
PÖYTÄKIRJA 

 

JUKOVA RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 4/2019-2020 

 
Aika:  30.1.2020 klo 18:15 

Paikka:   Isojen koulun paviljonki 1 

Läsnä:   Tiina Pitkänen 4B, johtokunnan varapuheenjohtaja 
Anne Martiala 1B, sihteeri  

  Kirsikka Grönholm 1A 
Lotta Hahtela 1C 
Henry Mäkinen 2C 
Kristiina Oksa 2 C 

  Maarit Lahti 3A 
Kukka Helinen-Saarinen 3B 

  Nina Simola 4A   
Paula Haatainen 5A 

  Tea Linde 5B 
Harri Karjalainen 5C 
Maarit Lahti 6B 

  Jaana Linkola, opettajajäsen 

   

 

1. Kokouksen avaus 

Kokouksen avasi kokouksen puheenjohtaja Tiina Pitkänen klo 18:20. 

 

2. Kokouksen päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 

5. Opettajan puheenvuoro 

• Toukokuun 25. päivänä pidetään ”School’s down” bileet. Jukovalta pyydettiin osallistumista bändin 
kustannuksiin. Hintaa ei vielä tiedetä, mutta Jukova sitoutuu alustavasti maksamaan puolet 
hinnasta siten, että osallistumissumman katto on 1000 €. 

• ”Koulutus Elämään” säätiö järjestää terveyskasvatusohjelmaa. Aiemmin säätiötä tässä on tukenut 
Veikkaus ja nimeämätön lahjoittaja, joka nyt kuitenkin on vetäytynyt. Jukovan halukkuutta tukea 



ohjelmaa tiedusteltiin. Kokous päätti, että selvitetään ensin alueen muiden vanhempainyhdistysten 
osallistuminen ja päätetään tuesta vasta sitten.  

• VAU järjestää ilmaista iltapäiväohjelmaa ja ottaa uusia ilmoittautumisia vastaan. 

 

 

6.Talous. 

6.1. Jäsenmaksut 

Jäsenmaksun maksaneita on edelleen hyvin vähän. Kaikkia Jukovan edustajia kehotetaan lähettämään 

vanhemmille muistutusta asiasta. 

6.2. Kassa 

• Päätettiin että tästä lähtien puheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri mahdollistavat 

taloustietojen yhteenvedon liittämisen kokouspöytäkirjaan. Yhteenvetoon sisällytetään tämän 

hetkinen tilin saldo, käteiskassan saldo sekä tapahtumien kulut ja tuotot. Näistä koetaan olevan 

hyötyä sekä uusien tilaisuuksien suunnittelussa että tehdyn vapaaehtoistyön tulosten 

hahmottamisessa. 

• Seuraavassa kokouksessa tarkistetaan, että tilinkäyttöoikeudet ovat siirtyneet uudelle 

taloudenhoitajalle. 

 

7. Viimeisimmät tapahtumat 

7.1. Itsenäisyyspäivän kahvitus 4.12.2019  

Koulun 80-vuotisjuhlan kahvitus itsenäisyyspäivän viikolla jäi hiljaiseksi mahdollisesti syrjäisen tilan vuoksi. 

7.2. Koulun henkilökunnan joulukahvitus 17.12.2019 

Koulun henkilökunnan joulukahvitus oli jälleen lämminhenkinen tilaisuus ja henkilökunta nautti tarjoiluista. 

 

8. Tulevat tapahtumat 

8.1. Simaa ja sirkushuveja 29.4.2020 

Palataan seuraavassa kokouksessa tilaisuuden ajankohtaan. Tällä haavaa ajankohdaksi on suunniteltu 
keskiviikkoa 29.4.2020. Selvitetään vielä myös tilaisuuden paikka. Jaana lupasi kysyä onko Pienten koulun 
kenttä mahdollinen. 

Kaikkia Jukova-edustajia pyydetään valmistelemaan luokkansa kanssa suunnitelma omasta 
toimintapisteestä seuraavaan johtokunnan kokoukseen. Muistutuksena, että jokaisella luokalla pitää olla 
myös yksi ilmaispiste. 

 

9. Luokkien järjestämät tapahtumat 

9.1.Ystävänpäivän disko (4B) 



Disko on päätetty siirtää ystävänpäivän viikolta maaliskuulle. Suunniteltu ajankohta on keskiviikko 25.3. 

9.2.Muuta 

4C ja 3B luokkia kiinnostaa pullonkeräys Vapun jälkeisenä viikonloppuna. 

Kristiina Oksa (2C) kertoi Kartanonkosken koulun organisoimasta pullonkeräyksestä vuosikalenterin avulla 
kaikille nelosluokille. Tähän hyvään ideaan päätettiin palata seuraavassa kokouksessa. 

 

10. Muut asiat 

10.1. Koulun tilanne 

Rehtorin puheenvuoro avasi kokouksen. Hän informoi johtokuntaa Paviljonki 2 rakennushankkeen 
tilanteesta. Hanke on kuukauden myöhässä, koska Espoon Kaupungilta ei ole saatu vielä 
rakennuslupaa. Seuraava lupakäsittely on 4.2. Viikolla 11 on määrä aloittaa rakennuksen asennus. 
Rakennus odottaa Kouvolassa valmiina. Koulurakennus on käyttövalmis aikaisintaan huhtikuun alussa. 
Tavoitteena on muuttaa ainakin opettajien tavarat uusiin tiloihin tämän lukuvuoden aikana eli ennen 
kesälomia, mutta opetuskäyttöä saatetaan joutua odottamaan syksyyn asti. Aikataulu vahvistetaan 
vielä. Valmiuksia perustustöihin rakennuspaikalla on aloitettu jo. Työmaan aitausta on parannettu 
turvalliseksi. Turvallisuuden vuoksi työmaan käyttöön otetaan myös vanha päiväkodin rakennus koulun 
asuntolan sijaan, jottei synny ristiin kulkua koulun alueella. Pyörätelineet tullaan sijoittamaan pois 
välituntialueelta. Rehtori on ehdottanut rakentajalle, että vastaava mestari toimittaa työmaan 
etenemisestä viikkotiedotteen, joka julkaistaan koulun sivuilla. Sama rakentaja on toteuttanut myös 
Niipperin ja Aarnivalkean vastaavat koulurakennukset.  

Rehtori on osallistanut nykyiset kolmoset tilasuunnitteluun, minkä tuloksena on päätetty esimerkiksi 
luokkatilojen avautumisesta toisiinsa. Tämän myötä muutettuun tarpeellisilta osin suunnitelman ovia ja 
seiniä. Teknisten töiden luokka siirrettiin yläkerrasta alakertaan, jolloin saatiin paremmin sijoitettua 
kaikki tarvittavat työvälineet. 

Päätös pysyvän koulurakennuksen rakentamisesta 2024-2026 on palautettu Espoon Kaupungin 
suunnitelmaan. Uuden koulurakennuksen havainnekuva on valmisteilla nähtäväksi huhtikuussa. Uuteen 
rakennukseen tulee saman katon alle koulu, päiväkoti, liikuntasali ja kirjasto sekä mahdollisesti ”alueen 
olohuone” kirjaston aulan yhteyteen. 

Nykyinen liikuntasali säilytetään paviljonkien rinnalla, kunnes ne korvataan uudella pysyvällä 
koulurakennuksella. Vanhasta rakennuksesta puretaan nyt ruokasali, joka on ollut aiemmin 
erillisrakennus ennen kuin sitä jatkettiin nykyisellä liikuntasalilla. 

 
10.2. Jukovan tavaroiden (Halloween ym.) sijoitus 

Nykyisten koulurakennusten purkamisen myötä Jukova menettää juhlatarvikevaraston. Paviljongeissa 
tai liikuntasalin yhteydessä ei ole varastotiloja, minkä vuoksi kaikkia Jukovan johtokunnan jäseniä 
pyydetään tiedustelemaan mahdollisia varastotiloja Jukovan tavaroille. Tällä hetkellä varastossa olevat 
tavarat karsitaan ennen uudelleenvarastointia. Kukka Helinen-Saarinen (3B) ja Kristiina Oksa (2C) 
tarjoutuivat käymään koulun varastossa olevat tavarat läpi. Näihin järjestelyihin palataan seuraavassa 
johtokunnan kokouksessa. 

 
10.3. Ensi lukukauden Jukovan jäsenet 

Kaikkia johtokunnan jäseniä pyydetään keskustelemaan oman luokkansa piirissä luokan edustajuudesta 
ensi syksyksi (väistyvät edustajat ja täytettävät edustajapaikat). 



 
10.4. Luokkien järjestämistä tilaisuuksista koululla 

Palataan seuraavassa kokouksessa sellaisiin koululla järjestettäviin tilaisuuksiin, joissa luokat voivat ansaita 
rahaa, kuten vaalikahvitus. Kodin ja koulun päivä tapahtumaan järjestää puffetin edelleen Jukova. 

 

11. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään torstaina 12.3.2020 klo 18:15 Isojen koulun Paviljonki 1:ssä. 

Kokouksen esityslistalle käsiteltäväksi otetaan Riihiniityntien korokkeen tilanne. Henry Mäkinen (2C) 
selvittää tämän Espoon kaupungilta johtokunnalle tiedoksi. 

 

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:25. 

 
Vakuudeksi 

Tiina Pitkänen, pj.    Anne Martiala, sihteeri 


