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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 
mahdollisten oppilaskyselyjen pohjalta. Oppilaskyselyjen tarkoituksena on selvittää, miten 
oppilaat toivovat Jukovan heitä tukevan. Kyselyt suunnitellaan Jukovan johtokunnan 
puheenjohtajan, rehtorin ja opettajakunnan edustajan kesken, ja toteutetaan yhteistyössä 
luokanvalvojien kanssa. Kyselyjen tavoitteena on mahdollistaa vielä läheisempi yhteistyö 
Jukovan ja Jupperin koulun oppilaiden välillä. 
 
Opetusta tukevien retkiavustusten myöntämistä 2- ja 5-luokkalaisille jatketaan. Luokka-
avustusten anomista varten on valmis kustannustilityshakemus, joka on saatavilla Jukovan 
nettisivuilla ja voidaan toimittaa luokkien opettajille myös luokan Jukova-edustajan kautta. 
 
Luokkakohtaisia tarvikkeita ja koko koulun välituntivälineitä hankitaan, jos uusia tarpeita 
ilmenee. Opetusvälineistön hankintoja tuetaan opettajien ehdotusten pohjalta. Edellisen 
toimintavuoden aikana Jukova tuki hankintoja merkittävällä summalla, minkä johdosta 
tämän toimintakauden aikana hankintojen tukemisessa joudutaan käyttämään erityistä 
harkintaa. 
 
Jukova pyrkii kohdistamaan voimavaransa ja rahallisen tukensa ennen kaikkea koululaisia 
tukevaan ja ilahduttavaan toimintasisältöön, eikä niinkään kouluryhmien 
kuljetuskustannusavustuksiin. 
 
Kevätjuhlissa oppilaille annettuja huomionosoituksia ja ruusuja halutaan jatkaa kevään 
2022 mallin mukaisesti, eli Jukova pyrkii edelleen varainhankinnallaan mahdollistamaan 
opettajakunnan päätöksestä jaettavat hymypatsaat, kirjalahjakortit, rahapalkinnot ja 
stipendit. Samalla pohditaan kuitenkin vaihtoehtoisia tapoja palkita ja kannustaa oppilaita. 
 
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 neljässä eri rakennuksessa, ns. pienten koulu edelleen 
Laaksolahtitalossa Ylänkötiellä ja isojen koulu kahdessa erillisessä paviljonki-rakennuksessa 



Veininkadulla. Lisäksi oppituntikäytössä on edelleen erillinen liikuntasali, joka on 
käytettävissä myös Jukovan tapahtumien järjestämiseen. 
 
Syyslukukauden päätapahtumaksi on alustavasti suunniteltu Joulutapahtumaa lukukauden 
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. 
 
Joulukuun lopulla koulun koko henkilökunnalle tarjotaan perinteiset joulukahvit kiitoksena 
lastemme hyväksi tehdystä arvokkaasta työstä. Tänä vuonna on kaavailtu oppilaiden ja 
heidän vanhempiensa osallistumista tarjoilujen tekemiseen, jotta he voivat näinkin osoittaa 
arvostuksensa opettajien työlle. 
 
Kevätlukukauden päätapahtumaksi suunnitellaan jälleen perinteistä Simaa ja Sirkushuveja 
-tapahtumaa. 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. 

 
Jukova haluaa jatkaa tukeaan myös alueen liikenneturvallisuuden parantamiseksi 
esimerkiksi 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). 

 
4 MUU YHTEISTYÖ 

 
Jukova jatkaa yhteistyötä kaupungin luottamushenkilöiden, sivistystoimen, 
terveydenhuollon sekä tilapalveluiden kanssa, jotta Jupperin koulun tilat vastaavat 
turvallista ja tervettä oppimisympäristöä. 
 
Jukovan johtokunnan puheenjohtaja on vanhempainyhdistyksen 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 2021-2022 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 koulun Wilmaa. Johtokunnan jäsenet käyttävät sähköpostia ja mahdollisia 
koululuokkien vanhempien Whatsapp-ryhmiä tiedottamiseen luokkien vanhemmille. Myös 
johtokunnan välinen tiedonkulku tapahtuu sähköpostilla ja johtokunnan jäsenten sekä 
varajäsenten muodostamassa Whatsapp-ryhmässä. 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 lukuvuosina 
2019-2020 ja 2020-2021 järjestämään tapahtumia, jotka ovat aiemmin kerryttäneet sille 
tuloja, joilla se on mahdollistanut avustukset koululle ja oppilaille. Esimerkiksi oppilaiden 
stipendien jakamista voitiin jatkaa 2021 ja 2022 keväällä vain siksi, että Jukovalla oli tähän 
säästyneitä varoja. Varat ovat nyt kuitenkin ehtyneet ja on entistäkin tärkeämpää saada 
vanhemmat aktivoitua tukemaan Jukova ry:tä maksamalla kannatusjäsenmaksu. 
Jäsenmaksut yhdessä tapahtumatuottojen kanssa ovat edellytys sille, että Jukova voi 
jatkaa tärkeää tehtäväänsä kodin ja koulun, oppilaiden ja vanhempien tukemisessa ja 
kannustamisessa. 
 
 
Jupperin koulun vanhempainyhdistys JUKOVA ry 
Johtokunta 
 


