
PÖYTÄKIRJA 
 
Jukova ry:n johtokunnan kokous 5/2013-‐2014 
Aika 3.3.2014 klo 18.00 
Paikka: Jupperin koulun kieliluokka 
Läsnä: Marja-‐Leena Pekonen, puheenjohtaja (valtakirjalla 6c) 
Kati Valtonen (5b), sihteeri 
Anna Ilomäki (esi-‐A) 
Jari Pekka Laihonen (esi-‐B) 
Laura Piri (1a) 
Jaana Ingberg (1b ja valtakirjalla 3c) 
Marita Räbinä (1c) 
Liisa Bäckström (1d) 
Sampo Lappalainen (2a) 
Jussi Tanner (2b) 
Mirva Mustonen-‐Tarvo (2c) 
Mervi Toivonen (3a) 
Pia Viman (3b) 
Minna Mäkelä (3c) 
Kirsikka Isohanni (4a) 
Essi Sarpo (4b) 
Petri Haatainen (4c) 
Tuija Höysniemi (5a) 
Miia Raatikka (5c) 
Johanna Tamminen (ope) 
 
1.Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Marja-‐Leena Pekonen avasi kokouksen klo 18.03. 
 
2. Kokouksen päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
 
3. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin esityslista. 
 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
5. Opettajan puheenvuoro 
Opettajat kiittivät löytötavaroiden järjestelyistä. Opettajien pyynnöstä Malla kävi järjestämässä 
löytötavarat ja Wilman kautta niistä lähetettiin viesti vanhemmille. Jäljelle jääneet nimettömät löytötavarat 
päätettiin lahjoittaa Karjala-‐keräykseen koulun muiden lahjoitusten mukana. Johanna selvittää 
vastaavanlaisen prosessin järjestämistarpeesta pienten koululla ja Malla hoitaa sen tarvittaessa vastaavalla 
tavalla. 
Todettiin, että Jukova on tällä kaudella budjetoinut askartelu-‐ ja välituntivälineisiin 300 €. Toistaiseksi ko. 
hankintoja ei ole tehty. Johanna tarkentaa tilannetta. 
Vanhemmat toivoivat, että koululla järjestettävistä kerhoista ilmoitettaisiin Wilman kautta kaikille 
riippumatta siitä, onko ko. luokka-‐asteelle erikseen kerhotarjontaa. Johanna vie tästä viestiä eteenpäin. 
Toivottiin tiedotetta siitä, mitä kerhoja on tulossa ja missä on vielä tilaa. Aihe koskettaa kevään uusia 



kerhoja, esim. pesis-‐ tai palstakerhoja. Vanhemmat toivoivat koululle myös kuoroa. 
 
6. Talous 
Taloudenhoitaja Sampo Lappalainen kävi taloustilanteen läpi. Varallisuus on (tili) 9.700 € ja (käteiskassa) 
500 €. Tähän mennessä maksaneita jäseniä tällä kaudella on 146 (budjetoitu 200). 
Todettiin, että budjetissa on mm. WAU-‐kerhon siirtymisen vuoksi budjetoitua enemmän varoja. Päätettiin 
korottaa kakkos-‐ ja viidesluokkien retkiavustuksia 300 € / luokka eli yhteensä 1.800 €. Lisäksi päätettiin 
kustantaa koululle yksi iPad lisää. 
 
7. Kauden tapahtumat tähän mennessä 
 
7.1. Halloween-‐juhlat 
Johtokunta on päättänyt aikaisemmassa kokouksessa, että joka pisteestä luokkien edustajat tekevät tulevia 
vuosia varten lyhyen palaute-‐ ja ohjeistusselostuksen, jotka on toimitettu Kati Väliaholle ja Kati Valtoselle. 
Selostuksessa kerrotaan miten piste rakennettiin, tuotteiden menekki, tarvittavat resurssit, palautetta yms. 
hyödyllistä tietoa. Selostuksista kootaan uusi ohjekirja Kati Väliahon ja Kati Valtosen toimesta. Lähetetään 
puuttuvista pisteistä viesti ko. pisteestä vastuussa olleille. 
 
7.2. Koulun henkilökunnan kahvitus 
Ei käsiteltäviä asioita. 
 
8. Tulevat tapahtumat 
 
8.1. Vanhempainkahvila 
Edellisen kokouksen valtuutuksen mukaisesti Malla on sopinut luennoitsijan vanhempainkahvilaan. 
Vanhempainkahvila järjestetään 19.3.2014 klo 18 – noin 20. Aiheena on Paha vai hyvä digitaalinen media ja 
luennoitsijana nettiguru Tommi Tossavainen. Tilaisuuteen on varattu sekä jumppasali että Vellikello. Mikäli 
osallistujia on alle 30, tilaisuus pidetään Vellikellossa. Tilaisuus on maksuton, mutta kutsussa on mainittu 
mahdollisuus vapaaehtoiseen kannatusmaksuun. 
Kutsu lähetetään vanhemmille Wilman kautta. Jokainen luokkaedustaja laittaa kutsun myös oman 
luokkansa vanhemmille. Kirsikka laatii valmiin kutsumeilin edelleen välitettäväksi. 
Tilaisuudessa järjestetään jäsenmaksupiste, jossa 
· voi tarkistaa, onko maksanut jo Jukovan jäsenmaksun 
· saada jäsenmaksulapun mukaansa 
· maksaa jäsenmaksun. 
Tuija Höysniemi vastaa pisteestä (tietokone, jäsenmaksulaput, jäsenmaksukuitti, Jukovan banderolli). 
Tilaisuuteen ilmoittautuminen hoidetaan Doodle-‐linkin kautta. Kirsikka Isohanni tekee Doodle-‐kyselyn ja 
lähettää linkin Mallalle Wilma-‐kutsuun liitettäväksi. Mikäli ilmoittautumisia jää alle 30, laitetaan 
muistutusviesti. 
Kannatusmaksun keräyspisteeseen laitetaan kyltti, jossa kerrotaan kannatusmaksun käyttämisestä 
tilaisuuden luennointipalkkioon sekä tarjoilukuluihin. Mirva Mustonen-‐Tarvo tekee kyltin ja tuo boolimaljan 
keräysastiaksi. 
Järjestelyihin osallistuu klo 17 Mirva Mustonen-‐Tarvo, Tuija Höysniemi, Kati Valtonen ja Malla. 
Joni Tiihonen toimii koulun puolelta yhteyshenkilönä teknisissä asioissa. 
Kirsikka Isohanni vastaa buffesta. Sampo hankkii tarjoilut ohjeiden mukaisesti (kahvit, keksit, pullat ja 
mehut sekä kertakäyttöastiat). Buffetin järjestelijät tulevat koululle jo klo 16 (Malla ja Kirsikka). 
Siivoukseen jää Mallan lisäksi Petri Haatainen ja Jari Pekka Laihonen. 
 
8.2. Simaa ja sirkushuveja tapahtuma 
Tapahtuma pidetään keskiviikkona 23.4.2014 klo 18.00–19.30. Tilaisuuden koordinaattoriksi valittiin Marja-‐



Leena Pekonen. 
Kullekin luokalle varataan entiseen tapaan piha-‐alueelta yksi myyntipöytä. Pöydän lisäksi tarvittavasta 
tilasta on ilmoitettava koordinaattorille hyvissä ajoin etukäteen. 
Päätettiin, että Jukova hoitaa ilmapallomyynnin. Edellisenä iltana pallojen täyttämiseen tarvitaan 5-‐6 hlöä 
sekä tapahtumapäivänä 3-‐4 hlöä. Henkilöt nimetään seuraavassa kokouksessa. 
Luokkien myyntiartikkelit ja ilmaisohjelma: 
1A: Myynti: popparit pusseissa, simaa, munkkia, mokkapalaa, toivomuskaivo; Ilmaisohjelma 
leikkikentällä: ”Lakanapallo” 
1B: Myynti: vohvelikahvila + perusmyynti SÄHKÖT (+ ylimääräinen pöytä?); Ilmaisohjelma:?? 
1C: Myynti: perusmyynti; ilmaisohjelma? 
1D: Myynti: perusmyynti (simaa, mokkapalaa), popparit pusseissa; ilmaisohjelma?? 
2A: Myynti: Makkarat (grilli); Ilmaisohjelma: ?? 
2B: Myynti: Sima, donitsi, vohvelit, SÄHKÖT; Ilmaisohjelma: kynsistudio 
2C: Myynti: Tatuointipiste, simaa, popparit pussissa, donitseja; Ilmaisohjelma: tarkkuuslaukaisu 
säbäpalloilla ja mailoilla kentällä 
3A: Myynti: Cupcaket, nachos, kahvia, mehua ja simaa ; Ilmaisohjelma Hiusstudio (värjäys spraylla) 
3B: Myynti: Hattarat (sisällä SÄHKÖT); Ilmaisohjelma: ?? 
3C: Myynti: kahvila (erikoiskahvila), macarones, SÄHKÖT ; Ilmaisohjelma:? 
4A: Myynti: Simaa, nachos, mokkapaloja; Ilmaisohjelma: Kasvomaalaus 
4B: Myynti: Hattara (sisällä SÄHKÖT); Ilmaisohjelma Keppihevosrata 
4C: Myynti: Herkkuonnenpyörä; Ilmaisohjelma: Puuhevoskyyti kentällä 
5A: Myynti: Hodarit (grilli) Limuja, trippimehuja, arpoja; ilmaistoiminta Pallotutka kentällä golfpiste 
5B: Myynti: Popparit pusseissa, simaa ja munkkeja, kahvia, suolaista piirakkaa, pullaa ja mokkapaloja 
Ilmaisohjelma:?? 
5C: Myynti: Simaa ja leivonnaisia, arvauskisa (paljonko purkissa on karkkeja); Ilmaisohjelma: 
Kasvomaalaus + Loppusiivous (Jukovan korvaus 100 €) 
Päivitetty myyntipöytäkartta ja ohjeistus käsitellään seuraavassa kokouksessa. Kuhunkin pisteeseen 
pyritään saamaan koululta yksi myyntipöytä. Malla merkitsee pöydät etukäteen. Kukin luokka hakee oman 
pöytänsä itse käsityöluokasta tai kellarista ja toimittaa siistin pöydän takaisin samaan paikaan tilaisuuden 
jälkeen. 
Siman suositushinnat: 
muki 0,50 € 
ólitraa 2 € 
1 litra 4 € 
1,5 litraa 5 € 
Päätettiin seuraavat vastuujaot: 
Tarvittavat luvat: Malla 
Kutsu: Elina Soini (5B), Malla toimittaa Elinalle tarvittavat tiedot 
Kutsujulisteiden jakelu: Malla 
Poliisi: Tuija Höysniemi 
Megafoni ja kuulutukset (vaihtoehtoisesti koulun radio): ? 
Kokonaiskoordinointi: Marja-‐Leena Pekonen (3A, 6A) 
Partio: Petri Haatainen (3C) 
SPR: Marja-‐Leena Pekonen (3A, 6A) 
VPK: Malla/Jukka Hertell (6C) 
Loppusiivous: Jokainen luokka vastaa omien jätteidensä siivouksen, mutta yleissiivous (palkkio 100 €) 5C 
Järjestysmiehet: Malla/Seija ja Urpo Kotipalo 
Roskapöntöt 2 kpl: Kati Väliaho? 
 
9. Muut asiat 
Koululla on järjestetty opettaja Liisa Laamasen ohjaama liikuntakerho. Kerho muuttuu alustavasti 18.3.2014 
alkaen Jukovan tukemaksi WAU-‐kerhoksi. Kerhosta, ja kenelle se on suunnattu, tulee lähipäivinä tarkempaa 
tietoa. 
Jukova edellyttää omissa tilaisuuksissaan ja suosittaa, että arpajaisissa noudatetaan arpajaislain määräystä 



palkinnon vastaamisesta minimissään arvan hintaa. Myös arpajaispalkintojen tulisi olla lapsille sopivia (case 
oluttuoppi). 
 
10. Seuraava kokous 
Johtokunnan seuraava kokous pidetään 2014 klo 18.00 Jupperin koulun kieliluokassa. 
 
11. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.14. 
Vakuudeksi 
Marja-‐Leena Pekonen Kati Valtonen 
puheenjohtaja sihteeri




