
PÖYTÄKIRJA 

 

JUKOVA RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 8/2019-2020 

 
Aika:  18.8.2020 klo 18:15 

Paikka:   Jupperin koulun Paviljonki 2 ja Zoom 

Läsnä:   Helinä Lehtinen 5C, johtokunnan puheenjohtaja 
Terhi Eloranta 6C, johtokunnan sihteeri 
Anne Martiala 2B, avustava sihteeri 
Lotta Hahtela 2C 
Henry Mäkinen 3C 
Kirsikka Grönholm 2A 
Nina Simola 5A 
Paula Bruce-Haatainen 6A 
Kukka Helinen-Saarinen 4B 
Tiina Pitkänen 5B 
Tea Linde 6B 
Eevakaisa Ollikainen 3A 
Laura Marjamo 3B 
Riina Jokinen 3A 
Jaana Linkola, opettajajäsen   

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:20. 

 

2. Opettajan terveiset 

Koulussa noudatetaan Espoon kaupungin ohjeistuksia päivittäen koulun käytäntöjä päivä päivältä ja viikko 
viikolta niiden mukaisesti. Koulu esimerkiksi hankkii puhdistusliinoja, joilla oppilaat ja opettajat puhdistavat 
opetusvälineet, kuten soittimet, ennen ja jälkeen niiden käytön. Jos nyt käytössä olevat ryhmäjaot tunneilla 
ja välitunneilla eivät riitä ja joudutaan siirtymään rajoitustoimien kolmanteen vaiheeseen, luokka-asteet 
tulevat vuorottelemaan lähi- ja etäopetuksessa kahden viikon syklein. Kunkin luokka-asteen 
rinnakkaisluokat pidetään samassa syklissä. 

Tällä hetkellä mitkään opetusryhmät eivät voi käyttää julkisia kulkuneuvoja, vaan mahdollisille retkille 
tarvitaan tilausajot. 

 

3. Oppilaskysely 

Helinä ehdotti, että Jukova tekee oppilaskyselyn, jossa kerätään oppilaiden omia näkemyksiä koulussa 
tarvittavista välineistä ja oppilaskuntaa ilahduttavista aktiviteeteista. Tarkoituksena suunnata edelleen 
Jukovan varoja juuri sellaisiin asioihin, jotka kouluyhteisö itse kokee arvokkaimmiksi. Uusia ideoita tarvitaan 
erityisesti nyt, kun perinteisiä tapahtumia ei voida koronarajoituksista johtuen järjestää. 

Kokouksen osallistujat innostuivat oppilaskyselystä ja keskusteltiin sen toteuttamisen vaihtoehdoista. 
Sopivaksi toteutustavaksi koettiin se, että laaditaan yksinkertaiset kysymykset ja Jukovan saatesanat 
muotoillen ne 1-2 luokkalaisille, 3-4 luokkalaisille ja 5-6 luokkalaisille sopiviksi, ja kooten vastaukset näissä 



ryhmissä. Jaana kertoi, että 6-luokkalaisilla on tänä lukuvuonna vaikuttamisen projekti, jonka piiriin tämä 
kysely sopii myös mainiosti. 

Kysely on tarkoitus toteuttaa syyslukukauden kuluessa ja sen anti käsitellä seuraavassa Jopin 
kokoontumisessa. Helinä keskustelee asiasta alustavasti opettajakunnan edustajien kanssa, jonka jälkeen 
Jukovan johtokunta järjestäytyy laatimaan kyselymateriaalin opettajien ja oppilaiden käyttöön. Asiaan 
palataan Jukovan vuosikokouksessa. 

 

4. Jukovan esittäytyminen ykkösluokille 

Koulussa ei järjestetä tänä syksynä kaikkien luokkien vanhempainiltaa, eikä koko luokka-asteen 
vanhempainiltoja. Tiinalla oli jo tiedossa 1A-luokan vanhempainillan ajankohta (tiistai 1.9.) ja sovittiin, että 
hän esittelee siellä Jukovan toimintaa. Kirsikka huolehtii puolestaan 1B-luokasta. Helinä ja Nina sopivat 1C, 
1D ja 1E luokille esittäytymisestä, kunhan heillä on tieto niiden vanhempainiltojen ajankohdista. 

 

5. Jukovan tavaroiden varastointi 

Jukovan kaappi Vellikellossa pitää tyhjentää elokuun loppuun mennessä eli noin viikon aikana. Helinä ja 
Terhi tarjoutuivat tekemään tämän ensitilassa. Kaapin sisällöstä karsitaan pois kaikki tarpeeton ja 
jatkossakin käyttökelpoiset tarvikkeet, kuten ensiapupakkaukset sijoitetaan uuteen Jukovan varastoon. 

Kukka karsi ja järjesti koulun kellarivarastossa säilytetyt Jukovan (Halloween) juhlatarpeistot jo toukokuussa 
valmiiksi siirrettäviksi uuteen varastoon. Laatikoiden sekä esimerkiksi arkkujen ja hautakivien tilantarve 
täytyy vielä vahvistaa ja varmistaa, että ne mahtuvat kaavailtuun uuteen varastoon. Tarkemmat tiedot 
uudesta varastosta ovat Kukalla ja Heidillä. Koulun varasto pitää olla tyhjennetty syyskuun aikana, ennen 
kuin koulun purku alkaa. 

 

6. Seuraava kokous 

Seuraava johtokunnan kokous pidetään vuosikokouksen yhteydessä. Jukovan vuosikokous ajoittuu 
odotettavasti syyskuun jälkipuoliskolle. Helinä palaa tarkkaan ajankohtaan, kun 1-luokkien 
vanhempainiltojen aikataulu on selvillä. 

 

7. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:12. 

 
Vakuudeksi 

Helinä Lehtinen, puheenjohtaja    Anne Martiala, sihteeri 

 


