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Aika  23.3.2017 klo 18.00 
Paikka:  Jupperin koulun kieliluokka  

 
Läsnä:   
Puheenjohtaja: Jaana Inberg 
Opettajajäsen: Sanna Lahti 
Rehtori: Jouni Holopainen 
Esi A Henna Hyry 
1A Päivi Horelli 
1B Tiina Pitkänen 
1C Helinä Lehtinen 
2B Sari Tikka 
2C Heidi Jämsä   Sihteeri 
3A Karoline Ronkainen, poissa – valtuutus Jaana Inberg 
3B Joni Heliskoski, poissa – valtuutus Kati Ahonen 
3C Jari-Pekka Laihonen 
4A Marita Räbinä 
4B Liisa Kuula-Paavola 
4C Marjo Kankaanranta, poissa – valtuutus Jaana Inberg 
5B Mika Vauhkonen 
5C Kati Ahonen 
6B Mikko Suoranta 
6C Annika Saarinen 
 

1. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.04.  

2. Kokouksen päätösvaltaisuus  
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 
Esityslistalle lisätään 10.3. 1lk Jukova-kummius, 10.4. anomukset avustusrahoille, 10.5. luokkien tulevat 
tapahtumat 
 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 

5. Opettajan puheenvuoro 

Opettajien toiveesta luokkien 2. – 5. avustusten määrän ja maksuperusteen voisi muuttaa esimerkiksi 
10€/hlö. Lisätään tämä toive toimintakertomuksen suunnittelukokoukseen ja tulevan kauden budjetointiin. 

Stipendien kriteereiden tarkastaminen siirtyy seuraavalle vuodelle. Tänä vuonna menemme samoilla 
kriteereillä stipendien suhteen eteenpäin.  

Koulun puolelta saamme lainata pöytiä simaa ja sirkushuveja tapahtumaan. 

Jupperin koulun Facebook-sivuja ollaan luomassa. Opettajajäsen pyysi myös Jukovaa osallistumaan sisällön 
tuottamiseen esimerkiksi Jukovan tapahtumien ja uutisten ilmoittamisella. 
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Rehtori Jouni Holopainen liittyi kokoukseemme mukaan ja selvensi Espoon kaupungin lautakunnan 
päätöstä esikoulujen siirtämisestä varhaiskasvatuksen piiriin. Päätös pohjaa kaupungin hallituksen 
päätökseen jonka lähtökohta on se, että koulun esikoulu-opetusta on olemassa kahden tyyppistä, joko 
pienryhmien esikoulu-opetusta tai valmistavaa esikoulu-opetusta. Nyt nämä pienryhmien esikoulu-opetus 
luokat on päätetty lopettaa ja opetus siirretään vahvistamaan kouluja, joissa on valmistavaa esikoulu-
opetusta. Rehtorin huolellisesta taustatyöstä ja perusteellisesta tutkimustyöstä huolimatta lautakunta 
päätti lakkauttaa Jupperin koulun esikoulutoiminnan. 

6. Talous 

Talouden hoitaja välitti viestillä tiedon talouden tilasta. Jukovan reppupostikampanjan keskustelun lomassa 

huomattiin myös, että alakoulun luokat eivät ole saaneet ollenkaan Jukovan postia. Opettajajäsen selvittää 

tilanteen ja välittää viestin myös alakoululaisille. Puheenjohtaja muistutti myös Jukovan edustajia 

muistuttamaan omien luokkien vanhempia Jukovan jäsenmaksun maksamisesta. Rahastonhoitajalta saa 

lisätietoa jo maksaneista jäsenistä. 

Jukovan tilillä on rahaa 13 974,27 euroa. 

Koululla on paraikaa menossa välituntiväline-kysely, jolla kartoitetaan mitä mieluisia toiveita oppilailla on. 

Opettajajäsen ilmoittaa, kun kyselyt on tehty ja on rahastonhoitajaan välituntivälinetoiveiden suhteen 

yhteydessä.  

Hallitus päätti esittää tulevan kauden toimintasuunnitelmaan Jupperin koulun talviliikuntapäivän tukemista. 

Liikuntapäivän ohjelma ja suunnitelmat tarkentuvat myöhemmin.  

7. Kauden tapahtumat tähän mennessä 

Edellisen kokouksen jälkeen ei ole ollut käsiteltäviä tapahtumia 

8. Halloween työryhmän esitys 

Siirretään seuraavaan kokoukseen 

9. Tulevat tapahtumat 

9.1. simaa ja sirkushuveja 

Siman suositushinnat: 
muki 0,50 €  
½litraa  2 € 
1 litra 4 € 
1,5 litraa 5 € 
 
Kahvi 1 € 
Mehu 0,50 € 
 
Statuscheck 
 
Oheispalvelut 
KM-Dance – osallistuu 
Lepa – Ei osallistu 
VPK – tulee tapahtumaan 



PÖYTÄKIRJA 
Jukova ry:n johtokunnan kokous 6/2016-2017 

 

3 
 

Poliisi – kysely laitettu 
 
Alustava suunnitelma 
1a leivonnaiset, arpajaiset - ihomaalaus 
1b Nachot, kahvi, simaa, pullaa, irtokarkkipusseja- Säbä/lätkätutka (ilmaispalkinnot) 
1c Popcornit, ilmapallot -  
2a Vohvelit, Sima ja leivonnaiset –  Järjestysmiehet 
2b Sima ja leivonnaiset – taikuri-ilmapallot 
2c Onginta, vappu-tarjottavat – löytötavarapiste 
3a Lihapiirakat – Loppusiivous 
3b Smoothie-baari – pingispöytä 
3c Grilli (muuta ku hodarit) – hiustenvärjäys 
4a Muurikka munkit, simaa, orvokkimyynti – arvaa kuinka monta karkkia purkissa /  
4b Metrilakut –  hulavanteet 
4c Uuniperunat, lämmin kaakao – katuliidut 
5a Hattara – ? 
5b Vohveli, Sima, Kahvi, Mehu, Donitsi - kynsistudio 
5c Hodarit, limut ja sipsit – Tarkkuuslaukauskilpailu - tatskat 
6a Ei osallistu 
6b Ei osallistu 
6c Ei osallistu 

10. Muut asiat 

10.1. Jupperin koulun sisäilmaongelmat 

Rehtorin mukaan ongelmia sisäilmaan liittyen ei enää ole. Huhtikuussa Jupperin kouluun tulee ryhmä 

Espoon kaupungin tilakeskuksesta, joka tutkii koulun ja raportoi mikäli löydöksiä löytyy.  

 

10.2. Koulun liikuntakampanja – (www.liikkuvakoulu.fi) 

Rehtori kertoi, että kyseinen kampanja vaatii raskaita ja kankeita paperitöitä sekä paljon byrokraattisia 

tehtäviä. Koulu on päättänyt olla liikkuva koulu ilman tätä kampanjaa. 

 

10.3. Jukova-kummius 

Kummiuden ajatuksena on valjastaa ja kannustaa ensimmäisiä luokkia mukaan Jukovan toimintaan. 

Ehdotuksena on myös se, että Jukovan edustaja käy fyysisesti läsnä ekaluokkalaisen vanhempainillassa 

kertomassa Jukovasta, jakamassa jäsenmaksulaput sekä kertomassa käytännönasioista. 

Puheenjohtaja ehdotti, että syksyllä 6-luokkalaisten Jukova edustajat ottaisivat vastuun 1-luokkalaisten 

perehdyttämisestä sekä Jukovan markkinoinnista ekaluokkalaisten ensimmäisessä vanhempainillassa. 

Kyseisestä tiimistä valitaan henkilö pitämään Jukovan esittelyn ennen luokkiin siirtymistä. 

Opettajajäsenemme ilmoittaa asianomaisille syksyn tulevan vanhempainkokouksen päivämäärän. 

 

10.4. Anomukset avustusrahoille 

1-luokkaiset anovat rahaa kahdelle tulevalle retkelle. Espoon kaupunki maksaa tapahtuman pääsyliput. 

Luokka-aste haki Jukovalta avustusta 440 euron bussikuljetusta varten. Retket ovat 5.4. ja 23.5. Tällä 

http://www.liikkuvakoulu.fi/
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kertaa hallitus päätti olla myöntämättä avustusta luokan retkiä varten. Hallitus koki, että Jukovan tulisi 

tehdä päätös niin, että se olisi tasavertainen kaikkia luokka-asteita kohtaan. Tähän keskusteluun 

viitaten hallitus päätti jatkaa keskustelua ja pohdintaa avustusrahojen myöntämisestä per luokka-aste / 

lukuvuosi tulevan toimintasuunnitelman laadinnan ja budjetoinnin yhteydessä. 

10.5. Luokkien järjestämät tapahtumat 

4 A -luokka järjestää vuoden 2017 Back to School- diskon, vapun jälkeisen pullonkeräyskampanjan sekä 

kesäkukkamyynnin toukokuussa. 

3C järjestää kesäkukkamyynti toukokuussa 

11. Seuraava kokous 

Johtokunnan seuraavat kokoukset pidetään keskiviikkona 19.4.2017 sekä tiistaina 16.5.2017 klo 18.00 

Jupperin koulun kieliluokassa.  

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:41 

Vakuudeksi 

Jaana Inberg    Heidi Jämsä 

kokouksen puheenjohtaja   kokouksen sihteeri 


