
PÖYTÄKIRJA  
Jukova ry:n johtokunnan kokous 3/2017–2018  
 

 
Aika:   23.10.2017 klo 18:00  
Paikka:   Jupperin koulu, kieliluokka  
 
Läsnä:   
puheenjohtaja: Jaana Inberg 
Opettajajäsen: Jaana Linkola 
1A Sari Teräväinen  
1C Hanna Ackalin (edusti myös luokkia 3C & 6C) 
1D Meri Maunu-Mikkonen  
1D Niina Whiteside  
2B Tiina Pitkänen, varapuheenjohtaja 
2B Satu Jokitalo  
2C Helinä Lehtinen, taloudenhoitaja  
3A Verna Puttonen  
3B Sari Tikka  
3B Hanna Stenius  
4A Heli Vauhkonen (myös 6B) 
4B Maarit Lahti  
4C Kati Riikonen  
5A Marita Räbinä 
5C Marjo Kankaanranta  
6A Sampo Lappalainen  
   
Poissa:    
1B Riikka Räsänen  
2A Päivi Horelli  
3C Terhi Eloranta, sihteeri 
5B Liisa Kuula-Paavola  
  

 
1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05. Sihteerin poissa ollessa Tiina Pitkänen 
sovitusti tämän kokouksen sihteerinä. 
 

2. Kokouksen päätösvaltaisuus  
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
 

3. Esityslistan hyväksyminen  
Esityslistalle lisättiin kohtaan 8. muut asiat energiajuomien myynti K-market. 
 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 
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5. Opettajan puheenvuoro  
Koulun Suomi100 Itsenäisyyspäiväjuhla 4.12.: Opettajat ovat suunnitelleet 
eilisessä kokouksessaan koulun juhlaa ja erityisesti juhlan tarjoiluja. Koulu toivoo, 
että Jukova osallistuu yhdessä koulun kanssa tarjoilujen kustannuksiin. 
Osallistujien arvioitu lukumäärä voi kokonaisuudessaan olla jopa 1500 henkilöä. 
Tarjoiluiksi on ajateltu Suomi 100v. aiheista kakkua valmiiksi paloiteltuna. 
Kakkutarjoilu tapahtuisi luokissa luokittain. Kahvi/tee tarjoilun tilalle mietitään 
korvaavaksi Pommac tms. juomaa juhlajuomaksi tarjoiltavaksi. 

 
Rehtori on aiemmin pyytänyt kakkutarjoilua ajatellen tarjousta, joka oli liian 
kallis. Sovitaan, että pyydetään useampi muu tarjous. Tarjouksen sisältö: 1500 
hlöä, valmiiksi leikatut kakkupalat Suomi 100v. Tarjoukset tulee toimittaa Jaana 
Inbergille 3.11. mennessä.  

 
Arviointikeskustelu: Opettaja-oppilas keskustelut meneillään isojen koululla. 
Nämä on koettu todella tärkeiksi kohtaamisiksi oppilaiden kanssa ja edistävät 
vuorovaikutusta. 

 
6. Talous 

Kokouksessa päätettiin antaa tilinkäyttövaltuudet uudelle rahastonhoitajalle 
Helinä Lehtiselle ja peruuttaa edelliset valtuudet Sampo Lappalaiselta. Lisäksi 
päätettiin valtuuttaa Helinä Lehtinen tarvittaessa irtisanomaan yhdistyksen tili 
Aktiassa ja avaamaan uusi rahatili toisessa liikepankissa. 

 

7. Tulevat tapahtumat 

7.1. Halloween juhla 

 Vellikellon voi koristella ja pienen mustan aukon rakentaa edellisenä iltana. 
Tapahtuman loppusiivouskoordinaattoreina toimivat Jaana Inberg ja Helinä Lehtinen. 
Jokaiselta luokalta tarvitaan 2 henkilöä loppusiivoustiimiin. Helinä pyytää rehtorilta 
siivouskaappien avaimet lainaan. 

 
Jokainen luokka toimittaa loppusiivoukseen lupautuneiden nimet ja yhteystiedot 
Jaanalle sujuvuuden varmistamiseksi. Loppusiivoukseen tulevia muistutetaan 
tuomaan mukanaan omia siivousvälineitä (imuria ei tarvitse tuoda). 

 
 Luokkien vastuutehtävien tilanne nykyhetkellä:  

 1A & 5C Musta aukko – tilanne hyvä, pientä järjestelyä vielä mm. karkit puuttuu 
o iltasiivoojat ok 

 1B Järjestysmiehet, ensiapu, liikenteen ohjaus – edustaja poissa (Jaana Inberg on 
yhteydessä) 

 1C Onnenpyörä – palkintoja tarvitaan!! 
o iltasiivousvuorolaisia puuttuu 

 1D Pelinurkkaus – pelit on kunnossa 
o iltasiivoojat ok 

 2A Makeis- ja limumyynti – tilanne hyvä 
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o iltasiivousvuorolaisia puuttuu 

 2B Popcorn – tilanne hyvä 
o iltasiivousvuorolaisia puuttuu 

 2C Lipunmyynti – tilanne hyvä 
o iltasiivousvuorolaisia puuttuu 

 3A & 3C Koristelut (ja kutoset) – järjestyy 
o iltasiivousvuorolaiset ok 

 3B Kammokuja (myös 5A) -upea kuja tulossa  
o iltasiivousvuorolaiset ok 

 4A & 4C Buffa – leivonnaisia tarvitaan!! 
o iltasiivousvuorolaisia puuttuu 

 4B Lavan rakentaminen, siivous, purku – sovittiin, että luokka allokoi resurssia 
buffet leivonnaisiin, sillä lavan rakentaminen/purku tapahtuu koulun toimesta 

o iltasiivousvuorolaisia puuttuu 

 5B Saliohjelma, tekniikka (oppilaat apuna), DJ – kokouksessa hyväksyttiin DJ:n yli 
300 euron kustannus  

o iltavuorolaiset? 
 

7.2. Koulun henkilökunnan joulukahvitus 19.12. 
Henkilökunnan joulukahvitus klo 8.10–9.00. 
 

8. Muut asiat 

8.1. Energia juomien myynti alle 15 – vuotiaille  
Jaana Inberg on ollut yhteydessä lähi K-marketin Kauppiaaseen aiheesta. Kauppias 
kertonut, että heillä on erittäin tiukka linja siitä, että energiajuomia ei myydä alle 15 
– vuotiaille. Kauppias tekee mielellään yhteistyötä koulujen kanssa ja tulee 
tarvittaessa myös koululle koululaisten kanssa keskustelemaan jos sellaista 
toivotaan. Ilahduttavaa on, että mitään kroonista näpistelyä ei ole ilmennyt Jupperin 
koulun lähi K-marketissa. 
 

9. Seuraava kokous  
Johtokunnan seuraava kokous pidetään maanantaina 27.11. klo 18:00, 3B:n 
luokassa (Tainan luokka). 
 

10. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:48. 

 
 
      Vakuudeksi 
 
      Jaana Inberg  Tiina Pitkänen 
      puheenjohtaja  kokouksen sihteeri 


