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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 23 henkilöä. Jäsenmaksuista kertyi tuloa 344,78 
euroa Mobilepay-maksutapakulu huomioiden.  

Koronapandemiasta johtuvien kokoontumisrajoitusten jatkumisen vuoksi ei syyslukukauden aikana 
voitu järjestää tapahtumia. Kokoontumisrajoitusten poistuttua kevätlukukauden kohokohtana oli 
perinteinen Simaa ja Sirkushuveja -tapahtuma. Yhdistyksen varoja ei tämänkään toimintakauden 
aikana voitu juurikaan kerryttää. Yhdistyksen taloustilanne mahdollisti kuitenkin perinteisen 
oppilaiden kannustamisen sekä tuen kouluretkien toteuttamiseen. 

Lukuvuonna 2021-2022 Jukovan varoja käytettiin suoraan kouluyhteisön hyväksi seuraavasti: 

▪ Hymypatsaat, stipendit ja 6. luokkalaisten ruusut  1765,00 € 
▪ Retkiavustukset   1287,30 € 
▪ Joulukahvitus opettajakunnalle   200 € 
▪ Muut avustukset koululle/luokille   1058,98 € 
 
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 28.9.2021 klo 18.15. Kokouksessa valittiin yhdistyksen johtokunnan 
puheenjohtajaksi Helinä Lehtinen. Toiminnantarkastajaksi valittiin Susanna Telkkälä (puh. 
0452762228). 
 
Johtokunnan ensimmäinen kokous, järjestäytymiskokous, pidettiin myös 28.9.2021 klo 19.45. 
Johtokunnan varapuheenjohtajaksi valittiin Tiina Pitkänen, taloudenhoitajaksi Marita Räbinä sekä 
sihteeriksi Anne Martiala. 
 
Johtokunnan muodostivat luokkien valitsemat edustajat:    

PJ Helinä Lehtinen     
1a Kristiina Oksa, varalla Eevastiina Ahlqvist 
1b Eevakaisa Ollikainen 
1c Leeni Heino 
2a Nina Saarikko, varalla Emmi Saarinen 
2b Laura Peltonen, varalla Riikka Jäntti 
2c Nina-Sofie Hytönen, varalla Susanna Telkkälä 
2d Liisa Benmergui, varalla Iida Perkkiö 
3a Kirsikka Grönholm, varalla Piia Horko 
3b Anne Martiala, varalla Sari Teräväinen 
3c Lotta Hahtela, varalla Ulla Hagelberg 
4a Riina Jokinen, varalla Eevakaisa Ollikainen 



4b Tea Linde, varalla Outi Färm 
4c Sanna Lajunen, varalla Kristiina Oksa 
5a Kati Ahonen, varalla Hanna Ackalin 
5b Kukka Helinen-Saarinen, varalla Maija Kinni 
5c  Laura Jokinen, varalla Sari Teräväinen 
6a Riina Kirmanen, varalla Nina Simola 
6b Tiina Pitkänen, varalla Marita Räbinä 
6c  Helinä Lehtinen 
    
Opettajajäsenenä on toiminut Jaana Linkola. 

Johtokunta kokoontui toimintakauden aikana kahdeksan (8) 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. 

Koronapandemian kokoontumisrajoitusten aikana johtokunnan kokoukset pidettiin Zoom-
etäyhteyden avulla, rajoitusten poistuttua myös koulun ruokalassa. Johtokunnan sisäisessä 
kommunikoinnissa käytettiin myös johtokunnan jäsenten muodostamaa WhatsApp-ryhmää. 

4 KOULUN TOIMINNAN TUKEMINEN 

Yhdistys tuki toimintakaudella 2021-2022 opetustyötä ja koulunkäyntiä erilaisin avustuksin 
2546,28 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. Jokaiselta 
6. luokalta palkittiin stipendillä liikunnassa, musiikissa, kuvataiteissa ja käsityössä onnistuneet. 
Lisäksi jokainen 6. luokan luokanopettaja palkitsi 2 oppilastaan rahastipendillä ja kaikki 6. 
luokkalaiset saivat ruusut. Oppilaiden huomionosoituksiin käytettiin yhteensä 1765 euroa. 

5 TAPAHTUMAT 

Syyslukukaudella rajoitusten väliaikaisesti keventyessä Jukovan johtokunta valmisteli 
joulutapahtumaa, josta kaavailtiin uutta perinnettä koko kouluyhteisön ja lähialueen iloksi. 
Tapahtuma jouduttiin kuitenkin viime hetkellä peruuttamaan rajoitusten jälleen kiristyttyä. 

Kokoontumisrajoitusten poistuttua kevätlukukauden kohokohtana oli perinteinen Simaa ja 
Sirkushuveja -tapahtuma, joka ilahdutti laajalti kouluyhteisöä, oppilaiden läheisiä ja lähitienoon 
asukkaitakin. Luokat pystyivät myös pitkästä aikaa kartuttamaan toimintapisteillään varoja esim. 
leirikouluja varten. 

Lisäksi järjestettiin ensimmäistä kertaa Kutosten vika ilta -tapahtuma viimeisellä kouluviikolla 
2.6.2022 koulun liikuntasalissa. Tapahtumassa oli pelejä ja leikkejä sekä kuunneltiin musiikkia, 
syötiin pizzaa, juotiin limua ja tehtiin hattaraa. Palaute 6. luokkalaisilta oli positiivista ja konseptia 
halutaan kehittää edelleen uudeksi perinteeksi. 

6 MUU YHTEISTYÖ 

Koulun henkilökunnalle tarjottiin edellisen vuoden tapaan koronarajoituksia noudattaen 
pienimuotoiset joulukahvit kaikkien kolmen koulurakennuksen opettajainhuoneissa 17.12.2021. 
 
Jukova on jäsenenä Laaksolahden kirjaston ystävät ry:ssä. 

7 VARAINHANKINTA 

Yhdistyksen toimintaa rahoitettiin jäsenmaksuilla. Jäsenmaksuna säilytettiin 15 euroa yhtä lasta 



tai 30 euroa perhettä kohden. Jäsenmaksuja kertyi ennätyksellisen vähän. Tämän johdosta Jukova 
pystyi tukemaan koulun toimintaa ainoastaan siksi, että sillä oli säästössä edellisiltä 
toimintavuosilta kertyneitä varoja. 

8 TALOUS 

Yhdistyksen varannot mahdollistivat suunnitellun 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 


