
PÖYTÄKIRJA 

Jukova ry:n johtokunnan kokous 4/2015-2016 

 

Aika:   12.1.2016 klo 18:00  

Paikka:  Jupperin koulu, kieliluokka  

Läsnä: 

 

Puheenjohtaja Jaana Inberg 
Opettajajäsen Sanna Lahti 
1a Miia Tuppurainen  
1b Sari Tikka 
1c Heidi Jämsä   
2a  Valtuutus Katja Keränen 
2c Tanja Kristiansson 
3b Laura Piri  
3c Tuija Höysniemi  
4a Sampo Lappalainen 
4b Sanna Lajunen  
4c Mirva Mustonen-Tarvo  
5b Jaana Korhonen  
6a Valtuutus Katja Keränen 
6b Katja Keränen  
 
 

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00.  

 

2. Kokouksen päätösvaltaisuus  

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen  

Hyväksyttiin esityslista. 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

5. Opettajan puheenvuoro  

Talviliikuntapäivä 

Talviliikuntapäivä järjestetään alla olevan aikataulun mukaisesti. 

Todettiin, että Jukova maksaa liikuntapäivän bussikuljetukset. 
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Torstaina 18.2.2016, 3-6 luokat, Vihti 

 Laskettelu, hiihto ja pulkkamäki 

 Vanhemmat kustantavat laskettelulipun  

 Vanhemmista aktiiviset laskettelijat voivat osallistua 

liikuntapäivään 

 

Esi-2 luokkien päivä ilmoitetaan myöhemmin, Oittaa 

 hiihto 

 pulkkamäki 

 Angry Birds puisto 

 

Koulu toivoo Jukovan järjestävän talvivarusteiden keräyksen koulun 

käyttöön 

Kerätään vanhemmilta pieneksi jääneet varusteet koulun käyttöön 

lainavarusteiksi.  

 

Päätettiin, että toteutetaan Jukovan nimissä kirje vanhemmille. 

Pyydetään merkitsemään lahjoitettaviin varusteisiin selkeäsi isolla 

merkittynä esimerkiksi mustalla tussilla Jukova ja kokotiedot, näin 

varusteet pysyvät erillään löytötavaroista. Kirje toimitetaan Wilman 

kautta Jukovan nimissä. Mahdollisuuksien mukaan luistimissa olisi hyvä 

olla teräsuojat. 

 

Jatkossa varusteita voi kerätä myös tapahtumien yhteydessä esimerkiksi 

keväällä Simaa ja sirkushuvi –tilaisuuksissa ”Jukovan kierrätyspiste” 

 

20.4. järjestetään uuteen opetussuunnitelmaan liittyvä vanhempainilta 

Uuteen opetussuunnitelmaan ja siihen liittyviin 4-6 luokkalaisten 

valinnaisaineisiin tehdään ennen vanhempainiltaa kysely.  
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6. Talous 

 

Jäsenmäärä 82 kpl jäseniä 

 

Päätettiin, että Jaana Ingberg tekee kirjeen vanhemmille ja Sampo 

Lappalainen lisää siihen tiliotteen sekä tulostaa kirjeen. Jakelu: opettajien 

kautta reppupostina kotiin. 

7. Kauden tapahtumat tähän mennessä 

Koulun henkilökunnan joulukahvitus 

Todettiin, että joulukahvitustilaisuus oli onnistunut. Joulukahvituksesta 

on juttu Jupperin Omakotiyhdistyksen lehdessä. 

8. Tulevat tapahtumat 

Simaa & sirkushuveja 

Simaa & sirkushuveja tapahtuma järjestetään 27.4.  Puheenjohtaja Jaana 

Ingberg ilmoittaa koululle sovitun päivän. 

  

Päätettiin, että sihteeri Katja Keränen tekee Doodle-kyselyn luokkien 

edustajille Simaa- ja sirkushuvien myyntipisteistä ja ohjelmasta. 

9. Muut asiat 

       Kiusaamisen vastainen kampanja 

Käsiteltiin ”Motoristit koulukiusaamista vastaan” –kampanja-idea. 

Jukovalle kustannus olisi noin 300-400 €. 

 

Päätettiin, että Jukova esittää koululle mahdollisuutta järjestää 

koulukiusaamisen vastaisen tapahtuman, jonka järjestämisen Jukova 

kustantaa. Ajankohta olisi toukokuu tai mahdollisesti elo-syyskuu. 

 

Pienten koulun aidan korottamispyyntö  
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Todettiin, että pyyntö on välitetty Päivi Hertellin kautta eteenpäin ja se on 

kuitattu vastaanotetuksi 17.11. ja välitetty eteenpäin rehtorille. 

 

Jukovan viestintä 

Päätettiin, että viestinnässä panostetaan jukova.org -sivustoon. 

Lisätään sivustolle puheenjohtajan yhteystiedot (sähköposti). 

Perustetaan sihteerille oma Jukovan sähköposti ja toteutetaan jukova.org 

-sivustolle yhteydenottolomake. 

 

Löytätavarat kotiin tai kierrätykseen 

Päätettiin, että löytötavarat laitetaan esille 20.4. Simaa ja sirkushuvit 

tapahtumassa 27.4. löytötavaroita voi ottaa kuka vaan, ja niistä 

maksetaan vapaaehtoinen maksu. Tämän jälkeen tavarat toimitetaan 

kierrätykseen (sihteeri). Huomioidaan myös pientenkoulun tavarat. 

Kuutosluokkalaiset hoitavat tavaroiden lajittelun ja kierrätyspisteen. 

10. Seuraava kokous  

Seuraava kokous 29.2. maanantai klo 18.00, Jupperin koulu kieliluokka 

Päätettiin, että julkaistaan aiemmin toteutettu johtokunnan tehtävät –

asiakirja jukova.org-sivulla. 

11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 
 


