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Lähettäjä: Jaana Inberg
Lähetetty: torstai 23. toukokuuta 2019 8.30
Vastaanottaja: Holopainen Jouni; Esa Niemi ; Heidi Jämsä ; Laura Piri ; jtanner; Salo Olli ; Hertell Päivi ; 
Kotiniemi Kari ; ilpo.salonen; Lehtinen Maija ; Narvo-Akkola Merja 
Aihe: Jupperin Koulun Paviljonki 2 sijoittuminen - vanhempien huoli Wilma viestistä ja Jukovan mielipide 
Tärkeys: Suuri

 
hei koulun johtokunta, sito ja tilpa ja perusopetuslinja 
 
Jupperin koulun vanhempainyhdistys, Jukova, kokousti eilen 22.5. klo 18:15-20:00. Käsittelimme kohdassa 
koulun tilanne siirtokelpoisen Paviljonki 2 sijoituspäätöstä koulun kentälle. Vaikka sijainti ei ole Jukovan 
priorisoima (vaihtoehto nro 3 – kirjaston päälle), niin Jukova ymmärtää perustelut. Jukovan johtokunta oli 
yksimielisesti sitä mieltä, että tärkeintä on, että meillä on nyt päätös ja kaikki toimenpiteet tähtäävät kohti 
Jukovan tavoitetta: terveet oppimis- ja työskentelytilat mahdollisimman pikaiseen aikatauluun. Erityisesti 
koska alkuperäinen aikataulu (kevät 2019) on jo myöhässä, Jukova toivoo nyt työrauhaa ja Paviljonki 2:n 
mahdollisimman nopeaa käyttöönottoa.  
 
Vanhemmat nostivat huoleksi rehtorin päiväisen Wilma viestin (alla kopioituna), josta saa käsityksen, että 
koulun johtokunta olisi aikeissa valittaa sijoituspäätöksestä tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin nyt tehdyn 
päätöksen kumoamiseksi. Vanhempainyhdistys haluaa tuoda julki oman kantansa tilanteeseen: päätös on 
vihdoin tehty ja se on toteutuskelpoinen kohtuullisilla resursseilla ja aikataululla. Uskomme myös, että 
koulun osaaminen tuntisuunnittelussa tulee minimoimaan lasten ’liikenteen’ kahden paviljongin välillä.  
 
Toinen asiaan liittyvä huolenaihe, jonka vanhemmat toivat esille, oli asian kommunikoiminen koululaisille: 
muutaman vanhemman kertoman mukaan tilanne oli aiheuttanut hämmennystä ja mielipahaa lapsilla, 
koska heillä oli käsitys, että olivat voineet vaikuttaa sijaintiin äänestyksellään koulun aamunavauksessa 
20.3.2019. Vanhemmat toivoivat koulun käsittelevän asian oppilaiden kanssa.  
 
Jukova kiittää yhteistyöstä: Jupperin koulu saa terveet tilat ja katse on kohti tulevaisuutta! 
 
yhteistyöterveisin, jaana 
Jukova, puheenjohtaja 
040 823 3895 
Hyvät huoltajat! 
Espoon Tilapalvelut -liikelaitos ja Tilat- ja alueet -yksikkö ovat yksimielisesti päättäneet rakentaa Jupperin koulun 
siirtokelpoisen Paviljonki 2 -rakennuksen (P2) koulun kentälle. 
Tämä on suuri pettymys, sillä tehty työ eri tahoilla, yksin ja yhdessä sekä edellinen viesti Tilapalvelujen toimitusjohtajalta 
antoi odottaa aivan toista päätöstä. 
Koulun ansiokas ja upea johtokunta päätti kokoontua tänään illalla 22.5., mutta kun saimme tiedon, että tehdystä 
päätöksestä ei ole valitusoikeutta, siirsimme kokouksen pidettäväksi ensi maanantaina, johon mennessä saamme 
käyttöömme kaikki päätökseen liittyvät asiapaperit. Tuolloin päätämme, onko jotain vielä tehtävissä. 
Ohessa linkki koulumme kotisivuille, johon tiedote on siirretty: https://www.espoo.fi/fi-
FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Peruskoulut/Alakoulut/Jupperin_koulu/Jupperin_siirtokelpoisen_koulurakennukse(1
63985) 
Kouluterveisin 
Jouni Holpopainen 
Jupperin koulun rehtori 
jouni.holopainen@espoo.fi 
050-5514145 
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