
PÖYTÄKIRJA 
Jukova ry:n johtokunnan kokous 5/2017-2018 

 
 
Aika 09.01.2017 klo 18.00 
Paikka: 3 b-luokka 

 
Läsnä:  
Puheenjohtaja Jaana Inberg  
Opettajajäsen Sanna Lahti  
1 a          Kati Ahonen  
1b Riikka Räsänen 
1c Hanna Ackalin 
1 d Niina Whiteside  
2a Päivi Horelli 
2b Tiina Pitkänen 
2c          Helinä Lehtinen 
3a Paula Bruce-Haatainen 
3b Tiina Halttunen 
3c Terhi Eloranta, sihteeri 
4a Heidi Ahovaara 
4b Maarit Lahti 
4c poissa 
5a Marita Räbinä 
5c Liisa Kuula-Paavola 
6a Sampo Lappalainen 
6 b Paula Bruce-Haatainen 
6c Satu Lyyra 

 

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00.  

2. Kokouksen päätösvaltaisuus  

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista.  
 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 

5. Opettajan puheenvuoro 

Sanna kiitteli Jukovaa joulukahvituksesta sekä erityisesti kiitosta sai hyvin järjestetty Huimalan bussikuljetus. 
 

6. Talous 
Jäsenmaksua pitäisi aktivoida, jotta mahdollisimman moni vanhempi maksaisi sen. Tähän mennessä on 159 maksanut 
jäsenmaksun. Puheenjohtaja Jaana kirjoittaa kirjeen, jonka jokainen luokan edustaja laittaa luokalle joko tulostettuna versiona 
tai sähköpostilla pdf-muotona. Kirjeessä terveiset Jukovalta sekä tilinumero, johon maksun voi suorittaa.  
6.1. Kuljetusmaksu Huimala 

Bussikuljetus maksoi 885 € eli paljon alle, mitä oli budjettimme. Jatkossakin voimme kysyä Korsisaarelta tarjouksia.  
6.2. Välituntivälineiden sponsorointi 

Sanna tilaa välituntivälineitä budjetoidulla noin  1500 €:lla.  
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7. Menneet  tapahtumat 

7.1. Koulun henkilökunnan joulukahvitus 

Joulukahvitus meni hyvin. Seija Kotipalo lähettää laskun Jukovalle. 

 

 

8. Tulevat tapahtumat 

8.1. Simaa ja sirkushuveja –tapahtuma 25.4.18 

Tapahtuma järjestetään keskiviikkona 25.4. klo 18.00-19.30. Jukova koordinoi tapahtuman, jossa luokat voivat 

kerätä varoja omaan käyttöönsä. 

Kullekin luokalle varataan entiseen tapaan piha-alueelta yksi myyntipöytä. Muusta tilatarpeesta esim. kentällä, on 
ilmoitettava hyvissä ajoin etukäteen.  

 
Päivitetty pohjakartta sekä luokkakohtaiset suunnitelmat löytyvät Jukovan kotisivuilta.  

 
Siman suositushinnat: 
muki 0,50 €  
½litraa 2 € 
1 litra 4 € 
1,5 litraa 5 € 
 
Kahvi 1 € 
Mehu 0,50 € 
 

 
Jokaisen luokan tulee seuraavaan kokoukseen mennessä miettiä oma myyntiaktiviteetti sekä ilmaispiste. 
Kokouksessa ilmoitetut myyntiaktiviteetit vahvistetaan. 
 
Koulun kentällä on lähiseudun seurat esittelemässä yrityksen tuotteitaan. Terhi kysyy Lepyä, Jaana FC Kasiysiä ja 
muitakin pyydettiin miettimään, ketkä voisivat tulla esittelemään toimintaansa (palokunta, poliisi yms.). 
 
 
 

9. Luokkien järjestämät tapahtumat 

5 b ja 5 a-luokka ovat järjestämässä presidentinvaalikahvitusta.  

5 c luokka järjestää ystävänpäivädiskon 

Ei muita varauksia tuleviin tapahtumiin. 

 

10. Muut asiat 

10.1.  Veininkadun nopeusnäyttödata 

Espoon kaupungin Tuomo Saarinen oli paikalla purkamassa Veininkadun nopeusnäyttödataa. Autojen nopeusmittaus oli tehty 

ajalla 6-13.3.2017 ja oli saatu noin 175 000 mittausta. Kadulla on 30 km/h nopeus, keskinopeus autoilla oli 42 km/h ja 

maksiminopeus 97 km/h. Tuomo kertoi, että Laaksolahti on rauhallista aluetta, jossa on aika vähän liikennettä. Toki hän 

painotti, että jokaisen pitää ennenkaikkea miettiä rauhallista ajoa ja jalankulkijoiden että pyöräilijöiden pitää varoa 

autoja. Espoon kaupungin web-sivuilta löytyy Tuomon näyttämät diagrammit ja kartat liikenteen aiheuttamista 

tapahtumista. 
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Koska Esa Hietakymi oli estynyt tulemasta kokoukseen, sovittiin aiemmin että Esa on suoraan yhteydessä Tuomo Saariseen koskien 

hidastetöyssyn rakentamista Riihiniityntien ja Alankotien ja Palomäenportin risteymään. Tuomo oli jo välittänyt Esan 

viestiä organisaatiossaan eteenpäin.  

  
10.2. Halloween-tapahtuman konsepti-uudistus 

Helinä havainnollisti uuden Halloween-konseptin idean kaikille. Ideana olisi, että Halloweenissa perittäisiin ainoastaan pääsymaksu 

sekä buffet ja karkkilimu, jotta kaikki lapset pääsisivät juhlimaan kivaan tapahtumaan. Jäimme pohtimaan asiaa 

seuraaviin kokouksiin.  

 

10.3. Lahjoitetut urheiluvälineet 

Sanna-opettaja jätti viestiä, että koulu ottaisi vastaan luistimia kokoon 40 asti sekä suksia ja monoja. Jukova lupasi myös 

teroituttaa koulun nykyiset luistimet. 

 

11. Seuraava kokous  

Seuraava kokous pidetään 8.3.18 torstaina klo 18:00. Paikkana 3 b-luokka. 

12.Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:57 

Vakuudeksi 

Jaana Inberg  Terhi Eloranta 

kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri 

3 
 


