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Aika  24.8.2017 klo 18.00 
Paikka:  Jupperin koulun kieliluokka  

 
Läsnä:   
Puheenjohtaja: Esa Niemi 
Opettajajäsen: Sanna Lahti 
2A Päivi Horelli 
2B  Esa Niemi 
2B Tiina Pitkänen 
3A Minna Tuppurainen 
3B Sari Tikka 
3C Heidi Jämsä, Sihteeri 
4A Karoline Ronkainen 
4B Kati Ahonen 
4C Jari-Pekka Laihonen 
5A Marita Räbinä 
5B Laura Piri 
5B Liisa Kuula-Paavola 
6A Sampo Lappalainen 
6B Mika Vauhkonen 
6C Satu Lyyra 
6C Kati Ahonen 
ent. 6 C  Annika Saarinen  
 
 

1. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05.  

2. Kokouksen päätösvaltaisuus  
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 
Esityslistalle lisätään kohta 5. Opettajan puheenvuoro 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 

5. Opettajan puheenvuoro 
Opettajat ovat suunnitelleet, että järjestävät tänä vuonna taas Unicef – kävelyn vanhan konseptin 
mukaan. Tarkoituksena on kerätä varoja Unicefille lasten hankkimien sponsoreiden ja suoritetun 
kävelymatkan avulla. Opettajat halusivat kuulla Jukovan hallituksen näkemyksen kävelyn 
järjestämiseen ja toteutukseen. Hallitus ei nähnyt syitä, miksi kävelyä ei tulisi toteuttaa. Ajatus ja idea 
koettiin tärkeänä ja hyvänä. 
 
Kodin ja koulunpäivä pidetään 30.9. lauantaina. Jukova järjestää tapahtumassa buffetin vanhan kaavan 
mukaisesti. Jokainen Jukovan jäsen informoi ja osallistaa omaa luokkaansa, mikäli sen parhaaksi näkee. 
Buffassa tarvitaan työntekijöitä klo 8-10.15. Uusi hallitus päättää tarkemmin henkilöt buffettiin ja eri 
rooleihin. Kaikki tuotot Jukovan hyväksi. Noudatamme samaa periaatetta kuin edellisellä kerralla – yksi 
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pellillinen suolasta / yksi pellillinen makeaa per luokka. 
 
Opettajien edustaja muistutti vielä, että joulujuhlaa ei enää pidetä vaan järjestetään koko koululle 
4.12. Suomen 100-vuotissynttärit. Ilta toteutetaan perinteisenä lasten juhlana. 

  

6. Talous 
Lappalainen esitti hallitukselle kauden 2016-2017 budjetin ja toteuman. Jäsenmaksuja saatiin 
budjetoitua varten enemmän, kun taas Halloweenin tuloissa jäimme hiukan alle budjetoidun. 
Toteutuneet tulot olivat budjetoinnin rajoissa. 
 
Tunnustuksiin, hymypatsaisiin, ruusuihin menot olivat hiukan suuremmat kuin budjetoitu. 
Välituntivälineitä ja askarteluvälineitä on hankittu koululle budjetoinnin mukaisesti. Jukovalla on tällä 
hetkellä rahaa 9640 euroa. 
 
Todettiin, että yhdistyksen rahavarojen olisi hyvä pysytellä vuosittain noin 5000 euron tasolla, jotta 
yhdistys pystyy hoitamaan perinteiset huomioimiset ym. seikat silloinkin mikäli taloudessa tai 
jäsenmaksutuloissa tapahtuu jokin yllättävä notkahdus 
 

7. Tilinpäätöksen hyväksyminen 
Päätetään, että Halloweenia ei järjestetä syksyllä 2017. Uusi hallitus suunnittelee ja kehittää 
Halloweenin konseptia vieläkin paremmaksi. Halloween pyritään järjestämään kaudella 2018-2019. 
 
Muuten tilinpäätös hyväksytään esitettäväksi vuosikokoukseen. 

 
8. Toimintakertomuksen hyväksyminen 

Toimintakertomus hyväksytään esitettäväksi johtoryhmän kokouksessa 

 
9. Tulevat tapahtumat 
9.1.1. Muistutus erovuorossa olevien johtokunnan jäsenistä 

 

10. Jukovan kummius 
Päätettiin, että nykyiset 6. luokkalaisten edustajat sopivat keskenään kontaktoivansa uusia edustajia 
ennen vuosikokousta. Tänä vuonna valitettavasti emme päässeet toteuttamaan ideaa 
kokonaisuudessa. 

 

11. Luokkien järjestämät tapahtumat 
20.9. luokka 5A järjestää BACK TO SCHOOL - diskon 
5-luokkalaiset toteuttavat vuonna 2018 presidentinvaalien yhteydessä järjestettävän kahvituksen 
yhteistyössä kartuttaakseen leirikouluvaroja. 

 
12. Muut asiat 

 
12.1.1. Suomi 100v. ajatuksien kirjaaminen ja toteutussuunnitelma 

Jukovan hallitus esittää uudelle hallitukselle toimintasuunnitelmaan Suomi 100v. diskon järjestämistä 
1.11.2017. Diskon toiminnan tuotot tulevat Jukovalle. Periaatteena käytetään sitä, että pääsymaksulla 
saat kaikki palvelut käyttöösi. Jukova tulisi määrittelemään toimipisteiden teemat ja jakamaan tehtävät 
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eri luokille. 

12.1.2. Hallituksen WhatsUp - ryhmä 
Seuraavalle kokoukselle päätettäväksi 

 
12.1.3. Kauden 2017-2018 Budjetti 

Käytiin vielä keskustelua retkiavustuksista ja niiden myöntämisperusteista. Päätettiin pitää avustukset ja 
niiden myöntäminen ennallaan. Retkiavustukset myönnetään 2. – ja 5- luokkalaisten oppilaille. 
Budjettiin lisätään vielä arvio Suomi 100 v. diskon tuloista. 

13. Seuraava kokous 

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään 14.9.2017 klo 18. Sääntömääräisen kokouksen jälkeen 
pidetään uuden hallituksen järjestäytymiskokous klo 19 alkaen. 

14. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:30 

Vakuudeksi 

Esa Niemi    Heidi Jämsä 

kokouksen puheenjohtaja   kokouksen sihteeri 


