
JUKOVA RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 8/2018-2019  
 
 
Aika:   17.4.2019 klo 18:15  

Paikka:  Uusi rakennus, luokka 111  

 
 
Läsnä: 
puheenjohtaja Jaana Inberg ja varapuheenjohtaja Tiina Pitkänen 
1 A Marita Räbinä 
1 B Mari Ahti 
1C -poissa 
2A Sari Teräväinen 
2B -poissa 
2C Hanna Ackalin 
2D Meri Maunu-Mikkonen 
3A Nina Simola 
3B Tiina Pitkänen 
3C Helinä Lehtinen 
4A -poissa 
4B Hanna Stenius 
4C Terhi Eloranta, sihteeri 
5A Sari Granholm 
5B -poissa 
5C-poissa 
6A Marita Räbinä 
6B Terhi Eloranta 
6C Jaana Inberg 
opettajajäsen Sanna Lahti 
Jupperin koulun johtokunnan jäsen Heidi Jämsä (ei äänioikeutta) 
koulun vanhempi, Opetuslautakunnan jäsen, Jenni Koski (ei äänioikeutta) 

 
 
1. Kokouksen avaus  

Kokous avattiin klo 18:17. 

 

2. Kokouksen päätösvaltaisuus  

Kokous oli päätösvaltainen. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen  

Hyväksyttiin esityslista. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 

 



5. Opettajanpuheenvuoro  

Opettajan puheenvuorossa tuli esille parkkipaikan vaarallisuus. Pitää miettiä 

ratkaisuja, jolla saattoliikennettä vähennetään. Jokainen infoaa luokkaansa taas 

asiasta, että lapset jätettäisiin mieluiten tien vierestä nousemaan pois kuin että 

kaikki jonottaa autoillaan pihaan ja piha on täynnä koululaisia. Suuri vaara jäädä 

autojen alle. 

Välituntivälineitä ei ole tilattu vielä mutta mietinnässä ovat. 

 

6. Talous 

Talous on pysynyt ennallaan. Jäsenmaksuja ei ole tullut lisää. Jos luokka tarvitsee 

vaihtorahaa Simaa ja Sirkushuviin, pitää mahdollisimman nopeasti ilmoittaa 

asiasta Helinälle. Samoin pitää tilittää Jukovan tilille ja laittaa viestiketjuun ”x-

luokan vaihtorahat Simaa ja Sirkushuvia 2019”. 

 

6.1. 6-luokkalaisten muistamiset 

Valmistaudutaan stipendeihin ja muistamisiin. Sanna ope ilmoittaa lukumäärät Helinälle ja Helinä 

 välittää tiedon sovituille vastuuhenkilöille. Sovittiin että jaetaan hankintoja.  

 

Ruusut -> Tiina ja Hanna 

Rahat -> Helinä 

Kirjat ja kortit-> Marita 

Hymypatsaat->koulu 

 

7. Luokkien järjestämät tapahtumat 

7.1   Tulevat tapahtumat 
   3 A- ja 5 A-pullokeräys vapun jälkeen 
    

 

8. Tulevat tapahtumat 

Simaa & Sirkushuveja järjestetään 24.4.2019 klo 18 alkaen. 

Katso hyvä ohjeistus nettisivuilta. 

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



Mehu 0,50 € 
 
Statuscheck 
Avaimet-Terhi 
 
Oheispalvelut: 
Fc Kasiysi-Henri 
Lepy –Terhi/Mari R. 
VPK – Helinä 
Poliisi-Helinä 
Partiolaiset-Marita 
 
Suositeltiin, että vapaaehtoiset seurat ja toimijat (palokunta, poliisi, VPK, partio, Lepy, FC 89) 
saisivat hakea kahvia/simaa ja munkkia/makkaraa ilmaiseksi pisteiltä. 

 
 

Alustava suunnitelma, myyntipiste ja sinisellä perässä ilmaispiste (muutokset mahdollisia) 
1a              Irtokarkkimyynti, leivonnaisia-kynsistudio 
1b             Leivonnaisia, munkit-lelunvaihtopiste 
1c              Hattara, popcornit-katuliidut SISÄTILA 
2a              Ei ole myyntipistettä-jalkapallotutka KENTTÄPAIKKA JALKAPALLOMAALI! 
2b             Kahvila-katuliidut 
2c              Ei tarvitse myyntipöytää! Myyntipiste säbätarkkuus sekä ilmaispiste pihapelit 

KENTTÄPAIKKA 
2 d  Hattarat-löytötavarat SISÄPAIKKA 
3a              Metrilakut, sima -vesi-ilmapallot 
3b             Donitsit, sima-karkkipurkkiarvaus 
3c              Makkara, muurinpohjaletut, kuuma kermavaahtokaakao-palokunta 
4a              Munkit, minilimut-järjestyksenvalvonta 
4b             Hodarit/arvonta-jättisaippuakuplat 
4c              Onginta-LEPY 
5a              Popcorn, sima-Flipbottle 
5b             Nacho-lautanen, vohvelit-tatuointi 
5c              Leivonta (mokkapalat, muffinsit, cupcaket)-vesipajatso 
6a              Ei osallistu 
6b             Ei osallistu 
6c              Ei osallistu 

 
 

Kartta päivitetty nettiin. 
 
 
8.1. Mainostaminen 

Mainokset ovat jaettu ja JOY-lehdessäkin mainostettu. Netissä voi jokainen vielä halutessaan 

markkinoida. 

 

9. Muut asiat 

9.1. Jukovan uudet säännöt 

Säännöt tarkastellaan seuraavassa kokouksessa ja valmistellaan esitys syyskokousta varten. 

 

9.2. ”Koulun tilat, Paviljonki 2” 



Espoon kaupunki toimitti, vanhempainillassa luvatun mukaisesti, Paviljonki 2:n 

sijoitusvaihtoehtojen vertailun. Sijoitusvaihtoehtoja oli 3: koulun kenttä, ’asuntolan päälle’ 

ja ’kirjaston päälle’. Vertailu on löydettävissä Espoon kaupungin sivuilta 

(https://www.espoo.fi/fi-

FI/Kasvatus_ja_opetus/Paivakoti_ja_koulukorjaukset/Koulukorjaukset)  

 

Keskusteltiin vaihtoehdoista sekä niiden hyvistä ja huonoista puolista. Huomioitiin, että 

Paviljonki 2:n tullaan järjestämään kirjastolle omatoimikirjastotyyppiset tilat, mikä on 

loistava asia koska näin tiivis yhteistyö koulun ja koululaisten sekä kirjaston välillä voi 

muodostua vielä aiempaa tiiviimmäksi.  

 

 Liikuntasalin puute todettiin pieneksi murheeksi terveen sisäilman rinnalla. Mietittiin myös, 

että liikunnasta voi muodostua entistä monipuolisempaa, kun salia ei ole: lähistöllä on 

urheilukenttiä ja Laaksolahden urheiluhalli, tennishalli, pururata ym.  

Todettiin ettei kukaan voi taata muutoksia tai edes pysyvyyttä kaupungin keskipitkän 

aikavälin investointisuunnitelmaan. Tästä syystä Jukova ei kannata työyhteisön tekemää 

ehdotusta, koska pitää sen toteutumista annetuin edellytyksin epärealistisena.  

 

Sovittiin, että puheenjohtaja tekee kannanoton Paviljonki 2:n sijoitusvaihtoehtoihin. Ko 

kannanotto liitetään tämän pöytäkirjan liitteeksi.  

Keskusteltiin koulun järjestämästä aamunavauksesta 20.3. jossa lapset oli koottu koulun 

saliin. Käsillä olevan tiedon mukaan lapsille oli annettu punaiset ja vihreät laput, joilla he 

saivat äänestää mihin Paviljonki 2 sijoitetaan. Lapsille oli annettu myös iskulause, jota oli 

pyydetty huutamaan useaan kertaan. Tilaisuus oli videoitu. Video oli pyörinyt tilpan 

järjestämän vanhempainillan jälkeen salin seinällä.  

 

Puheenjohtaja selvittää rehtorilta, mistä aamunavauksessa oli kyse ja pyytää videota 

Jukovalle.  

 

9.2.1. Äänestäminen 

Äänestettiin kolmesta vaihtoehdosta yksimielisesti vaihtoehto nro 3 ’Kirjaston päälle’ äänin 

 15-0.  

 

9.3. Toimintakertomus 

Siirretään seuraavaan kokoukseen. 

 
 

10. Seuraava kokous  

https://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Paivakoti_ja_koulukorjaukset/Koulukorjaukset
https://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Paivakoti_ja_koulukorjaukset/Koulukorjaukset


Seuraava kokous 22.5.19 keskiviikkona klo 18:15, uusi rakennus, luokka 111. 

 

11. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin 19:25. 

 
Liite: Jukovan kannanotto Paviljonki 2:n sijoittumisesta 

 


