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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. 

Voittoa tavoittelemattomana yhdistyksenä Jukova ry suuntaa varansa koulun toiveiden mukaisesti 
oppilaiden hyväksi. Yhdistyksen toiminta rahoitetaan pääasiassa jäsenmaksuilla. Yhdistyksen jäsenmaksun 
oli tänä toimintakautena maksanut 87 henkilöä. Jäsenmaksuista kertyi tuloa 1410 euroa.  

Koronapandemiasta johtuvien kokoontumisrajoitusten vuoksi ei voitu järjestää perinteisiä tapahtumia. 
Näin ollen yhdistyksen varoja ei myöskään voitu kerryttää jäsenmaksujen lisäksi. Yhdistyksen taloustilanne 
mahdollisti kuitenkin Espoon kaupungin ohjeiden mukaisesti toteutetun Kevätkarnevaalin järjestämisen 
sekä perinteisen oppilaiden kannustamisen. Lisäksi Jukova tuki kouluretkien toteuttamista tilauskuljetuksin, 
koska luokat eivät voineet koronarajoitusten vuoksi käyttää julkista liikennettä. 

Lukuvuonna 2020-2021 Jukovan varoja käytettiin suoraan kouluyhteisön hyväksi seuraavasti: 

▪ Kevätkarnevaali   2298,12 € 
▪ Hymypatsaat, stipendit ja 6. luokkalaisten ruusut  2267,35 € 
▪ Retkiavustukset   220,00 € 
▪ Joulukahvitus opettajakunnalle   21,52 € 
▪ Muut avustukset koululle/luokille   515,88 € 
 
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 2:ssa ja Zoom-
etäyhteydellä 30.9.2019 klo 18.15. Kokouksessa valittiin yhdistyksen johtokunnan puheenjohtajaksi Helinä 
Lehtinen. Kokouksessa todettiin, että johtokunnan puheenjohtaja viimeistelee vielä vuoden 2019 
vuosikokouksessa päätetyn sääntömuutoksen viemällä ne Patentti- ja rekisterihallituksen 
muutoskäsittelyyn. Toiminnantarkastajaksi valittiin Susanna Telkkälä (puh. 0452762228). 
 
Johtokunnan ensimmäinen kokous, järjestäytymiskokous, pidettiin myös 30.9.2019 klo 19.15. Johtokunnan 
varapuheenjohtajaksi valittiin Tiina Pitkänen, taloudenhoitajaksi Marita Räbinä sekä sihteeriksi Anne 
Martiala. 
 
Johtokunnan muodostivat luokkien valitsemat edustajat:    

PJ Helinä Lehtinen     
1a Nina Saarikko, varalla Emmi Saarinen 
1b Laura Peltonen, varalla Karoliina Hiekkanen 
1c Nina-Sofie Hytönen 
1d Liisa Benmergui, varalla Iida Perkkiö 
2a Kirsikka Grönholm, varalla Piia Horko 
2b Anne Martiala, varalla Sari Teräväinen 



2c Lotta Hahtela, varalla Heidi Tommila 
3a Riina Jokinen, varalla Eevakaisa Ollikainen 
3b Outi Färm, varalla Tea Linde 
3c Sanna Lajunen, varalla Kristiina Oksa 
4a Elina Fagerholm, varalla Kati Ahonen 
4b Kukka Helinen-Saarinen, varalla Maija Kinni 
4c  Laura Jokinen, varalla Sari Teräväinen 
5a Riina Kirmanen, varalla Nina Simola 
5b Tiina Pitkänen, varalla Marita Räbinä 
5c  Helinä Lehtinen 
6a Paula Haatainen, varalla Mari Kuuvalo 
6b Tea Linde, varalla Tiina Halttunen 
6c Terhi Eloranta 
    
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. 

Jukovan johtokunta laati myös tiedotteen oppilaiden vanhemmille sähköposti- ja whatsapp-viestikanavan 
avulla tukeakseen koko paikallisyhteisöä kiusaamisen kohtaamisessa, kitkemisessä ja ehkäisemisessä. 
 
Koronapandemian kokoontumisrajoitusten vuoksi johtokunnan kokoukset pidettiin Zoom-etäyhteyden 
avulla. Jukovalle rekisteröitiin oma Zoom-tili, joka mahdollistaa suurienkin ryhmien hyvät etäyhteydet. 
Yhdistyksen sisäisessä kommunikoinnissa käytetään myös johtokunnan jäsenten muodostamaa WhatsApp-
ryhmää. 

4 KOULUN TOIMINNAN TUKEMINEN 

Yhdistys tuki toimintakaudella 2020-2021 opetustyötä ja koulunkäyntiä erilaisin avustuksin 735,88 eurolla. 
Lisäksi Jukova kustansi kevätjuhlissa oppilaille jaetut tunnustukset. 1., 3. ja 5. luokille jaettiin hymypatsaat 
(22 kpl), sekä 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 12 kappaletta. Oppilaiden huomionosoituksiin käytettiin yhteensä 2267,35 
euroa. 

5 TAPAHTUMAT 

Toimintasuunnitelmaan 2020-2021 kirjattiin, että koronapandemian kokoontumisrajoituksista johtuen koko 
koulun yhteisten tapahtumien sijaan Jukova pyrkii toteuttamaan koulun kanssa yhteistyössä elämyksiä, 
jotka olisi mahdollista toteuttaa esimerkiksi luokka-asteittain riittävän väljissä tiloissa. Korona-rajoitteet 
estivät pääosan toimintakautta tapahtumien järjestämisen, kunnes toukokuussa pystyttiin toteuttamaan 
Kevätkarnevaali-tapahtuma. Tapahtuma toteutettiin Espoon koronarajoitusten mukaisesti siten, että kukin 
luokka-aste pääsi vuorollaan osallistumaan taikuriesitykseen ja leikkimielisiin toimintapisteisiin 
Laaksolahden palloiluhallissa. 



6 MUU YHTEISTYÖ 

Koulun henkilökunnalle tarjottiin tällä kertaa koronarajoituksia noudattaen pienimuotoiset joulukahvit 
opettajainhuoneessa 17.12.2020. 
 
Jukova on jäsenenä Laaksolahden kirjaston ystävät ry:ssä. 
 
Jukovalla oli edustus koulun sisäilmatyöryhmässä (Tiina Pitkänen). 
 
Puheenjohtaja Helinä Lehtinen oli Jukovan edustajana edelleen yhteydenpidossa Espoon kaupungin kanssa  
Riihiniityntien ylittämisen turvallisuuden parantamisesta, mutta asiaan liittyvistä päätöksistä ei saatu 
vieläkään vahvistusta. 
 
Puheenjohtaja Helinä Lehtinen keskusteli rehtorin ja vararehtorin kanssa Jukovan ja oppilaskunnan 
lähentymisen vahvistamisesta oppilaskyselyllä, jossa on tarkoitus selvittää oppilaiden toiveita Jukovan 
toiminnalle. Varsinaista kyselyä ei toteutettu, vaan opettajat selvittivät oppilailta toiveita omissa luokissaan 
kukin omalla tavallaan. Tällaista vuoropuhelua tullaan jatkamaan ja kehittämään myös tulevina 
toimintakausina. 

7 VARAINHANKINTA 

Yhdistyksen toimintaa rahoitettiin jäsenmaksuilla. Jäsenmaksuna säilytettiin 15 euroa yhtä lasta tai 30 
euroa perhettä kohden. 

Jukova on kehittänyt varainhankintaa varten uusia maksumahdollisuuksia hankkimalla MobilePay-liittymän 
ja iZettle-maksupäätteen. Näiden odotetaan helpottavan esimerkiksi tapahtumien maksusuoritusten 
tekemistä ja jäsenmaksujen keräämistä. 

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 


