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Aika               30.01.2019 klo 18.00 
Paikka:  Uusi rakennus, luokka 111 

 
Läsnä:  
Puheenjohtaja  Jaana Inberg  
Opettajajäsen Sanna Lahti  
1 a          -  
1b  Mari Ahti  
1c  Henry Mäkinen 
2a  Kati Ahonen 
2b  Riikka Räsänen 
2c          Maarit Lahti 
3a  - 
3b  Tiina Pitkänen 
3c    - 
4a  Paula Bruce-Haatainen 
4b  Hanna Stenius 
4c  Terhi Eloranta, Mari Righini 
5a  Heidi Ahovaara 
5b  Maarit Lahti 
5c  - 
6a  Marita Räbinä 
6 b  Terhi Eloranta 
6c  Marjo Kankaanranta 
   

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.08.  

2. Kokouksen päätösvaltaisuus  

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista.  
 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 

5. Opettajan puheenvuoro 

Sanna katsastaa välituntivälineiden hankintaa koululle.  
 

6. Talous 
Käsitellään seuraavassa kokouksessa. 
 

7. Menneet  tapahtumat 

7.1. Koulun henkilökunnan joulukahvitus 

Joulukahvitus meni hyvin. Seija Kotipalo lähetti laskun Jukovalle. 
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8. Tulevat tapahtumat 

8.1. Simaa ja sirkushuveja –tapahtuma 25.4.18 

Käsitellään seuraavassa kokouksessa. 
 
 

9. Luokkien järjestämät tapahtumat 

Tuleva 5 C järjestää Back to School-discon syksyllä. 

 

10.  Muut asiat 
10.1. Koulun tilanne 

Rehtori Jouni Holopainen oli kokouksessamme ja kertoi viimeisimmät tiedot koulun lisärakennuksen 

tilanteesta. Toisen paviljonkirakennuksen (P2) sijoitus ei ole vielä ratkennut, mutta johtokunta on tehnyt 

Tilakeskukselle siitä hyvän ehdotuksen, että rakennus tuli nykyisen Paviljongin jatkeeksi. Yhtenä 

vaihtoehtona on esitetty Jupperin Koulun kenttää. Johtokunnan pöytäkirja on nähtävillä koulun web-sivuilla. 

 

Jukova ei pysty nyt käytössä olevalla tiedolla ottamaan kantaa eri vaihtoehtoihin. Sovittiin, että Jouni lähettää 

Merja Narvo-Akkolan (Sito, tilakehityspäällikkö) esityksen Jaanalle eteenpäin Jukovan johtokunnalle 

toimitettavaksi. Päätettiin, että Jaana ehdottaa Tilapalveluille sekä Merjalle, että kun Espoon Kaupungin 

konsultin selvitystyö on valmistunut, niin koululla järjestetään vanhempainilta, jossa konsultin selvitys 

käydään vanhemmille läpi. Eri vaihtoehtojen kustannukset ja hyvät ja huonot puolet, niin rahassa kuin 

ajassa, on saatava vertailtaviksi. Vanhemmilla on huoli lasten koulumatkan turvallisuudesta sekä 

liikkumisesta paviljonkien välillä. Huoli on myös aikataulusta, koska koulun tilat on osoittautuneet 

alkuperäistä vielä heikommassa tilassa oleviksi.  

Saattoliikenteestä rehtori kertoi seuraavaa: Saattoliikenne uudelle koululle on ollut haasteellista, kun 
autoja on parkkeerattu kirjaston ja koulun välisen parkkipaikan molemmille puolille ja lapsia kävelee samaa 
reittiä missä autot peruuttelevat ja näkyvyys on huono. Rehtori pyysi informoimaan, että koulun puoleinen 
sivu on aamuisin varattu oppilaiden saattoliikenteelle eikä siihen saa parkkeerata edes lyhytaikaisesti 
poikittaissuuntaisesti. Sovittiin, että Jukovan luokka-edustajat infoavat luokkiaan tästä. 

 
Saattoliikenne etenee yksisuuntaisesti kirjaston viereisestä sisäänajosta jonossa. Autot pysähtyvät 
ajosuunnassa koulun edessä (kohdassa on liikennemerkki ”Saattoliikenne") olevalle sivulle siksi aikaa, että 
lapset pääsevät autosta pois, ja jatkavat matkaansa ulos toisesta parkkipaikan uloskäynnistä. Näin saamme 
turvallisemman kulkuväylän lapsille, kun autot eivät peruuttele ja kääntyile eri suuntiin. 

 

10.2. Ensi lukuvuoden jäsenet 

Ensi vuonna on paljon erovuoroisia jäseniä. Sihteeri tekee seuraavaan kokoukseen listaa.  Pyydettiin myös 

kaikkien miettiä  muun muassa seuraavan puheenjohtajan pestiä. 

 

10.3. Jukovan uudet säännöt 

Jukovan sääntöjen päivitys on kirjattava 2019/2020 toimintasuunnitelmaan, mikäli seuraava johtokunta 

siihen lähtee. Käsitellään seuraavassa kokouksessa, kuinka edetään. 
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11.  Seuraava kokous  

Seuraava kokous pidetään 13.2.18 torstaina klo 18:15. Paikkana Paviljonki, luokka 111. 

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:51. 

Vakuudeksi 

Jaana Inberg     Terhi Eloranta 

kokouksen puheenjohtaja   kokouksen sihteeri 


