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1 TOIMINNAN TARKOITUS JA PÄÄPIIRTEET
Vanhempainyhdistyksen säännöt määrittävät yhdistyksen toiminnan tarkoitukseksi:
●
●
●
●
●

edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa
tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä ja terveellinen
oppimis- ja kasvuympäristö
edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään
tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa
kysymyksissä
toimia oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä

Tuttuja ja suosituksi koettuja perinteitä jatketaan. Toimintaperiaatteiden mukaisesti
tapahtumien ja jäsenmaksujen tuotto jaetaan toimintakauden aikana oppilaiden eduksi
kaikki luokka-asteet huomioiden.
2 KOULUN TOIMINNAN TUKEMINEN
Koulutoiminnan tukemista jatketaan opettajakunnalta tulevien ehdotusten perusteella.
Opetusta tukevien retkiavustusten myöntämistä 2.- ja 5.-luokkalaisille jatketaan. Luokkaavustusten anomista varten on valmis kustannustilityshakemus, joka toimitetaan luokkien
opettajille luokan Jukova edustajan kautta.
Luokkakohtaisia sekä välituntivaraston välituntivälineitä hankitaan, jos uusia tarpeita
ilmenee. Opetusvälineistön hankintoja tuetaan opettajien ehdotusten pohjalta.
Kevätjuhlissa annettujen huomionosoitusten ja ruusujen hankkimista jatketaan kevään
2019 mallin mukaisesti: hymypatsaat, kirjapalkinnot, rahapalkinnot ja stipendit. Samalla
pohditaan kuitenkin vaihtoehtoisia tapoja palkita ja kannustaa oppilaita. Jukova harkitsee
luokkakohtaisen tsemppaaja-stipendin jakamista kevään 2020 kokouksessaan. Tällä
pyritään palkitsemaan sellaisia oppilaita, joiden kyvyt tai oppimissuoritteet eivät yllä luokan
kärkeen, mutta jotka ovat omalla alueellaan voittajia.
Jukovan hallituksen 6. luokan edustajista valitaan vuosittain edustajat, jotka osallistuvat
ja toimivat tulevien ekaluokkalaisten vanhempien Jukova-kummeina. Heidän tehtävinään
on viedä viestiä ja tietoa Jukovasta vanhemmille erityisesti vuoden ensimmäisenä
vanhempainiltana. Tehtävään kuuluu pitää pieni info-puhe tilaisuuden aluksi, sekä kiertää
jokaisessa uudessa luokassa jakamassa kannatusmaksu-lappuja ja organisoida tulevan
hallituksen jäsenen valinta.
3 TAPAHTUMAT JA TILAISUUDET
Jupperin koulu toimii syyslukukauden 2019 vielä osittain vanhassa
(ylä)koulurakennuksessa. 2020 tammi/helmikuussa koulu siirtyy kokonaisuudessaan
siirtokelpoisiin rakennuksiin. Toinen paviljonki rakennetaan koulun kentälle. On
huomioitava, että tässä toimintasuunnitelmassa mainitut tapahtumat ja tilaisuudet pyritään
järjestämään mahdollisuuksien mukaan. Jukova päättää myös tulevana lukukautena (20192020) päivittää toimintasuunnitelmaa poikkeuksellisesti lukuvuoden aikana tarpeen
mukaan.
Kodin ja koulun päivä pidetään tulevana syksynä aiemmista vuosista poiketen arkipäivänä
27.09.2019. Perinteisen Jukovan aamubuffan järjestämisestä päätetään täten
poikkeuksellisesti ensimmäisessä kokouksessa.

Jukova tukee oppilaiden liikuntaa esimerkiksi talvikaudella koulun järjestämään
talviliikuntapäivään tai muuhun koulun järjestämään liikuntatapahtumaan.
Yhdistys järjestää kaudella 2019-2020 Halloween tapahtuman. Tapahtumasta kertyvät tulot
kerätään Jukovalle.
Huhtikuun lopussa järjestetään koko kylän tapahtumaksi muodostunut Simaa ja
Sirkushuveja. Tapahtuman puitteita ja sisältöä koordinoi Jukovan johtokunta. Kukin luokka
hoitaa omat Jukovan hallituksessa sovitut myynti- ja aktiviteettipisteensä parhaaksi
katsomallaan tavalla ja voi hankkimillaan varoilla kartuttaa esim. luokan retki- ja
leirikoulurahastoja.
Järjestäytymiskokouksessa päätetään myös Jukovan järjestämästä ja rahoittamasta
Somesokkelo-luennosta oppilaille syyslukukauden 2019 aikana
Tärkeänä asiana on myös tiedottaa päihdeneuvontaa 5-luokasta ylöspäin. Jukova selvittää
sopivia luennoitsijoita koululaisille ja vanhemmille.
4 MUU YHTEISTYÖ
Jukova jatkaa yhteistyötä kaupungin luottamushenkilöiden, sivistystoimen,
terveydenhuollon sekä tilapalveluiden kanssa, jotta Jupperin koulun tilat vastaavat
turvallista ja tervettä oppimisympäristöä.
Koulun johtokunnan kanssa jatketaan yhteistyötä.
Jukova edustaa jäseniänsä, eli koulun oppilaiden vanhempia, kannanotoissaan. Jukova on
itsenäinen yhdistys eikä sen toimintaan vaikuta muut tahot.
Koulun saama mahdollisuus käyttää Laaksolahden kirjaston tiloja koulupäivän aikana on
koettu erittäin tärkeäksi. Jukova ry:n jäsenyyttä Laaksolahden kirjaston ystävät ry:ssä
tulisi tästäkin syystä jatkaa.
Yhdistysrekisteritiedot Jukova ry:n osalta päivitetään heti uuden toimintakauden alussa.
Yhdistys tekee yhteistyötä Vanhempainliiton kanssa liiton asioiden tiedottamisessa edelleen
vanhemmille. Vanhempainliittoon päivitetään Jukova ry:n yhteyshenkilön tiedot heti uuden
toimintakauden alussa.
Jukova konvertoi jäsenluettelonsa lukuvuodelta 2018-2019 henkilönimistä
kokonaisjäsenmääräksi. Ainoastaan kuluvan vuoden osalta pidetään käytännön syistä
henkilöistä nimilistaa.
Yhdistyksellä on edustaja koulun yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä.
Yhdistyksellä on 2 edustajaa koulun sisäilmatyöryhmässä. Jukova edellyttää
sisäilmatyöryhmän kokoontumista ja järjestäytymistä koko siirtokelpoisten paviljonkin
elinkaaren ajan.
Joulukuun lopulla koulun koko henkilökunnalle tarjotaan perinteiset joulukahvit Vellikellossa
kiitoksena lastemme hyväksi tehdystä arvokkaasta työstä.
5 TIEDOTUS
Yhdistyksen tiedotustoiminta tapahtuu pääsääntöisesti sähköisesti hyödyntäen kotisivuja
sekä tarvittaessa Wilmaa. Johtokunnan jäsenet välittävät tiedotteet luokkien vanhemmille
sähköpostilla. Myös johtokunnan välinen tiedonkulku tapahtuu pääsääntöisesti
sähköpostilla. Epävirallisena sekä kiireellisten asioiden kommunikointikanavana toimii
johtokunnan jäsenten sekä varajäsenten muodostama whatsapp -ryhmä. Yhdistyksen
verkkosivuja pidetään ajan tasalla ja niitä hyödynnetään tiedottamisessa sekä johtokunnan

kokousmateriaalien jakamisessa. Verkkosivuilla ylläpidetään myös ohjeita Jukovan
järjestämistä tapahtumista.
6 MUUTA
Jukova päättää sääntöjen päivittämisestä yhdistyksen vuosikokouksessa.

Jupperin koulun vanhempainyhdistys JUKOVA ry
Johtokunta

