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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 sekä 
uutena ideana tehdään oppilaskysely opettajien avustuksella. Kyselyn tarkoituksena on 
selvittää, miten oppilaat toivovat Jukovan heitä tukevan. Kysely tehdään kolmessa eri 
ikäryhmässä, 1-2 luokat, 3-4 luokat sekä 5-6 luokat. Idean toteutusta hiotaan vielä rehtori 
Kari Rönkön, vararehtori Jaana Linkolan sekä Jukovan Helinä Lehtisen kesken. Kyselyn 
tavoitteena on mahdollistaa vielä läheisempi yhteistyö Jukovan ja Jupperin koulun 
oppilaiden välillä. 
 
Opetusta tukevien retkiavustusten myöntämistä 2- ja 5-luokkalaisille jatketaan. Viime 
kevään Korona-pandemiasta johtuen johtokunta on päättänyt laajentaa käytännön myös 6- 
luokkien retkiavustuksille, koska kaikki 5-luokat eivät päässeet toteuttamaan retkiään 
kevään tiukoista Korona-rajoituksista johtuen. Luokka-avustusten anomista varten on 
valmis kustannustilityshakemus, joka toimitetaan luokkien opettajille luokan Jukova-
edustajan kautta. 
 
Luokkakohtaisia tarvikkeita ja koko koulun välituntivälineitä hankitaan, jos uusia tarpeita 
ilmenee. Opetusvälineistön hankintoja tuetaan opettajien ehdotusten pohjalta. 
 
Kevätjuhlissa annettujen huomionosoitusten ja ruusujen hankkimista jatketaan kevään 
2020 mallin mukaisesti: hymypatsaat, kirjalahjakortit, rahapalkinnot ja stipendit. Samalla 
pohditaan kuitenkin vaihtoehtoisia tapoja palkita ja kannustaa oppilaita. Jukova harkitsee 
luokkakohtaisen tsemppaaja-stipendin jakamista syksyn 2020 kokouksessaan. Tällä 
pyritään palkitsemaan sellaisia oppilaita, joiden kyvyt tai oppimissuoritteet eivät yllä luokan 
kärkeen, mutta jotka ovat omassa kehityksessään tehneet saavutuksia. 
 
Jukovan johtokunnasta valitaan vuosittain edustajat, jotka osallistuvat ekaluokkalaisten 
ensimmäiseen vanhempainiltaan informoiden vanhempia Jukovan toiminnasta. Lisäksi he 
toimivat ekaluokkalaisten vanhempien Jukova-kummeina tukien heitä Jukovan toimintaan 
ja jäsenmaksujen keruuseen liittyen. 
 
 

3 TAPAHTUMAT JA TILAISUUDET  
 
Jupperin koulu toimii syksystä alkaen kolmessa eri rakennuksessa, ns. pienten koulu 
edelleen Laaksolahtitalossa Ylänkötiellä ja isojen koulu kahdessa erillisessä paviljonki-
rakennuksessa Veininkadulla, Paviljonki 1 kirjaston vieressä ja Paviljonki 2 koulun entisellä 



kentällä. Vanhan koulurakennuksen jumppasalia remontoidaan jatkokäyttöä varten, mutta 
sen valmistumisaikataulusta ei ole vielä tietoa. On huomioitava, että tässä 
toimintasuunnitelmassa mainitut tapahtumat ja tilaisuudet pyritään järjestämään 
mahdollisuuksien mukaan. Jukova päättää myös alkaneena lukuvuonna (2020-2021) 
päivittää toimintasuunnitelmaa poikkeuksellisesti lukuvuoden aikana tarpeen mukaan.  
 
Korona-virusepidemian aiheuttamista rajoituksista johtuen koulu ei järjestä tänä vuonna 
Kodin ja koulun päivää. Myös Jukova on päättänyt, ettei tänä syksynä järjestetä Halloween-
juhlatapahtumaa. Päätös johtuu ensisijaisesti Korona-viruksen aiheuttamista rajoituksista, 
mutta myös tapahtuman mahdollistavan tilan puuttumisesta. Koko koulun yhteisten 
tapahtumien sijaan Jukova suunnittelee koulun kanssa yhteistyössä elämyksiä, jotka olisi 
mahdollista toteuttaa esimerkiksi luokka-asteittain riittävän väljissä tiloissa tai jopa 
luokkakohtaisesti. Esimerkkejä tällaisista elämyksistä ovat taikuri-, näytelmä- ja 
musiikkiesitykset.  
 

 Jukova tukee tänäkin lukuvuonna (2020-2021) aiempien vuosien tapaan oppilaiden 
liikuntaa esimerkiksi talvikaudella koulun järjestämän talviliikuntapäivän tai muun koulun 
järjestämän liikuntatapahtuman kustannusten kattamiseen osallistuen. 
 
Joulukuun lopulla koulun koko henkilökunnalle tarjotaan perinteiset joulukahvit kiitoksena 
lastemme hyväksi tehdystä arvokkaasta työstä. 
 
Toivomme, että huhtikuun lopussa pääsemme järjestämään koko kylän tapahtumaksi 
muodostunutta Simaa ja Sirkushuveja -tapahtumaa. Tapahtuman puitteiden ja sisällön 
valmisteluja koordinoi Jukovan johtokunta. Kukin luokka toteuttaa omat Jukovan 
johtokunnan kanssa sovitut myynti- ja aktiviteettipisteensä parhaaksi katsomallaan tavalla 
ja voi hankkimillaan varoilla kartuttaa esim. luokan retki- ja leirikoulurahastoja. 
 
Järjestäytymiskokouksessa päätetään myös mahdollisista muista tilaisuuksista oppilaille 
tärkeistä aiheista kuten päihdeneuvontaa 5-luokista ylöspäin ja koulukiusaamisesta kaikille 
luokka-asteille. Jukova selvittää sopivia luennoitsijoita koululaisille ja vanhemmille. 
Selvitetään myös mahdollisuuksia toteuttaa nämä virtuaalisesti.  
 
 

4 MUU YHTEISTYÖ 
 
Jukova jatkaa yhteistyötä kaupungin luottamushenkilöiden, sivistystoimen, 
terveydenhuollon sekä tilapalveluiden kanssa, jotta Jupperin koulun tilat vastaavat 
turvallista ja tervettä oppimisympäristöä. 
 
Yhdistyksellä on 2 edustajaa koulun sisäilmatyöryhmässä. Jukova edellyttää 
sisäilmatyöryhmän kokoontumista ja järjestäytymistä koko siirtokelpoisten 
paviljonkirakennusten elinkaaren ajan. Lisäksi Jukovan johtokunnan puheenjohtaja on 
edustajana koulun yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä. Yhteistyötä jatketaan myös 
Jupperin koulun johtokunnan kanssa. 
 
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. 
 
Yhdistys tekee yhteistyötä Vanhempainliiton kanssa liiton asioiden tiedottamisessa edelleen 
vanhemmille. Vanhempainliittoon päivitetään Jukova ry:n yhteyshenkilön tiedot heti uuden 
toimintakauden alussa. 

 
 
5 TIEDOTUS 

 
Jukova edustaa jäseniänsä, eli koulun oppilaiden vanhempia, kannanotoissaan. Jukova on 
itsenäinen yhdistys eikä sen toimintaan vaikuta muut tahot. 
 



Jukova konvertoi jäsenluettelonsa lukuvuoden 2019-2020 henkilönimistä 
kokonaisjäsenmääräksi. Ainoastaan kuluvan vuoden osalta pidetään käytännön syistä 
henkilöistä nimilistaa. Yhdistysrekisteritiedot Jukova ry:n osalta päivitetään heti uuden 
toimintakauden alussa. 
 
Yhdistyksen tiedotustoiminta tapahtuu pääsääntöisesti sähköisesti hyödyntäen kotisivuja 
sekä tarvittaessa Wilmaa. Johtokunnan jäsenet käyttävät sähköpostia ja mahdollisia 
koululuokkien vanhempien Whatsapp-ryhmiä tiedottamiseen luokkien vanhemmille. 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 
 

Johtuen Korona-epidemian aiheuttamista rajoituksista, Jukova ei pysty tänä lukuvuonna 
(2020-2021) järjestämään tapahtumia, jotka ovat aiemmin kerryttäneet sille tuloja, joilla 
se on mahdollistanut avustukset koululle ja oppilaille. Tästä johtuen johtokunnalle on 
entistä tärkeämpää saada vanhemmat aktivoitua tukemaan Jukova ry:tä maksamalla 
kannatusjäsenmaksu, jotta voimme jatkaa tärkeää tehtäväämme kodin ja koulun, 
oppilaiden ja vanhempien tukemisessa ja kannustamisessa. 
 
Vuoden 2019 vuosikokouksessa päätetyn sääntömuutoksen voimaantulo edellyttää vielä 
Patentti- ja rekisterihallituksen muutoskäsittelyä. 
 
 
Jupperin koulun vanhempainyhdistys JUKOVA ry 
Johtokunta 
 


