
PÖYTÄKIRJA 

 

JUKOVA RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 5/2019-2020 

 
Aika:  12.3.2020 klo 18:15 

Paikka:   Isojen koulun paviljonki 1 

Läsnä:   Helinä Lehtinen 4C, johtokunnan puheenjohtaja 
  Terhi Eloranta 5C, johtokunnan sihteeri 
  Anne Martiala 1B, avustava sihteeri 
  Harri Karjalainen 5C 
  Heidi Backman 3C 
  Elina Fagerholm 3A 
  Kirsikka Grönholm 1A 
  Heidi Tommila 1C 
  Kristiina Oksa 2C 
  Nina Simola 4A 
  Paula Bruce-Haatainen 5A 
  Riina Jokinen 2A 
  Henry Mäkinen 2C 
  Kukka Helinen-Saarinen 3B 
  Sari Granholm 6A 
  Laura Marjamo 2B 
  Jaana Linkola, opettajajäsen 

   

 

1. Kokouksen avaus 

Rehtori kävi tervehtimässä ja kertoi koronavirusepidemian vaikutuksiin varautumisesta koulussa. Hän 
vahvisti jo aiemmin viestimänsä tämän hetken toimenpiteet, joiden mukaan lapset ottavat nyt koulukirjat 
mukaansa kotiin ja opettajat työvälineet, joiden avulla pystyvät toimimaan kotoa käsin, siltä varalta että 
koulu joutuu siirtymään etäopetukseen. Rehtori varautuu myös muin keinoin yhdessä opettajakunnan 
kanssa. Pohjana kaikille toimenpiteille ovat edelleen viranomaisohjeet ja rehtori tiedottaa Wilman kautta 
välittömästi uusista tiedoista ja toimenpiteistä. 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:24. 

 

2. Kokouksen päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 



 

5. Opettajan puheenvuoro 

• Jupperin omakotiyhdistyksen lehdestä (JOY) on saatu pyyntö Simaa & Sirkushuveja mainoksesta 
maanantaiksi 16.3. Koska tapahtuma siirretään syksyyn, toteutetaan mainos vasta uuden 
kouluvuoden alkaessa. 

• Keskiviikkona 18.3. on määrä olla vanhempainilta A2-kielivalinnoista. Tarjolla on nyt edelleen 
ranska ja saksa. Ainakaan tänä keväänä ei Jupperin koulussa tule valittavaksi espanjaa. 

• Tämän hetken suunnitelman mukaan koulussa on monialaisen oppimisen viikko 1-3.4. (ke-to-pe) ja 
tiistaina 7.4. Teemana on ”Yhteinen maapallomme”. Erityisopetusryhmät korvaavat 
peruslukujärjestyksen. Tiistaina 7.4. on myös Unicef-kävely. 

• Kokouksessa keskusteltiin mitä tehdä, jos esim. kuudesluokkalaiset eivät pysty käyttämään 
leirikouluun keräämäänsä rahaa kevään aikana. Yksi aiemmin sovellettu hyvä käytäntö on jakaa 
varat stipendeinä tasan jokaiselle luokan oppilaalle. Stipendin mukaan opettaja on laatinut 
oppilaalle henkilökohtaisen kuvauksen stipendin perusteista. 

 

 

6.Talous. 

6.1. Jäsenmaksut 

Jäsenmaksun on maksanut 71 henkilöä. Keskusteltiin kuinka saavuttaa vanhemmat paremmin 
tietoisuudella Jukovan toiminnasta ja miten lapset hyötyvät vanhempainyhdistyksen jäsenmaksuista. 
Riina Jokinen (2A) tarjoutui tekemään parin sivun esitysmateriaalin, johon sisällytetään lyhyt video. Tätä 
materiaalia voidaan käyttää esimerkiksi vanhempainkokouksissa ja erityisesti 1-luokkalaisten 
ensimmäisissä vanhempain tapaamisissa. Lisäksi ideoitiin näyttävien Jukova-julisteiden toteuttamista 
käytettäviksi tapahtumissa. Julisteisiin on tarkoitus koota kuvia tapahtumista ja avainsanoja Jukovan 
toiminnan tarkoituksesta. 
 

6.2. Kassa ja tilinkäyttöoikeudet 

Jukovan käteiskassassa oli kokouspäivänä 404,60 euroa, ja tilillä 14 105,34 euroa. 
 
Aiemmin keskustelussa oli väärinkäsitys siitä ettei taloudenhoitajalle olisi saatu vielä 
tilinkäyttöoikeuksia. Kyse olikin pankkitunnuslistasta, jonka puheenjohtaja vahvisti olevan myös nyt 
taloudenhoitajan hallussa.  
 

6.3. Tapahtumien kulu- ja tuottoloki 

Puheenjohtaja Helinä Lehtinen tarjoutui valmistelemaan Excel-taulukkolokin, johon kootaan 
historiatiedoksi kassatietojen lisäksi kunkin tapahtuman kulut ja tuotot. Tämä loki jaetaan 
johtokunnalle hyödynnettäväksi uusien tilaisuuksien suunnittelussa. 
 

6.4. Avoimet mahdolliset tukikohteet 

• ”School’s down” bileet ovat edelleen suunnitteilla keskiviikoksi 27.5.2020. Orkesteri ei ole vielä 

tiedossa. 

• Puheenjohtaja Helinä Lehtinen tiedotti kokoukselle, että hän oli tehnyt puheenjohtajan valtuuksin 

Jukovalta 200 euron suuruisen lahjoituksen ”Koulutus Elämään” säätiön terveyskasvatusohjelmalle. 

Säätiö oli pitänyt koulussa oppilastilaisuuden aiemmin maaliskuussa. 



• Kokouksessa keskusteltiin jälleen Somesokkelosta. Koska Somesokkelon kehittänyt yritys Prologue 

Group on lopettanut toimintansa, ehdotettiin että johtokunnan jäsenet selvittävät jotakin saman 

tyyppistä sosiaalisen median kasvatukseen ja tukeen liittyvää toimijaa. 

 

7. Viimeisimmät tapahtumat 

Helmikuun lopulla ja maaliskuun alussa ei järjestetty tapahtumia. 

 

8. Tulevat tapahtumat 

8.1. Simaa ja sirkushuveja 29.4.2020 

Tehtiin alustava päätös peruuttaa Simaa ja Sirkushuveja tapahtuma tältä keväältä koronavirusepidemian 
vuoksi ja järjestää vastaava tapahtuma syksyllä, esim. syyskuussa. 

Samasta syystä tälle keväälle ei suunnitella tapahtumia tai Jukovan osallistumista tapahtumiin. 

 

9. Luokkien järjestämät tapahtumat 

9.1. Ystävänpäivän disko (4B) 

Disko on päätetty siirtää ”back to school” henkisesti syksyyn esim. elokuulle. 

9.2. Pullonkeräyksen vuosikalenteri 

Palataan aiheeseen seuraavassa kokouksessa. 

9.3. Muita koululla järjestettäviä tapahtumia 

Koululle ei ole koronavirusepidemian vuoksi suunnitteilla mitään tapahtumia tänä keväänä. 

 

10. Muut asiat 

10.1. Jukovan tavaroiden karsinta ja uusi varasto 

Kukka Helinen-Saarinen (3B) oli käynyt koulun kellarivarastossa olevat Jukovan tavarat läpi ja havainnut 
ettei säilytettäviä tavaroita ole merkittävän paljon. Heidi Tommila (1C) kertoi, että 1C luokalta on yksi 
vanhempi ilmoittanut käytettävissä olevasta varastosta. Sovittiin, että Heidi vahvistaa asian hänen kanssaan 
ja välittää yhteystiedot Kukalle. 

Varasto pitää olla tyhjennetty siihen mennessä, kun koulun purku alkaa. Tarkka määräpäivä täytyy vielä 
vahvistaa Kukalle ja Heidille. 

10.2. Ensi lukukauden Jukovan jäsenet 

Jukovan johtokunnan jäsenistöstä erovuorossa ovat Riina Jokinen (2A), Mari Ahti (2B), Henry Mäkinen (2C) 
ja Nina Simola (4A) sekä 6. luokkalaisten vanhemmat. 

 



 

10.3. Riihiniityntien koroke 

Henry Mäkinen (2C) oli sinnikkäiden yhteydenottojen tuloksena viimein tavoittanut asiasta vastaavan 
henkilön ja saanut tiedon Riihiniityntien korokkeen toteutussuunnitelmasta, mutta aikataulutieto puuttuu 
vielä. Keskusteltiin myös mahdollisuudesta vaikuttaa Ylänkötien ja Laaksolahdentien risteyksen suojatien 
läheisten pensaiden karsintaan. Tuo suojatie on erityisen vaarallinen kevät- ja syysaikaan pensaiden ollessa 
lehdessä, koska ne peittävät autoilijoiden mahdollisuuden nähdä Laaksolahtitaloa kohti kulkevia 
jalankulkijoita. Helinä Lehtinen (4C) tarjoutui tiedustelemaan Espoon kaupungilla työskentelevältä 
kontaktiltaan kanavan, jonka kautta tätä asiaa voidaan ajaa. 

10.4. Kannun vierailu 

Viherlaakson yläkoulun ja lukion vanhempainyhdistys Kannu kävi vierailemassa ja piti lyhyen puheenvuoron 
yhdistyksen toiminnasta: 

• Hallinnollinen tehtävä jakaa Espoon kaupungin stipendirahat oppilaille. 

• Päihdevalistuskursseja yläastelaisille – pyyntö tullut rehtorilta ja poliisilta 

• Hallituksen kokouksia noin viisi lukuvuoden aikana 

Viherlaakson yläkoulun uusi koulurakennus on valmistumassa ensi vuonna. Tämä koetaan tärkeäksi myös 
vanhempainyhdistyksen motivaation kannalta. 

 

11. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään tiistaina 12.5.2020 klo 18:15 Isojen koulun Paviljonki 1:ssä. 

 

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:46. 

 
Vakuudeksi 

Helinä Lehtinen, puheenjohtaja    Anne Martiala, sihteeri 


