PÖYTÄKIRJA
Jukova ry:n johtokunnan kokous 8/2017-2018
Aika
17.5.2018 klo 18.00
Paikka:
Jupperin koulun 3B-luokka
Läsnä:
Puheenjohtaja: Jaana Inberg
Opettajajäsen: Sanna Lahti
1A
Kati Ahonen
1B
Riikka Räsänen
1C
Asta Hirvonen
1D
Meri Maunu-Mikkonen
2A
Hanna Stenius
2B
Marita Räbinä
2C
Helinä Lehtinen
3A
Verna Puttonen
3B
Hanna Stenius
3C
Terhi Eloranta, sihteeri
Miia Pitkäranta
4A
Heidi Ahovaara
4B
Kati Ahonen
4C
Ei edustajaa
5A
Marita Räbinä
5B
Terhi Eloranta
6A
Miia Pitkäranta
6C
Kati Ahonen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05.

2. Kokouksen päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Opettajan puheenvuoro
Jatketaan stipendejä viime vuotisella kaavalla eteenpäin. Hymypatsaita hankittu entiseen tapaan ja ruusuja
tilattu 96 kpl.

6. Talous
Jukovan tilin tilanne on hyvä vaikka jäsenmaksujen keruussa ollut toisiksi huonoin vuosi sitten 2014. Tilillä
14120 €.
Ostetaan i Zettle-laitteita 2 kpl, jolla voi tapahtumissa maksaa lähimaksulla. Helinä hoitaa asiaa.

1

PÖYTÄKIRJA
Jukova ry:n johtokunnan kokous 8/2017-2018

7. Sisäilmatutkimukset
Espoon Tilapalvelut -liikelaitos piti tiistaina 15.5.2018 infotilaisuuden koulun juhlasalissa koskien
koulurakennuksemme tutkimustuloksia. Itse tutkimustulokset esitteli A-insinöörien asiantuntijat Petriikka
Karttunen ja Lari Eskola. Löydät kuntoraportin koulun sivuilta:
https://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Peruskoulut/Alakoulut/Jupperin_koulu/Juppe
rin_koulun_kuntotutkimukset_valmist%28140542%29
A-insinöörit kertoivat, että tutkimukset on vasta alustavia ja laajempia tutkimuksia tehtäisiin kesän aikana.
Tämä on siis hyvä huomioida eikä vielä tehdä mitään liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä.
Tilaisuus oli erittäin avoin ja keskustelua käytiin vilkkaasti. Kaikilla on yhteinen huoli terveellisestä
kouluympäristöstä.
Tilaisuuden jälkeen piti koulun johtokunta kokouksensa ja päätyi esittämään seuraavaa:
a.
Espoon Ympäristöterveys antaa lausunnon Jupperin koulusta, onko koulurakennus terveellinen ja turvallinen
oppimisympäristö oppilaille ja koulun henkilökunnalle oheiseen kuntotarkastusraporttiin viitaten.
https://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Peruskoulut/Alakoulut/Jupperin_koulu/Jupperin_koulun_kuntotutki
mukset_valmist(140542)
b. Espoon Tilapalvelut -liikelaitos perustaa välittömästi Jupperin kouluun sisäilmatyöryhmän.
c.
Espoon Tilapalvelut -liikelaitos laatii Jupperin koulun tilanteesta ja korjausten aikatauluista julkisen suunnitelman.
d. Jupperin koulun tiloihin hankitaan mahdollisimman nopeasti tarvittava määrä laitteita, jotka puhdistavat sisäilmasta hiukkasia
ja kaasuyhdisteitä.

7.1 Facebook ryhmä ’Terve Jupperin koulu’
Heidi Jämsä ja Jenni Koski perustivat suljetun facebook-ryhmän, jossa käydään asiallista keskustelua koulun
tilanteesta.

7.2 Sisäilmatyöryhmä
Perustetaan sisäilmatyöryhmä, johon kuuluvat rehtori, tilapalvelut, Jukovan edustaja ja terveydenhoitaja.
Valittiin Jukovan edustajaksi koulun lasten vanhempi, mikrobiologi ja VTT-sertifioitu
Rakennusterveysasiantuntija Miia Pitkäranta.

8. Halloween-työryhmän esitys
Ei käsitelty asiaa.

9. Jukova-kummius
9.1. Edustajan valinta ja next-stepit
Päätettiin, että tulevien 6. luokkien edustajat osallistuvat ekaluokkalaisten ensimmäiseen
vanhempainiltaan. Heidän vastuullaan on hoitaa uusissa luokissa uuden Jukovan jäsenen valinta,
Jukovan markkinointi ja Jukovan tarinan kertominen. Myös Kodin ja koulun päivässä, 17.11.18 on
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edustajilla tärkeä rooli.

10. Luokkien järjestämät tapahtumat
10.1 Mahdollisuus varata omalle luokalle koululla järjestettävä
tapahtuma 16.5.2017-16.5.2018 väliseltä ajalta
Keskustelimme, että sihteeri laittaa viestiä tulevien 5-luokkien edustajilla, onko joku luokka innokas
pitämään Back to School-discoa. Jos ei, on muilla sitten mahdollisuus.

10.2 Retkiavustus
Tähän mennessä yksikään 2 lk ja 5 lk ei ole anonut sponsorirahaa retkiinsä. Muutetaan prosessi niin,
että opettaja käy luokan ”luokkatoimikunnan” kanssa läpi retken, johon haetaan retkiavustusta. Helinä
tekee kustannustilihakemuksen ja se toimitetaan luokkien opettajille luokan Jukovan edustajan kautta.
Laskuun kirjoitetaan lyhyt kuvaus, mihin retkiraha käytetään. Maksu maksetaan Jukovalta joko luokan
tilille tai koulun tilille, kumpaan se on kohdistunut.

11. Tulevat tapahtumat
11.1. Syksyn 2018 1-luokkaisten vanhempainilta
Marita Räbinä markkinoi Jukovaa ja infoaa uusia vanhempia Jukovasta ja Jukovan toiminnasta.

11.2. Kodin ja koulun päivä (17.11.2018)
11.2.1 Jukovan buffetin järjestelyt
Päivä alkaa normaalisti yhteisellä aamulla. Suunnitelmat varmistuvat myöhemmin.
Mikäli Jukovan panostusta tarvitaan buffetin järjestämiseen noudatamme samaa periaatetta kuin
edellisellä kerralla – yksi pellillinen suolasta / yksi pellillinen makeaa per luokka.

11.3 Yhdistyksen vuosikokous
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään 16.8.2018 klo 18. Sääntömääräisen kokouksen
jälkeen pidetään uuden hallituksen järjestäytymiskokous klo 19 alkaen.
11.3.1 Toimintakertomus

Jukovan puheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja käyvät läpi uuden
toimintakertomuksen.

11.3.2 Toimintasuunnitelma
Kauden 2018-2019 toimintasuunnitelmaan suunnitellaan vanhempainkahvilaan sometietoutta
vanhemmille. Tärkeänä asiana on myös tiedottaa päihdeneuvontaa 5-luokasta ylöspäin. Kodin ja
Koulun päivään suunnitellaan näistä toista asiantuntijaluentoa. Selvitetään mahdollisia
luennoitsijoita.
11.3.3 Erovuoroiset jäsenet
Kävimme läpi erovuoroisia jäseniä, joita oli muutama . Terhi kysyy vielä poissaolevilta erovuoroisilta
haluavatko jatkaa ensivuonna uudessa Jukovassa.
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12. Muut asiat
12.1 EU:n tietosuoja-asetus
Suomen ja Euroopan unionin tietosuojalait ovat uudistumassa. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta
sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tietosuoja-asetus tuo myös uusia tietosuojaa ja
henkilötietojen käsittelyä koskevia velvoitteita, joihin rekisterinpitäjien ja henkilötietojen käsittelijöiden
on valmistauduttava. Tietosuoja-asetuksen rikkomisesta voi seurata muun muassa sakkoja tai
henkilötietojen käsittelykielto. Marita ja Jaana selvittävät mitä mahdollisia toimepiteitä asetuksen
voimaantulo aiheuttaa Jukovassa.

12.2 Töhryjä pitkin Laaksolahtea
Marita Räbinä aloitti keskustelun Laaksolahtea kiusaavasta töhry-ongelmasta. Jaana lupasi ottaa
yhteyttä Espoon kaupungin tilakeskukseen.

13. Seuraava kokous
Torstaina 16.8.2018 klo 18.00 Jupperin koulun 3 B-luokassa.

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:00.
Vakuudeksi
Jaana Inberg
kokouksen puheenjohtaja

Terhi Eloranta
kokouksen sihteeri
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