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Aika  13.02.2019 klo 18.15 
Paikka:  Uusi rakennus, paviljonki, luokka 111  

 
Läsnä:   
Puheenjohtaja: Jaana Inberg 
Opettajajäsen: Minna Salminen 
1A Marita Räbinä (plsta) 
1B ei osallistujaa  
1C Kristiina Oksa, Henry Mäkinen  
2A Sari Teräväinen   
2B ei osallistujaa 
2C Hanna Ackalin 
3A Nina Simola 
3B Tiina Pitkänen 
3C ei osallistujaa 
4A Paula Bruce-Haatainen 
4B Tiina Pitkänen (plsta) 
4C Terhi Eloranta 
5A Sari Granholm 
5B ei osallistujaa 
5C ei osallistujaa 
6A Marita Räbinä 
6B  Terhi Eloranta 
6C Marjo Kankaanranta 
Rehtori Jouni Holopainen 
Rakennusterveysasiantuntija Mia Pitkäranta 
 
 

1. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.18. 

2. Kokouksen päätösvaltaisuus  
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 
Esityslista hyväksyttiin. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 

5. Opettajan puheenvuoro 
Minna Salminen kävi läpi Espoon kaupungilta viime syksynä tulleen leirikouluohjeistuksen. 
Ohjeistuksessa oli tärkeitä pointteja, kuten mm. se, että ketään ei saa jättää leirikoulusta pois, vaikka 
perhe ei millään tavoin osallistuisikaan kuluihin. Luokka perustaa leirikoulutoimikunnan ja keksii keinoja 
luokkaretken rahoitusta varten. Leirikoulu maksetaan koulun tililtä, ja vanhempain toimikunta siirtää 
sitä vastaavan summan retken toteuduttua koulun tilille. Riskin ’tappiosta’ kantaa koulu. 
Rehtori tekee jatkossa palvelusopimuksen leirikoulupaikkaan. Myös kuljetukset on hoidettava Espoon 
Kaupungin palvelutoimittajien kautta. Kustannuksissa on hyvä huomioida, että koulu maksaa aina 
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laskut ilman ALV:tä. Espoon Kaupungin ohjeistus ei rajoita leirikoulupaikkoja. Minna lähettää Jukovan 
sihteerille Espoon Kaupungin ohjeistuksen, sekä Jupperin Koulun oman tarkentavan ohjeen. Terhi jakaa 
ohjeet Jukovan johtokunnassa ja Jukovan edustaja lähettää sen eteenpäin luokan vanhemmille 
ohjeistuksen. 
 
Leirikouluista sovittiin, että kaikki laittavat sihteerille eri leirikoulujen yhteystietoja sekä lyhyesti 
kokemukseen perustuvan ’suosituksen’. Aika monella on jo kokemusta eri paikoista ja tämä helpottaa 
tulokkaiden tuskaa lähteä etsimään eri vaihtoehtoja 

 
 

6. Talous 

Taloudenhoitaja sairaana, käsitellään seuraavassa kokouksessa. 

7. Tulevat tapahtumat 

7.1. Simaa ja sirkushuveja 

Mietittiin, millä konseptilla tullaan järjestämään tapahtuma 24.4.19. Pyydettiin alustavasti kunkin 

luokan miettiä tapahtuman myynti- sekä ilmaispistettä. Seuraavassa kokouksessa kirjataan luokkien 

pisteiden konseptit.  

7.2. Varattavat tapahtumat  

Luokat 5 A ja 3 A varasivat pullojen keräämisen vappuna ja sopivat keskenään alueet. 

 

 

8. Muut asiat 

8.1. Koulun tilanne 
Aiemmin aamulla oli ollut sisäilmatyöryhmän kokous, josta puheenjohtaja ja vierailevana asiantuntijana 
Miia Pitkäranta kertoi viimeisimmät uutiset. Ns. uuden osan tilanne on yhtä huono kuin aiemmin 
tutkittujen osien. Jukova pitää tätä myötä edelleen kiinni ja painottaa entisestään mahdollisimman 
pikaista koulurakennuksen käytön lakkauttamista, niin oppilaiden kuin opettajien ja koulun 
henkilökunnan osalta.  
 
Paviljonki 2:n osalta Espoon kaupungin Tilapalvelut on luvannut koulun vanhemmille vanhempainillan, 
jossa konsultin ratkaisuehdotukset Paviljonki 2:n sijoittamisesta esitellään.  
 
Sovittiin myös, että puheenjohtaja on yhteydessä Tilapalveluihin koskien kokonaisuuden 
huomioonottamista, mikäli konsultin työmääräimen laajuus on vain väliaikainen paviljonki ja sen 
sijoittaminen koulun tontille.  

 

8.2. Ensi lukuvuoden Jukovan jäsenet 
Käytiin läpi erovuoroiset jäsenet ja sovittiin, että nykyinen jäsen lähettää luokalle asiasta viestiä, jotta 
jäsen on tiedossa ensisyksyn kokouksessa. 
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8.3. Jukovan uudet säännöt 

Marita Räbinä esitteli sääntöjen uusimista. Muutamia tärkeitä kohtia lainsäädännön kannalta pitää 
lisätä sääntökohtiin.  Marita lähettää kaikille jäsenille modifioidut säännöt vielä mietittäväksi, mitä 
muutoksia tehdään. Kevään viimeisessä kokouksessa esitellään uudet säännöt ja kirjataan ne 
ensikauden toimintakertomukseen.  

 
 

 
 

9. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 13.3.2019 klo 18.15 Paviljongissa, luokka 111  

 

10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:10.  

 

 

Jaana Inberg    Terhi Eloranta 

kokouksen puheenjohtaja  kokouksen sihteeri 


