
JUKOVA RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 4/2018-2019 
 
 
Aika:   21.11.2018 klo 18:00  

Paikka:  Jupperin koulu, mediateekki 

 
Läsnä: 
Jaana Inberg 6 c 
Terhi Eloranta 4b, 4 c, 6 b, 
Helinä Lehtinen 3 c 
Mari Ahti 1 b 
Marita Räbinä 6 a 
Marjo Kankaanranta 6 c 
Tiina Pitkänen 3b 
Hanna Ackalin 2 c 
Maarit Lahti 5 b 
Sanna Lahti, opettajajäsen 
Meri Maunu-Mikkonen 2 d 
Verna Puttonen 4 a 
Sari Granholm 5 a 

 
 
1. Kokouksen avaus  

   Kokous avattiin 18:04. 

 

2. Kokouksen päätösvaltaisuus  

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen  

Hyväksyttiin esityslista. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  

Hyväksyttiin ed.kokouksen pöytäkirja. 

 

5. Opettajan puheenvuoro 

Sanna Lahti kiitteli kovasti onnistuneesta Halloween-juhlasta, kaikki oli mennyt 

todella hyvin.  

Sanna kertoi, että koululla olisi siirtolava 23.11 asti, johon voisi tyhjentää Jukovan 

varastoa. Koska aikataulu tiukka tuohon, tiedotetaan, koska uusi lava tuodaan.  



Sanna tiedotti myös, että kun koulua oli siivottu, oli pommisuojasta (varastosta) 

löytynyt Jukovan vanhoja pöytäkirjoja. Sovittiin, että katsotaan ne ja pohditaan, 

skannataanko ne tikulle. Työn jakamista useammalle suunniteltiin alustavasti, 

jotta yhdelle ei tule koko työmäärää. 

 

6. Talous 

Tilin tilanne on n.15 000 €. Keskusteltiin jälleen että Jukova on voittoa 

tuottamaton yhdistys ja opettajalta pyydettiin ideoita koulua tukevien 

aktiviteettien esille tuomiseen. Sanna-ope lupasi viedä asiaa yhteisölliseen 

oppilastyöryhmään.  

 

6.1. Halloween- juhlan tuotto 

Halloween juhla tuotti kaikkien vähennysten jälkeen 2048,90 €. 

 

6.2. Jäsenmaksut 

Jäsenmaksuja on tullut tällä hetkellä 135 kpl. Sovittiin, että laitetaan uusi ane-kirje Joulun 

jälkeen koteihin. 

 

7. Kauden tapahtumat tähän mennessä 

7.1  Halloween 

Halloween onnistui erinomaisesti uuden konseptin mukaan. Lapsia kävi  

ennätysmäärä, yht. 600.  

Positiivisia kommentteja tuli mm. pelipisteistä, jotka olivat tosi kivoja lapsille.  

Buffet oli todella halpa ja siitä tykättiin paljon.  

Negatiivisia palautteita oli, että sali ruuhkautui liikaa (lapsia ennätysmäärä!).  

Myös jonotus oli ruuhkaisaa ja monella meni paljon aikaa jonottaessa (tähän  

pitänee keksiä muutos->ennakkolipuille ja tasarahan omaaville oma sisäänkäynti  

sekä ovimiehille laskurit?). 

Buffetista loppui juomat todella nopeasti (oliko liian halpa juoma vaiko liian  

vähän juomia (ennätysmäärä lapsia). Vesipisteitä oltaisiin myös kaivattu, ne oli  

jäänyt unohduksiin. 

 



Karkkeja jäi säkillinen ja pohdittiinkin, että joku luokka voisi ostaa ne tulevaan  

tapahtumaan esim. ystävänpäivädiscoon, jos joku luokka järjestää.  

 

8. Luokkien järjestämät tapahtumat 

5A varasi eduskuntavaalikahvituksen 14.4.19. 

 

9. Tulevat tapahtumat 

9.1 Koulun henkilökunnan joulukahvitus 18.12.18 klo 8:10-9:00 

Seija Kotipalolta tulossa joulukahvitukseen kinkku-juustopiirasta ja jouluista  

juustokakkua.  

Paikalle tulijat tuovat koristeita, tuikkuja ja koristelevat pöydät. 

Kahvimukit saadaan pikkukeittiöstä ja pikkulautasetkin. 

 

 Klo 7:00 vuoroon tulijat  

 Seija, Terhi, Helinä ja Jaana (koristelua, kahvi heti päälle) 

 Klo 7:30 vuoroon tulijat 

Tiinan tulo epävarmaa, varmistunee pian. Tähän kaivataan vielä yhtä kahta apulaista. 

 

      Lopuksi pöydät siivotaan ja roskat viedään.  

 

9.2 Simaa & sirkushuveja 

Tapahtumaa pohditaan ja koulun tilanteen mukaan mennään. 

 

10. Muut asiat 

10.1 Koulun tilanne 

Koulun tilanne elää. Rehtori on viestittänyt vanhemmille Wilman kautta, että  

3-6 lk siirtyy vuoden alusta ”Paviljongeihin”. Vanhassa koulussa pidetään silti kielten tunnit, sekä 

tekninen ja tekstiilityö. Myös ruokala ja liikuntasali pysyy. Seuraava sisäilmatyöryhmän kokous on 

11.12.2018 johon Jukovan edustaja pääsee paikalle (Jaana Inberg) 

 

10.2 Kemikaaliton siivous 

Jaana toi esille tällaisen vaihtoehdon, jota Espoon Karhusuon koululla toteutetaan. Tätä voisi 

kokeille nyt “Paviljongissa”, koska tilat ovat uudet ja puhtaat. Jaana on yhteydessä idean 

esittämään ja kertoo Jukovan kiinnostuksesta asiaan.  

 



11. Seuraava kokous  

Seuraava kokous 30.1.18 klo 18. Kokouspaikka avoin. Tästä tiedotetaan lähemmin. 

 

12. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin 19:18. 


