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Aika  14.4.2016 klo 18.00 
Paikka:  Jupperin koulun kieliluokka  

 
Läsnä:   
Puheenjohtaja: Jaana Inberg 
Opettajajäsen:  Sanna Lahti 
1a Miia Tuppurainen  
1b Sari Tikka 
1c Heidi Jämsä   
2a  Anna Ilomäki 
2b Joni Heliskoski 
2c Tanja Kristiansson 
3a Marita Räbinä 
3b Laura Piri  
3c Marjo Kankaanranta 
4b Sanna Lajunen 
4c Mirva Mustonen-Tarvo 
5a Elina Fagerholm 
6b Katja Keränen  
 
 

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. 
 

5. Opettajan puheenvuoro 

5.1. 5. ja 6.-luokkalaisten kevätretki – ohjeistus tuleville vuosille 

Päätettiin, että puheenjohtaja sekä taloudenhoitaja valmistelevat ohjeen kevätretkestä jaettavaksi 
opettajille heti lukuvuoden aikana. 

5.2. löytötavarat 

Löytötavarat noudetaan vielä toukokuun lopulla pienten koululta. 

5.3. uusi vahtimestari 

heikki.linnapuomi@espoo.fi 
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6. Talous 

Taloudenhoitaja ei ollut läsnä kokouksessa.  

7. Motoristit koulukiusaamista vastaan – kampanja 

Tapahtuma järjestetään 8.9.2016 klo 12.15. Saliohjelma aloitetaan klo 12.35. Järjestäjän puolesta ei 
suositella, että esikouluikäiset eivät ole mukana salitapahtumassa, mutta moottoripyöriä esikoululaiset 
voivat tulla katsomaan.  
 
Sihteeri lisää mainoksen Jukovan kotisivuille Simaa ja Sirkushuveja – tapahtuman jälkeen. 
 
Tapahtumaan voi tutustua sivuilla https://mkkv.fi/tapahtumat 

8. Jukovan vuosimaksu 

8.1. Vanhempainilta 

Opettaja muistutti tulevasta vanhempainillasta 20.4.2016. Jukovan puheenjohtaja ottaa yhteyttä 

Apulaisrehtori Minna Salmiseen (minna.e.salminen@espoo.fi), josko Jukova saisi esittäytyä tulevassa 

tilaisuudessa ja muistuttaa jäsenmaksusta. Sihteeri muistuttaa taloudenhoitajaa listan päivittämisestä ja 

sen jakamisesta hallituksen jäsenille ennen kyseistä vanhempainiltaa, jotta jokainen luokan Jukovan 

edustaja voi osaltaan taas luokissa markkinoida vuosimaksua sekä tarvittaessa tarkistaa vanhempien 

maksutilanteen. 

8.2.Jukovan vanhempainsuunnistus – ”Turvallinen koulutie” 

Pohdittiin yhdessä tulevan syksyn aikana aloitettavaa perinteeksi muodostuvaa kävely-tempausta. 

Seuraavassa kokouksessa päätetään tapahtuman järjestämiseen vastuuhenkilöt ja seuraavat stepit. Sihteeri 

tiedustelee Jukovan tempaukseen oman logon tekemistä. 

8.3. Simaa ja sirkushuveja – Jukovan markkinointi 

6B- luokan pisteellä jokainen voi maksaa Jukovan vuosimaksun paikan päällä.  

9. Tulevat tapahtumat 

9.1. simaa ja sirkushuveja -tapahtuma 

Tapahtuma järjestetään keskiviikkona 27.4. klo 18.00-19.30. Jukova koordinoi tapahtuman, jossa luokat 

voivat kerätä varoja omaan käyttöönsä. 

Ovet ovat auki klo 16 alkaen.  

Koordinaattorit: Mirva Mustonen sekä Jaana Inberg 

Jokaisella luokalla tapahtuman järjestelyt ovat hyvällä mallilla. Jukovan edustajat ohjeistavat omat luokat 
tapahtuman suunnittelun ja toteutuksen aikana. 
 
9.2. Kevään kukitukset, stipendit sekä hymypatsaat 
 
Taloudenhoitaja hoitaa kukituksen ja stipendit opettajien yhteyshenkilön kanssa sekä hymypatsaat Jukovan 
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sihteerin kanssa. Taloudenhoitaja laatii edellä mainituista vuosittaisista toimenpiteistä ohjeistuksen.  

10. Muut asiat 

10.1. Jupperin koulun sisäilmaongelmat 

Puheenjohtaja esitteli kirjeet, jotka oli lähettänyt sekä Espoon kaupungin tilapalveluihin sekä Espoon 

Kaupungin Opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan. Puheenjohtaja jatkaa keskustelua ja asian selvittelyä eri 

tahojen kanssa.   

11. Seuraava kokous 

Johtokunnan seuraava kokous pidetään ti 17.5.2016 klo 18.00 Jupperin koulun kieliluokassa. 

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:42 

Vakuudeksi 

Jaana Inberg    Heidi Jämsä 

kokouksen puheenjohtaja   kokouksen sihteeri 


