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Aika  16.5.2017 klo 18.00 
Paikka:  Jupperin koulun kieliluokka  

 
Läsnä:   
Puheenjohtaja: Esa Niemi 
Opettajajäsen: Sanna Lahti 
Rehtori: Jouni Holopainen 
1A Päivi Horelli 
1B Esa Niemi 
1C Helinä Lehtinen 
2A Miia Tuppurainen 
2B Sari Tikka 
2C Heidi Jämsä, sihteeri 
3C Tanja Kristiansson 
3C Jari-Pekka Laihonen 
4A Marita Räbinä 
4B Laura Piri 
4C Marjo Kankaanranta, poissa – valtuutus 
5C Satu Lyyra 
6C Annika Saarinen 
 
 

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05.  

 

2. Kokouksen päätösvaltaisuus  

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksytään. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 

5. Opettajan puheenvuoro 

Opettajan puheenvuoroa käsitellään kohdassa 10.1. 

Jouni Holopainen ilmoitti myös, että tulevia ekaluokkalaisia on ensi vuonna 4 – luokallista. Kuten 

aikaisemmin ilmoitettu esikoulutoiminta siirtyy varhaiskasvatuksen piiriin. Nykyisten tokaluokkalaisten 
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opettajat tulevat vaihtumaan. Luokat säilyvät ennallaan. 

 

6. Talous 

Välituntivälineitä on hankittu. Koulusihteeri toimittaa Sampolle kuitit näistä hankinnoista. Retkiavustukset 

muutetaan tulevaan budjettiin 10 €/lapsi.  

 

7. Halloween työryhmän esitys 

Päätetään, että Halloweenia ei järjestetä syksyllä 2017. Uusi hallitus suunnittelee ja kehittää Halloweenin 

konseptia vieläkin paremmaksi vuoden 2018 tapahtumaa varten.  

 

8. Jukova-kummius  

8.1. Edustajan valinta ja next-stepit 

Päätettiin, että nykyisten 5. luokkien edustajat osallistuvat tähän iltaan. Heidän vastuullaan on 

organisoida uusissa ensimmäisissä luokissa uuden Jukovan jäsenen valinta, Jukovan markkinointi ja 

Jukovan tarinan kertominen. Syksyllä, silloisten 6.-luokkalaisten edustajille jaetaan sihteerin 

toimesta kattava presentaatio Jukovasta esityksen tueksi. 

 

9. Luokkien järjestämät tapahtumat 

9.1. Mahdollisuus varata omalle luokalle koululla järjestettävä tapahtuma 16.5.2017–16.5.2018 

väliseltä ajalta 

Ei uusia varauksia 

10. Tulevat tapahtumat 

10.1. Jukovan varaston siivous 

Sanna Lahti ilmoitti, että koulu oli päättänyt kokouksessaan, että Jukovan tulisi tyhjentää varasto 

omista tavaroistaan tulevalla viikolla. Koululle tehdään kesän aikana perushuoltoa, joka käsittää 

lattioiden vahaamisen ja muut laajemmat siivoustoimenpiteet. Konkreettisesti Jukovalle tämä 

tarkoittaa sitä, että Jukovan tavarat tulisi siirtää johonkin toiseen lokaatioon kesän ajaksi. Päätettiin 

jäädä kokouksen jälkeen tutkimaan ja suunnittelemaan tarkemmin varaston siivousta.  

Perjantaina 26.5. tyhjäämme varaston ja viemme tavarat joko sorttiin tai Jukovan hallitusten 

jäsenten koteihin. Samassa tilaisuudessa kaikki tavarat merkataan exceliin, jotta saamme samalla 

hyvän tiedoston Jukovan tavaroista. Exceliin merkataan myös kyseisen laatikon sijoituspaikka kesän 

ajaksi. 
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10.2. 17.5.2017 1-luokkaisten infotilaisuus 

Helinä Lehtinen kertoo keskiviikkona järjestettävässä 1-luokkalaisten kouluun tutustumisen 

yhteydessä koululaisten vanhemmille Jukovasta, Jukovan toiminnasta sekä Jukovan tärkeästä 

missiosta. 

10.3. Kodin ja koulun päivä (29.9.2017 tai 1.10.2017) 

10.3.1. Jukovan buffetin järjestelyt 

Päivä alkaa normaalisti yhteisellä aamulla. Vielä on kuitenkin avoinna varsinainen päivämäärä kodin 

ja koulun päivän toteuttamiseen. Suunnitelmat varmistuvat vasta kun päivämäärä selviää. Jouni 

Holopainen lupasi ilmoittaa varmistuneen päivämäärän myös Jukovalle tiedoksi. 

Mikäli Jukovan panostusta tarvitaan buffetin järjestämiseen, noudatamme samaa periaatetta kuin 

edellisellä kerralla – yksi pellillinen suolasta / yksi pellillinen makeaa per luokka. Mikäli tapahtuma 

järjestetään arkipäivänä voimme pienentää buffetin artikkeleita noudattamalla yksi pellillinen 

suolasta tai makeaa / luokka. 

 

11. Yhdistyksen vuosikokous 

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään 14.9.2017 klo 18. Sääntömääräisen kokouksen jälkeen 

pidetään uuden hallituksen järjestäytymiskokous klo 19 alkaen. 

 

11.1. Toimintakertomus 

Toimintakertomus käytiin läpi. Dokumentti täydennetään rahastonhoitajan toimesta ja lähetetään 

hallitukselle hyvissä ajoin ennen syksyn kokousta tiedoksi. 

Ei muita muutoksia. 

11.2. Toimintasuunnitelma 

Toimintasuunnitelmasta keskusteltiin hallituksen parissa. Päätettiin tehdä seuraavat muutokset tulevan 

kauden ehdotettavaan toimintasuunnitelmaan: 

• Tänä vuonna Suomi 100-vuoden kunniaksi juhlitaan koulun päättämistä Itsenäisyysjuhlan 

merkeissä maanantaina 4.12.2017. Näin ollen Halloweenia ei järjestetä syksyllä 2017 

• Retkiavustusten hakemiseen annetaan mahdollisuus myös muille luokka-asteille. (nykyisin 

kirjattu, että myönnetään vain 2. – ja 5.- luokkalaisille.) Lisäksi tähän tulee merkitä jo budjettiin 

summa jonka verran voidaan kauden aikana myöntää kyseisiä avustuksia. 

• Talvikauden liikuntapäivän tukemisen lisäksi merkitään suunnitelmaan, että Jukova tukee myös 

muita oppilaiden liikuntakehitykseen järjestettäviä tapahtumia. 

 

11.3. Erovuoroiset jäsenet 
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Hallituksen jäsenille lähetetyn erovuoroiset jäsenet – excelin tiedot käytiin läpi. Esa Niemi ei jatka 

tulevan 2B – luokan edustajana. Muutokset tehtiin suoraan exceliin. 

 

12. Muut asiat 

 

12.1. Simaa ja sirkushuveja 2017 

Yleisesti ottaen tapahtuma oli mukava ja iloinen.  

Muutamista suunnitelmista oli ollut pientä kritisointia. Kritisointia aiheutti myyntiaktiviteettien valinta. 

Hallitus päätti, että mikäli joku ottaa pisteelleen ostopalveluna popcorn-koneen ei kenelläkään muulla 

ole oikeutta myydä kyseistä tuotetta. Sama periaate (ei samaa tuotetta kahdessa pöydässä) pätee 

esimerkiksi artikkeleihin; metrilakut, grillimakkara, hodarit. Pyritään tässäkin huomioimaan toisten 

myyntiartikkelit ja kohtelias käytös myyntiaktiviteetteja suunniteltaessa. 

Myyntiaktiviteetit vahvistetaan jatkossakin kokouksessa johon toivotaan ilmoitusta oman luokan 

valinnasta. Mikäli kahdella luokalla on toiveissa sama artikkeli, suoritetaan arvonta. 

 

12.2. Koulun täiongelma 

Koulun täiongelma on pahentunut. Helinä Lehtinen ottaa uudelleen yhteyttä terveydenhoitajaan ja 

pyytää kiinnittämään tarkemmin huomioita tämän epidemian kuriin saamiseen. Jukovan puolesta 

emme vie viestiä tai hoito-ohjeita eteenpäin luokkiin.  

 

13. Seuraava kokous 

Tiistaina 15.8.2017 klo 18.00 Jupperin koulun kieliluokassa.  

 

14. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:30 

 

Vakuudeksi 

 

Esa Niemi    Heidi Jämsä 

kokouksen puheenjohtaja   kokouksen sihteeri 


