapaamisessa. 

Yhdistyksen sisäisessä kommunikoinnissa käytetään myös johtokunnan jäsenten muodostamaa WhatsApp-
ryhmää. 

4 KOULUN TOIMINNAN TUKEMINEN 

Yhdistys tuki toimintakaudella 2019-2020 opetustyötä ja koulunkäyntiä retkiavustuksin 458 eurolla. Lisäksi 
Jukova kustansi kevätjuhlissa oppilaille jaetut tunnustukset. Kultakin luokalta palkittiin yksi tyttö ja yksi 
poika.  1., 3. ja 5. luokille jaettiin hymypatsaat (18 kpl), 2. Ja 4. luokille lahjakortit kirjakauppaan (12 kpl). 9 
kielissä menestynyttä oppilasta palkittiin opettajien toiveiden mukaisesti rahastipendillä. Lisäksi jokainen 6. 
luokan luokanopettaja palkitsi 2 oppilastaan rahastipendillä ja kaikki 6. luokkalaiset saivat ruusut. Muita 
rahastipendejä eri oppinainen menestyksestä ojennettiin 14 kappaletta. Oppilaiden huomionosoituksiin 
käytettiin yhteensä 2512,98 euroa. 

5 TAPAHTUMAT 

Toimintasuunnitelmaan 2019-2020 kirjattiin, että kaikki tapahtumat pyritään toteuttamaan 
mahdollisuuksien mukaan. Haasteita suunnittelulle toi koulun tilojen tilanne ja avoinna olleet vaikutukset 
Paviljonki 2:n rakennustöistä. 

Syksyllä pystyttiin toimimaan suunnitellusti. Halloween-juhla järjestettiin 30.10.2019. Sisäänpääsymaksuun 
(4 eur) sisältyi eri luokkien järjestämät peli/kisailupisteet ja perinteisestä buffasta sai ostaa herkkuja. Lapsia 
kävi 449 ja tapahtuman tuotto oli nettona 2396,03 euroa. Koulu juhlisti 80-vuotista toimintaansa usein eri 
tavoin ja Jukova osallistui järjestelyihin pääjuhlan kahvituksella 4.12.2019. 

Korona-rajoitteet estivät kuitenkin tapahtumien järjestämisen koko kevään osalta, mukaan lukien 
perinteisen Simaa ja Sirkushuveja tapahtuman. Myös Paviljonki 2 rakentaminen alkoi keväällä, mikä esti 
tapahtumien järjestämisen isojen koulun kentällä. Lupaa pienten koulun, eli Laaksolahtitalon, kentän 
käyttöön ei saatu. 

Jukova ei tänä vuonna osallistunut Kodin ja koulun päivän järjestelyihin, koska se pidettiin aiemmista 
vuosista poiketen arkipäivänä. 



 

6 MUU YHTEISTYÖ 

Koulun henkilökunnalle tarjottiin perinteiset joulukahvit 17.12.2019. 
 
Jukova on jäsenenä Laaksolahden kirjaston ystävät ry:ssä. 
 
Jukovalla oli edustus sisäilmatyöryhmässä (Tiina Pitkänen). 
 
Henry Mäkinen oli Jukovan edustajana aktiivisesti yhteydenpidossa Espoon kaupungin kanssa  
Riihiniityntien ylittämisen turvallisuuden parantamisesta, ja sai viimein tiedon, että tielle toteutetaan 
hidastus ajoradan kavennuksella ja korotetulla katukiveyksellä noin 50 metrin matkalta kuluvan vuoden 
(2020) kesän tai syksyn aikana. 
 
Lisäksi Nina Simola laittoi Espoon kaupungille pyynnön Ylänkötien ja Laaksolahdentien risteyksen 
orapihlaja-aidan leikkaamisesta, koska aita on merkittävä turvallisuushaitta Ylänkötien suojatien 
ylittämisessä. 
 
Puheenjohtaja Helinä Lehtinen keskusteli rehtorin ja vararehtorin kanssa Jukovan ja oppilaskunnan 
lähentymisen vahvistamisesta oppilaskyselyllä, jossa on tarkoitus selvittää oppilaiden toiveita Jukovan 
toiminnalle. 

7 VARAINHANKINTA 

Yhdistyksen toimintaa rahoitettiin pääasiassa jäsenmaksuilla. Jäsenmaksu säilytettiin 15 eurossa. Lisävaroja 
saatiin Halloween-juhlan tuotoista, joita saatiin sisäänpääsymaksuista ja kanttiinista. 

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 


