
PÖYTÄKIRJA 
Jukova ry:n johtokunnan kokous 3/2016-2017 

 

1 
 

Aika  21.11.2016 klo 18.00 
Paikka:  Jupperin koulun kieliluokka  

 
Läsnä:   

Puheenjohtaja Esa Niemi 

Opettajajäsen Sanna Aalto 

1a Päivi Horelli 

1b Esa Niemi 

2a  Minna Tuppurainen 

2b Sari Tikka 

2c Heidi Jämsä 

3c Tanja Kristiansson 

4a Marita Räbinä 

4b Laura Piri 

4c Marjo Kankaanranta 

5a Sampo Lappalainen 

5c Kati Ahonen 

6a Anu Turunen 

6b Mikko Suoranta 

6c Annika Saarinen 

 
   

1. Kokouksen avaus  

Varapuheenjohtaja Esa Niemi avasi kokouksen klo 18.03.  

2. Kokouksen päätösvaltaisuus  

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista. 
 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 

5. Opettajan puheenvuoro 

Sanna toi opettajien puolesta kiitokset Jukovalle hyvästä ja tärkeästä toiminnasta. Sanna mainitsi myös 
lasten ergonomiasta ja sen tärkeellisyydestä. Hän kertoi, että ergonomiasta huolehditaan koulun puolesta 
niin hyvin, kun pystytään. Toki lasten paikkojen vaihtamiset ja pulpettien siirtelyt aiheuttavat hetkellisiä 
poikkeustiloja hyvään ergonomiaan. Nämä kuitenkin pyritään korjaamaan mahdollisimman pian koulun 
terveydenhuollon puolesta. 

 



PÖYTÄKIRJA 
Jukova ry:n johtokunnan kokous 3/2016-2017 

 

2 
 

6. Talous 

Pankkitilillä on hyvin rahaa, ja mahdollisuuksia avustuksiin on. Sanna vie oppilaille eteenpäin kyselyä mitä 

leikkivälineitä oppilaiden mielestä koululle tarvitaan.  

Jäsenmäärän kasvu on ollut niukkaa. Jäsenmaksujen suhteen tulossa kampanja keväällä. 

 

6.1 Halloween -juhlan tuotto 

Siirretään seuraavaan kokoukseen.  

 

6.2. Kauden retkiavustusten käyttö 

Sekä 2. luokat että 5. luokat ovat ilmoittaneet retkiavustus kohteet. Kakkosluokat kävivät Heurekassa ja 5. 

luokkalaiset lähtevät Velskolaan.  

 

7. Kauden tapahtumat tähän mennessä 

7.1. Halloween -juhlat  

Laura Piri ehdotti, että Jukova määrittelisi tarkemmin tapahtuman tarkoituksen. Mitä voisi uudistaa? Mitä 

voisi parantaa? Hän ehdotti, että saliohjelma voisi olla osallistavampi ja innostavampi sekä kuulutuksiin 

voisi panostaa enemmän. Sampo Lappalainen muistutti kuitenkin, että tapahtuman pääasia on kuitenkin 

varojen kerääminen Jukovalle.  

Tulevalle vuodelle on vielä Halloween ohjeistukseen tarkennettava loppusiivoukseen liittyviä ohjeita. Mitä 

tulee siivota? Miten tulee siivota? 

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että Jukovan tulisi perustaa työryhmä suunnittelemaan ja miettimään 

tulevan vuoden Halloween -juhlaa. Työryhmään nimettiin Laura Piri, Marita Räbinä sekä Tanja Kristiansson. 

Heille voi lähettää myös omia ajatuksia tapahtumaa koskien. Työryhmä esittää tuotoksen seuraavan 

kokouksen yhteydessä. 

Huomaa minut -tapahtumaan liittyen oltiin myös saatu positiivista palautetta. 

Puheenjohtaja muistutti, että kaikkien pitää olla iloisia onnistuneista ja hyvin toteutuneista tapahtumista. 

8. Tulevat tapahtumat 

8.1. Koulun henkilökunnan kahvitus 20.12. 

Jukova järjestää kerran vuodessa koulun henkilökunnan, ja tänä vuonna myös koulun johtokunnan, 
joulukahvituksen. 
 
Joulukahvit järjestetään 8.10-9.00 Vellikellossa. 
 
Tilaisuudessa pidetään rehtorin ja Jukovan puheenjohtajan puheenvuorot.  
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Tarjoilut: suolainen, makea (jouluhalko), kahvi, tee, jouluglögi 
Kahvin keitto alkaa 7.00 ja koristelut hoidetaan. 
 
Sampo on tilannut ja hoitanut järjestelyt Seija Kotipalon kanssa. 
 
Jukovan puolesta järjestelyistä vastaavat hankkivat koristeet lainaksi, myös lasten oma tekemät toimivat 
hyvin.  
 
Puheenjohtaja ja sihteeri hoitavat tapahtuman kutsun tekemisen. 
 
Jukovan puolesta järjestelyt hoitaa:  
 
Järjestelyistä vastaavat:  
Annika Saarinen 
Laura Piri 
Henna Hyry 
Kati Ahonen 
Jaana Ingberg 
Helinä Lehtinen 

9. Muut asiat 

9.1 Luokkien järjestämien tapahtumien varaaminen – yhteiset pelisäännöt 

Sihteeri pohjusti aiheen tiimoilta käydyn keskustelun sekä aikaisemman kokouksen pöytäkirjassa olleen 
maininnan ja käynnisti keskustelun uusien pelisääntöjen luomisesta. 
 
Ehdotettiin, että hallituksen kesken käytäisiin aina vuoden verran tulevia tapahtumia läpi. Päätettiin, että 
hallitus hyväksyy tapahtumien järjestämisen aina lukuvuosikohtaisesti. Luokan Jukova – edustajan 
tehtävänä on tuoda kokoukseen julki luokan tulevat suunnitelmat varainhankintaa varten. Jukovan 
kokouksessa käsitellään seuraavat tapahtumat: diskot, pullonkeräykset sekä vaalikahvitukset. Muihin 
tapahtumiin liittyviä suunnitelmia ei tarvitse esittää hallitukselle.  
 

Sihteeri ideoi kotisivuille kalenterin tai muun vaihtoehtoisen paikan jonne kirjataan Jukovan hallituksen 

kokouksessa käydyt ja hyväksytyt tapahtumat. 

Sanna myös muistutti, että opettajat voisivat käydä jo 4.- luokan keväällä ajatuksia tulevan vuoden diskojen 

ja tapahtumien järjestämisestä. 

Tulevat Luokkien tapahtumat: 

 5C – Ystävänpäivädisko 

 

9.2 Veinintien nopeusnäytön palauttaminen 

Sihteeri esitteli hallitukselle nykytilanteen. Asia on siis viety Espoon Kaupungilla eteenpäin Espoon 
Kaupungin tutkijan Tuomo Saarisen toimesta. Odotamme Espoon kaupungilta päätöstä asian etenemisen 
suhteen. 
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9.3. Leirikoulu-ohjeistus 

Sihteeri esitteli ajatuksen viedä kotisivuille lisätietoa, ajatuksia ja ohjeita leirikoulua järjestävillä luokille.  
Hallitus piti ohjeistuksen keräämistä hyvänä ja tarpeellisena ideana. 
 
Sihteeri pyysi ajankohtaisilta luokilta muutamia vinkkejä jotka hän kerää yhteen ja vie kotisivuille. Sivua 
muokataan ja päivitetään kun uusia kohteita ja ajatuksia ilmaantuu. 
 

9.4. Jukovalle vedenkeitin 

Halloween – tapahtuman yhteydessä on esitetty toive ostaa Jukovalle oma vedenkeitin ja laatikoita Jukovan 
varaston järjestämistä varten. Lisäksi jouluvaloihin tarvitaan muuntajia. Hallitus päätti ostaa Jukovalle 
kyseiset tarvikkeet. 
 
Sampo tarkistaa pumpputermareiden tilanteen ja tilaustarpeen. Näiden hankinnasta päätetään seuraavassa 
kokouksessa. 
 

9.5. Koulun yhteiset hupparit 

Hallitus päätti, että emme tilaa koko koululle huppareita.  
 

10. Seuraava kokous 

Johtokunnan seuraava kokous pidetään ti 12.1.2017 klo 18.00 Jupperin koulun kieliluokassa. 

 

11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35 

 

Vakuudeksi 

 

Esa Niemi    Heidi Jämsä  

kokouksen puheenjohtaja   kokouksen sihteeri 


