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PÖYTÄKIRJA 
 

JUKOVA RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/2020-2021 
 
Aika:  30.9.2020 klo 19:00 (vuosikokouksen jälkeen) 

Paikka:   Jupperin koulun Paviljonki 2 ja Zoom 

Läsnä:     
Anne Martiala 2B 
Eevakaisa Ollikainen 3A 
Elina Fagerholm 4A 
Emmi Saarinen 1A 
Heidi Tommila 2C 
Helinä Lehtinen 5C, johtokunnan puheenjohtaja 
Karoliina Hiekkanen 1B 
Kirsikka Grönholm 2A 
Kukka Helinen-Saarinen 4B 
Laura Peltonen 1B 
Marita Räbinä 
Nina Saarikko 1A 
Nina Simola 5A 
Nina-Sofie Hytönen 1C 
Paula Haatainen 6A 
Piia Horko 
Riina Jokinen 3A 
Riina Kirmanen 
Sanna Lajunen 3C 
Tea Linde 6B 
Terhi Eloranta 6C 
Tiina Pitkänen 5B 
Jaana Linkola, opettajajäsen   

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19:17. 

2. Kokouksen päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja ja vähintään puolet johtokunnan jäsenistä olivat paikalla. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Johtokunnan varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan ja sihteerin valinta 

Johtokunnan varapuheenjohtajaksi valittiin Tiina Pitkänen, rahastonhoitajaksi Marita Räbinä ja sihteeriksi 
Anne Martiala. 

4. Opettajan puheenvuoro 

Opettajaedustaja Jaana kertoi viimeisimpiä kuulumisia koulurakennustilanteesta. Vanhojen 
koulurakennusten purkutoimien on määrä edetä tämän kalenterivuoden aikana siten, että ensin puretaan 
päiväkoti, sitten opettajien asuntola. Loput vanhat rakennukset puretaan toukokuuhun mennessä. 
Rakennusten paikalle valmistellaan tässä vaiheessa kenttä välituntialueeksi. Poikkeuksena tästä, liikuntasali 
säilytetään, mutta se ei ole rakennusprojektin aikana koulun vaan rakennuttajan käytössä. Kokouksen 
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osallistujat ottivat tähän kantaa ja kaipasivat perusteluja päätökselle antaa liikuntasali rakennuttajan 
käyttöön. 

Opettajakunnan tietoon on tullut, että Espoon kaupunki on jälleen tiputtanut Jupperin uuden pysyvän 
koulurakennuksen pois investointiohjelmastaan. Koulun johtokunta tulee laatimaan tähän vastineen. Jos 
investointipäätöstä ei saada muutettua siten, että pysyvä koulurakennus sisältyy siihen 
valmistumistavoitteenaan vuosi 2026, koulu harkitsee liikuntasalin remontoinnin pyytämistä. 
Puheenjohtaja Helinä keskustelee rehtori Rönkkön kanssa Jukovan mahdollisesta tuesta tahtotilan 
esittämisessä Espoon kaupungille. 

Juuri nyt korona-rajoitusten vuoksi tärkein avun tarve opetuksessa ovat kuljetukset mahdollisiin 
retkikohteisiin. Espoon kaupungin aiemmin myöntämä oikeus ilmaiseen julkisten kulkuneuvojen 
käyttämiseen koulun organisoimilla retkillä ei toteudu nyt, koska toisaalta julkisten kulkuneuvojen 
käyttäminen opetuksessa on kielletty. Tilanne asettaa Espoon koulut hyvin eriarvoiseen asemaan liikunta- 
ja kulttuuripalvelujen saavuttamisessa. Esimerkiksi urheilukentän puuttumisen vuoksi Jupperin koulun omat 
tilat eivät myöskään mahdollista opetussuunnitelman toteuttamista. Koulun johtokunta pohtii missä 
määrin kuljetuskustannustukea haetaan Espoon kaupungilta ja missä määrin sen on tarve kääntyä Jukovan 
puoleen. 

5. Talous 

Jukovan viime kauden talous oli noin 500 euroa ylijäämäinen. Tulot jäivät hyvin vähäisiksi, koska 
jäsenmaksuja kertyi ennätyksellisen vähän (76 kpl), eikä korona-rajoitusten vuoksi voitu organisoida varoja 
tuottavia tapahtumia. Korona-epidemian jatkuessa Jukovan tulojen odotetaan tällä kaudella kertyvän 
yksinomaan jäsenmaksuista. Talousarviossa tavoitteeksi on asetettu 200 jäsenmaksusuoritusta. Jukovalla 
on onneksi kassassa vielä myös edellisiltä kausilta kertyneitä varoja. 

Jukova ry.n johtokunta valtuuttaa rahastonhoitaja Marita Räbinän avaamaan uuden tilin esimerkiksi S-
pankkiin tarkoituksena helpottaa pankkiasioimista. Valtuutus koskee myös nykyisen pankkitilin sulkemista 
tarvittaessa. Maritalle myönnetään myös verkkopankkitunnukset, joita hän voi käyttää tilien 
hallinnoimiseen. 

6. Tulevat tapahtumat 

Koska kouluyhteisölle ei voida koronarajoitusten vuoksi järjestää suurtapahtumia, Jukova pyrkii 
elävöittämään lukuvuotta esim. luokka- tai luokka-astekohtaisilla korona-rajoitukset täyttävillä ja 
virtuaalisilla tapahtumilla. Tähän mennessä keskusteltuja ideoita ovat: 

• Halloween-tunnelman luominen luokkahuoneisiin hankkimalla kaikille ilmapallot, jotka lapset 

saavat myös viedä kotiin. 

• Taikuriesitys kolmella eri ikäryhmille suunnatulla näytöksellä: 1-2-luokkalaiset, 3-4-luokkalaiset ja 5-
6-luokkalaiset. Rehtori oli saanut yleisen tarjouksen, josta keskusteli jo alustavasti Helinän kanssa. 
Helinä pyytää kyseiseltä taikurilta vielä kolmen näytöksen tarjouksen. Jukova voi taikurin palkkion 
lisäksi kustantaa lapsille tapahtumassa nautittavaksi esimerkiksi karkkirasiat. Tämä voidaan tehdä 
esimerkiksi siten, että Jukova maksaa halukkaiden luokkien tileille tarjoilurahan, tai hankkii ja 
jakelee tarjottavat luokille. Tästä päätetään vielä tapahtuman vahvistamisen yhteydessä. 

• Sadun lukuhetki musiikkisäestyksellä. 

Kaikki ideat ovat tervetulleita! Niitä voi lähettää sähköpostitse (puheenjohtajat Helinä 
helina.lehtinen@kolumbus.fi ja Tiina tintsu.pitkanen@gmail.com sekä sihteeri Anne aemartiala@gmail.com 
ja rahastonhoitaja Marita maritarabina@gmail.com ), ilmaista kaikille Jukovan johtokunnan Whatsapp-
ryhmässä tai tuoda esille tulevissa johtokunnan kokouksissa. 

Edellisen kauden päättyessä johtokunta päätti toteuttaa oppilaskyselyn, jossa kerätään oppilaiden omia 
näkemyksiä koulussa tarvittavista välineistä ja oppilaskuntaa ilahduttavista aktiviteeteista. Tarkoituksena 
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suunnata edelleen Jukovan varoja juuri sellaisiin asioihin, jotka kouluyhteisö itse kokee arvokkaimmiksi. 
Helinä on jo alustavasti sopinut tästä rehtorin kanssa. Tarkoitus on edetä lokakuun aikana niin, että Jukovan 
johtokunta laatii eri luokka-asteille (1-2 lk, 3-4 lk, 5-6 lk) kyselyn alustuksen, jonka opettajat esittävät 
luokissaan ja keräävät oppilaiden palautteen. Tämän jälkeen Jukovan johtokunta käy palautteen läpi ja 
valitsee mahdolliset aihiot esiteltäväksi koulun oppilaskunnan edustajille (Jopi). 

Kaikki halukkaat johtokunnan jäsenet ovat tervetulleita osallistumaan oppilaskyselyn toteuttamiseen! 
Ilmoittautumiset pikaisesti Helinälle puhelimitse (soitto tai viesti numeroon 050-5822102) tai Jukovan 
johtokunnan Whatsapp-ryhmässä. 

7. Muut asiat 

7.1 Jukovan varastoitavat tavarat 

Koulurakennuksen purkutoimien aikataulu on edelleen epäselvä. Jukovan tavaroiden siirto kellarivarastosta 
on joka tapauksessa nyt ajankohtainen ja sovittiin, että Kukka (4B) koordinoi varaston tyhjennyksen ja 
tavaroiden siirron uuteen varastoon koordinointiapunaan Terhi (6B/C) ja Kirsikka (2A). Tahtotila on, että 
ainakin kaikki vaikeasti korvattavissa olevat tavarat, kuten Halloween-arkut ja hautakivet, säilytetään 
edelleen. Säilyttävä pientavara pakataan nykyisten pahvilaatikoiden sijaan säänkestävästi muovilaatikoihin 
kannellisiin. Koordinaattoreilla on valtuutus hankkia tarvittavat laatikot Jukovan varoista. Tavaroiden 
suuren koon vuoksi niiden siirtämiseen tarvitaan useampi auto ja kantaja, joten apujoukkoja tarvitaan 
Kukan ilmoittamana ajankohtana! 

Siltä varalta, että tavaroille tarvitaan maksullinen varasto, Anne selvitti joitakin esimerkkejä lähiseudun 
pienvarastojen kustannuksista (Liite 1). Vuosikustannus näissä on kuitenkin niin korkea, että tämä ei ole 
toivottava ratkaisu. 

Helinä varmistaa vielä rehtorilta viimeisen määräpäivän koulun varaston tyhjentämiselle ja jakaa tiedon 
Jukovan johtokunnan Whatsapp-ryhmässä. 

7.2 Jukovan maksupääte 

Päätettiin, että Jukovan iZettle-maksupäätettä varten hankitaan Jukovalle puhelin-dataliittymä. 
Maksupäätettä on tarkoitus käyttää edelleen sekä Jukovan tapahtumien myynnin tukena, että erityisesti 
jäsenmaksujen keräämisessä. Tähän asti pääte on ollut liitettynä johtokunnan jäsenen puhelinliittymään, 
mikä ei ole tarkoituksenmukaista. Puheenjohtaja (Helinä) ja rahastonhoitaja (Marita) selvittävät ja 
hankkivat kustannustehokkaimman liittymän. 

7.3 Jukovan jäsenmaksujen kartuttaminen  

Laura P. (1B) ja Riina J. (3A) laativat jäsenmaksupyynnön saateviestin ja muuta tukimateriaalia, joilla 
oppilaiden huoltajille voidaan saada hyvä käsitys siitä, miksi Jukovan jäsenyys ja jäsenmaksuin 
kannattaminen on tärkeää. 

7.4 Jukovan etäkokoustili 

Päätettiin, että Jukovalle perustetaan oma maksullinen Zoom-tili etäkokouksia varten. Keväästä alkaen on 
korona-rajoitusten vuoksi mahdollistettu etäosallistuminen kaikissa Jukovan johtokunnan kokouksissa. 
Tähän asti käytetty ilmaistili on kuitenkin ominaisuuksiltaan rajallinen ja hankaloittaa kokouksia, koska 
yhteyden maksimiaika on 40 minuuttia. Sihteeri (Anne) rekisteröi Jukovalle oman vuosimaksullisen tilin ja 
jakaa tilin tunnukset myös puheenjohtajille (Helinä ja Tiina). 

7.5 Vireillä olevien tieturvallisuusasioiden tilanne 

Edellisellä kaudella Henry Mäkinen oli Jukovan edustajana aktiivisesti yhteydenpidossa Espoon kaupungin 
kanssa Riihiniityntien ylittämisen turvallisuuden parantamisesta, ja sai viimein tiedon, että tielle 
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toteutetaan hidastus ajoradan kavennuksella ja korotetulla katukiveyksellä noin 50 metrin matkalta kuluvan 
vuoden (2020) kesän tai syksyn aikana. Hidastetta ei ole vielä toteutettu. 

Lisäksi Nina S. (5A) laittoi keväällä Espoon kaupungille pyynnön Ylänkötien ja Laaksolahdentien risteyksen 
orapihlaja-aidan leikkaamisesta, koska aita on merkittävä turvallisuushaitta Ylänkötien suojatien 
ylittämisessä. Tässä ei ole nähtävissä muutosta. 

Kumman asian etenemiseen palataan seuraavassa johtokunnan kokouksessa. 

8. Seuraava kokous 

Jukovan johtokunta kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 21.10.2020 klo 18:15 koulun Paviljonki 2:n 
opettajainhuoneessa ja Zoomissa. 

9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:10. 

 

 
Vakuudeksi 

Helinä Lehtinen, puheenjohtaja    Anne Martiala, sihteeri 
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LIITE 1. 

Esimerkkejä lähiseudun pienvarastojen kustannuksista: 

 

Palvelun tarjoaja Cityvarasto Cityvarasto Pelican Selfstorage Suomen Lähivarasto Suomen Kotteria

Nettisivu https://cityvarasto.fi https://cityvarasto.fi https://pelicanselfstorage.fi https://lähivarasto.fi https://kotteria.com

Sijainti Espoo, Nihtisilta Espoo, Nihtisilta Espoo, Kilo tai Konala Espoo, Kuitinmäki-Olari Espoo, Juvanmalmi

Tyyppi Pienvarasto Teräsverkkovarasto Pienvarasto Pienvarasto Parakki, lämmin

Koko 2 m2 2 m2 2 m2 2 m2 5 m2

Tarjoushinta /kk 38,50€                                     29,50€                                     43,00€                                     -€                                         -€                                         

Tarjouksen kesto (kk) 2 2 2 0 0

Normaalihinta /kk 77,00€                                     59,00€                                     85,00€                                     25,00€                                     120,00€                                   

Kesto 10,00€                                     10,00€                                     10,00€                                     12,00€                                     12,00€                                     

Vuosikustannus, 1. vuosi 847,00€                                   649,00€                                   936,00€                                   300,00€                                   1 440,00€                                

Vuosikustannus ilman tarjousta 924,00€                                   708,00€                                   1 020,00€                                300,00€                                   1 440,00€                                


