
PÖYTÄKIRJA 
Jukova ry:n johtokunnan kokous 4/2016-2017 

 
Aika:   12.1.2017 klo 18:00  
Paikka:  Jupperin koulu, kieliluokka  
Läsnä: 
 

Puheenjohtaja Jaana Inberg 
Opettajajäsen Sanna Lahti 
Jouni Holopainen (läsnä kokouksen alussa) 
1b Esa Niemi 
1c Helinä Lehtinen 
2a Miia Tuppurainen 
2b Sar Tikka 
2c Heidi Jämsä (Sihteeri) 
3a Karoliina Ronkainen 
3b Valtuutus Heidi Jämsä 
3c Tanja Kristiansson 
4a Marita Räbinä 
4b Lauri Piri 
4c valtuutus Jaana Inberg 
5a Sampo Lappalainen 
5b Mika Vauhkonen 
5c Satu Lyryra 
 

1 Kokouksen avaus  

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.04.  
 

2 Kokouksen päätösvaltaisuus  

 

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
 

3 Esityslistan hyväksyminen 

 

Hyväksyttiin esityslista. 
 

4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  

 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
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5 Opettajan puheenvuoro  

 

Jouni Holopainen esitteli Suomi100v.-juhlavuoden valmistelut ja suunnittelut. 
Tavoitteena on saada tuotettua lapsille ikimuistoinen tapahtuma/tapahtumia Suomi 
100v. -juhlavuoden tiimoilta. Rehtori Holopainen haastoi Jukovan mukaan 
toteuttamaan ja suunnittelemaan ikimuistoisen juhlavuoden ympärille tapahtumia. 
Koko koulun oppilaille lähetetyssä kirjeessä toiveena oli lähettää toiveet 16.1. klo 12 
mennessä. Jukovan ideoita pohditaan kohdassa muut asiat, puheenjohtaja lähettää 
ehdotukset rehtorille. 

Opettajien edustaja, Sanna Laine, kertoi koulun järjestyssääntöjen 
päivittämisprosessista. Prosessi liittyy Espoon Kaupungin yhteiseen projektiin 
päivittää järjestyssäännöt uuden opsin myötä ajan tasalle. 

Puheenjohtaja kertoi, että Nordic Regional Airlines uusii puvustonsa ja koululle 
tarjotaan mahdollisuutta vastaanottaa Airlines vanha puvuston. Jupperin koulu ottaa 
mielellään vastaan lahjoituksen. 

 

6 Talous 

 

Yhdistyksen tilillä oli vuoden 2016 lopussa 13 264 euroa. Tämän lisäksi yhdistyksen 
käteiskassassa on 465 euroa.  

 

6.1 Halloween-juhlan tuotto 
Vuonna 2016 tapahtuma tuotti 2300 euroa. Edellisenä vuonna tuotto oli noin 1000 
euroa enemmän. Tapahtumasta jäi jäljelle 75 euron arvosta makeisia, jotka myydään 
5C-luokan diskoon. 5C:n edustaja tarkistaa vielä tilanteen ja palaa asiaan kokouksen 
jälkeen. 

 

7 Kauden tapahtumat tähän mennessä 

 

Koulun henkilökunnan joulukahvitus onnistui hyvin. Jukovan puolesta välitetään 

suuret kiitokset Seijalle. 
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8 Halloween- työryhmän esitys 

 

Hallitus keskusteli aktiivisesti useiden eri ideoiden ja kehityskohteiden parissa. 

Halloween-juhlan tulevaisuudesta päätetään kevään aikana. Jatkamme tapahtuman 

kehitysehdotusten läpikäyntiä seuraavassa kokouksessa. 

 

Työryhmä tuo seuraavaan kokoukseen näytille luonnoksen Halloween-juhlan check-

listasta. 

 

9 Luokkien järjestämät tapahtumat 

 

 9.4.2017 vaalikahvituksen järjestävät luokat 5A ja 5B. 

 Vuoden 2018 ystävänpäivän diskon järjestää 4C (silloinen 5C) 

Jukovan hallitus määritti ja selvensi ohjetta, että kokouksessa luokkien järjestämien 

tapahtumien varaukset voi tehdä kokouspäivämäärästä vuoden eteenpäin. 

 

10 Jukovan hankinnat 

 

10.1 Pumpputermari ja vedenkeitin 
 

Jukova voi tarvittaessa lainata koulun termaria ja vedenkeitintä tuleviin tapahtumiin. 

 

11 Tulevat tapahtumat 

 

11.1 Simaa & sirkushuveja goes Suomi100v. 
 

Simaa & sirkushuveja tapahtuma järjestetään 26.4. Puheenjohtaja Jaana Ingberg 

ilmoittaa koululle sovitun päivän. 

Puheenjohtaja muistutti kaikkia tutustumaan materiaaleihin jotka ovat Jukovan 

kotisivuilla.  
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12 Muut asiat 

 

12.1 Kampanja: Jukovan jäsenhankinta 
 

Reppuposti-kampanja käyntiin per heti. Jokainen Jukovan edustaja lähettää omalle 

luokalle viestin sähköpostilla kunhan puheenjohtaja viimeistelee viestin.  

12.2 Brainstorming Suomi 100-vuotta 
 

- Simaa ja sirkushuveja goes Suomi100v 

- Satavuotis-tanssiaiset – lapsille ja nuorille / nykyiset neloset järjestäjnä 

- Vanhanajan koulupäivä ja presidentin vierailu (ent. Huomaa Minut, kodin ja 

koulun päivä – tapahtuma) 

- Lanseeraamme 100-vuotisteoskilpailun. Jukova palkitsee parhaan teoksen 

koulun päättäjäisissä. Avoin näyttely koulun tiloissa – avoin äänestys myös 

oppilaiden puolelta.   

- Halloween- tapahtuman sijasta järjestämme mahtavan spektaakkelin. Hyvää 

ruokaa, musiikkia, esiintyjiä, tanssia, puheita. Tila rajoitteena? Ulkona? 

Cocktail / pääsymaksu. Lapsille ja vanhemmille. 

-  

12.3 Talviliikuntaväline-kampanja 
 

Päätettiin avata kampanja uudelleen asian ajankohtaisuuden vuoksi. Kampanjasta 

ilmoitetaan jäsenmaksu-kirjeen yhteydessä 

12.4 Seuraava kokous  
 

Seuraava kokous 16.2. klo 18.00, Jupperin koulu kieliluokassa 

 

13 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja kiitti kaikkia osallistujia ja päätti kokouksen klo 20:31 


