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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 
mahdollisen oppilaskyselyn pohjalta. Oppilaskyselyn tarkoituksena on selvittää, miten 
oppilaat toivovat Jukovan heitä tukevan. Kysely on suunniteltu tehtävän kolmessa eri 
ikäryhmässä, 1-2 luokat, 3-4 luokat sekä 5-6 luokat. Kyselyn ajankohta ja toteutus 
sovitaan rehtorin, opettajakunnan edustajan sekä Jukovan johtokunnan puheenjohtajan 
kesken. Kyselyn tavoitteena on mahdollistaa vielä läheisempi yhteistyö Jukovan ja Jupperin 
koulun oppilaiden välillä. 
 
Opetusta tukevien retkiavustusten myöntämistä 2- ja 5-luokkalaisille jatketaan. Korona-
pandemiasta johtuen johtokunta on päättänyt jatkaa retkiavustusten ulottamista myös 6- 
luokkiin, koska kaikki 5-luokat eivät päässeet toteuttamaan retkiään viime lukuvuoden 
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 
2021 mallin mukaisesti, eli Jukova mahdollistaa opettajakunnan päätöksestä jaettavat 
hymypatsaat, kirjalahjakortit, rahapalkinnot ja stipendit. Samalla pohditaan kuitenkin 
vaihtoehtoisia tapoja palkita ja kannustaa oppilaita. Jukova harkitsee luokkakohtaisen 
tsemppaaja-stipendin jakamista syksyn 2021 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 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 jumppasali on remontoitu jatkokäyttöä varten, ja voidaan siten 
huomioida myös Jukovan tapahtumien toteutuksessa. On huomioitavaa, että tässä 
toimintasuunnitelmassa mainitut tapahtumat ja tilaisuudet pyritään järjestämään 
mahdollisuuksien mukaan. Jukova päättää myös alkaneena lukuvuonna (2021-2022) 
päivittää toimintasuunnitelmaa poikkeuksellisesti lukuvuoden aikana tarpeen mukaan.  
 
Korona-virusepidemiaan liittyy edelleen epävarmuutta yleisötilaisuuksien rajoituksista. 
Jukova seuraa koulun linjauksia ja tarkentaa mahdollisuuksien mukaisesti 
tapahtumasuunnitelmia lukuvuoden aikana. Alustavana suunnitelmana on järjestää 
Joulutapahtuma syyslukukauden päättyessä. Tapahtumasta halutaan luoda tunnelmallinen 
kohtaamispaikka koko alueen yhteisölle, ja mahdollistaa varojen keruu sekä luokille että 
Jukovalle. Tämä on tarkoitus toteuttaa luokkatoimikuntien organisoimina toiminta- ja 
myyntipisteinä sekä Jukovan kanttiinina. Jos koko koulun ja alueen asukkaiden yhteisen 
tapahtuman järjestäminen estyy jälleen, Jukova voi toteuttaa vaihtoehtoisesti vuoden 2021 
Kevätkarnevaalin tapaisia elämyksiä, esimerkiksi luokka-asteittain riittävän väljissä tiloissa. 
Jukova pyrkii kohdistamaan voimavaransa ja rahallisen tukensa ennen kaikkea koululaisia 
tukevaan ja ilahduttavaan toimintasisältöön, eikä niinkään kouluryhmien 
kuljetuskustannusavustuksiin. 
 
Joulukuun lopulla koulun koko henkilökunnalle tarjotaan perinteiset joulukahvit kiitoksena 
lastemme hyväksi tehdystä arvokkaasta työstä. 
 
Toivomme, että Joulutapahtuman lisäksi pääsemme järjestämään myös perinteisen Simaa 
ja Sirkushuveja -tapahtuman kaltaisen kevättapahtuman. Tapahtuman puitteiden ja sisällön 
valmisteluja koordinoi Jukovan johtokunta. Tarkoituksena tässäkin koko koulun ja kylän 
tapahtumassa on, että kukin luokka toteuttaa oman, Jukovan johtokunnan kanssa sovitun, 
myynti- ja aktiviteettipisteensä parhaaksi katsomallaan tavalla ja voi hankkimillaan varoilla 
kartuttaa esim. luokan retki- ja leirikoulurahastoja. 
 
Lisäksi suunnitellaan 6-luokkalaisten iltamaa juhlistamaan heidän koulutaipaleensa 
päättymistä Jupperin koulussa. 
 
Tämän lukuvuoden (2021-2022) erityisteemoiksi on tunnistettu kiusaamisen ehkäiseminen 
ja liikenneturvallisuuden vahvistaminen. Jukova haluaa tukea näissä sekä Jupperin koulun 
että koko alueen yhteisöä huomaavaista kulttuuria kehittäen, sosiaalisessa mediassa 
valitettavan usein esiintyvän syyllistävän sanoman sijaan. Esimerkiksi 
liikenneturvallisuuden teemaa pyritään edistämään ainakin seuraavasti: 

• Jatketaan aktiivista yhteydenpitoa Espoon kaupungin ja muiden alueella toimivien 
vaikuttajien kanssa alueella tunnistettujen vaarallisten liikennepaikkojen 
turvallisuuden parantamiseksi. 

• Sisällytetään Jukovan järjestämiin tapahtumiin liikenneturvallisuustiedotusta sekä 
oppilaiden ja vanhempien yhteisiä aktiviteetteja. Alustavina ideoina ’Johtotähti’-
kampanja Joulutapahtumassa liittyen pimeän ajan näkyvyyteen, ja ’Valpas vapaus’-
kampanja Simaa ja Sirkushuveja -tapahtuman yhteydessä liittyen keväällä 
lisääntyvään liikkumiseen sekä jalan että erilaisin kulkuneuvoin (ml. pyörät, skuutit, 
skeittilaudat, yms). 

• Lisätään viestintää vanhemmille esimerkiksi ajo-ohjeista, kun tuodaan lapsia 
kouluun. 

• Kerätään myös lasten ideoita. 
 
Järjestäytymiskokouksessa päätetään myös mahdollisista muista aktiviteeteista liittyen 
oppilaille tärkeisiin aiheisiin, kuten päihdeneuvonta. 
 
 

4 MUU YHTEISTYÖ 
 
Jukova jatkaa yhteistyötä kaupungin luottamushenkilöiden, sivistystoimen, 
terveydenhuollon sekä tilapalveluiden kanssa, jotta Jupperin koulun tilat vastaavat 
turvallista ja tervettä oppimisympäristöä. 
 



Yhdistyksellä on edustaja (Tiina Pitkänen) koulun sisäilmatyöryhmässä, joka kokoontuu 
tarvittaessa. 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 2020-2021 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-virusepidemian aiheuttamista rajoituksista, Jukova ei pystynyt edellisenä 
lukuvuonna (2020-2021) järjestämään tapahtumia, jotka ovat aiemmin kerryttäneet sille 
tuloja, joilla se on mahdollistanut avustukset koululle ja oppilaille. Vastaavien tapahtumien 
järjestämismahdollisuudet ovat vielä tänäkin lukuvuonna (2021-2022) epävarmoja. Tästä 
syystä johtokunnalle on entistäkin tärkeämpää saada vanhemmat aktivoitua tukemaan 
Jukova ry:tä maksamalla kannatusjäsenmaksu, jotta voimme jatkaa tärkeää tehtäväämme 
kodin ja koulun, oppilaiden ja vanhempien tukemisessa ja kannustamisessa. 
 
 
Jupperin koulun vanhempainyhdistys JUKOVA ry 
Johtokunta 
 


