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PÖYTÄKIRJA 
 
JUKOVA RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/2020-2021 
 
Aika:  4.11.2020 klo 18:15 

Paikka:   Jupperin koulun Paviljonki 2 ja Zoom 

Läsnä:     
Anne Martiala 2B, johtokunnan sihteeri 
Eevakaisa Ollikainen 3A 
Elina Fagerholm 4A 
Helinä Lehtinen 5C, johtokunnan puheenjohtaja 
Iida Perkkiö 1D 
Karoliina Hiekkanen 1B 
Kirsikka Grönholm 2A 
Kukka Helinen-Saarinen 4B 
Laura Peltonen 1B 
Lotta Hahtela 2C 
Mari Kuuvalo 6A 
Marita Räbinä 5B, rahastonhoitaja 
Nina Saarikko 1A 
Outi Färm 3B 
Riina Jokinen 3A 
Riina Kirmanen 5A 
Sanna Lajunen 3C 
Terhi Eloranta 6C 
Jaana Linkola, opettajajäsen   

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:23. 

2. Kokouksen päätösvaltaisuus 

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

3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin. 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  

Vuosikokouksen ja johtokunnan järjestäytymiskokouksen pöytäkirjat hyväksyttiin. 

5. Opettajan puheenvuoro 

Espoon kaupungin ohjeistuksen mukaisesti, kaikkien koululla vierailevien tulee käyttää suusuojaa. 

Eläkkeelle jäävä rehtori Jouni Holopainen on palannut lomalta töihin muutamaksi viikoksi joulukuun alkuun 
saakka. Koululla järjestetään hänelle pienimuotoiset läksiäiset, joihin saa kutsun myös Jukovan johtokunnan 
puheenjohtaja. 
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Koululle on tulossa 9-luokkalaisten TET-harjoittelijoita (työelämään tutustuminen) 16-27.11., jolloin he 
jalkautuvat luokkiin avustamaan ja esimerkiksi toimivat huolitsijoina luistelussa. 

Koulussa järjestetään Matikka-festarit lasten oikeuksien päivänä perjantaina 20.11.2020. Jokainen 
yksittäinen luokka liikkuu yhdessä matikkapisteillä eri luokkahuoneissa. 

Edelleenkään ei voida järjestää koko koulun tapahtumia, mistä johtuen myös 6-luokkalaisten 
itsenäisyyspäivän tanssit on valitettavasti peruttu. Korona-rajoituksista johtuen 6-luokkalaiset eivät voi 
myöskään harjoitella tansseja. 

3-luokkalaiset tulevat tekemään retken Nuuksioon Haltian luontokeskukseen ja 4-luokkalaiset toteuttavat 
teatteriretken. 

6. Oppilaskysely (oppilaiden toimintaideoita) 

Oppilaskyselyä ei olla vielä ehditty edistää, mutta opettajat ovat jo alustavan idean perusteella aloittaneet 
keskustelut tämän lukuvuoden toimintatoiveista luokissaan. Jaana muistuttaa vielä asiasta kaikkia 
luokanvalvojia. Näistä keskusteluista saadaan kaikkien luokka-asteiden toiveet siitä, miten Jukova voisi 
oppilaita mielekkäästi tukea. 3- ja 4-luokkalaiset ovat jo toiveensa esittäneet (bussikuljetus 3-luokkalaisille 
Nuuksioon ja 4-luokkalaisille teatteriin). Muiden luokka-asteiden toiveita odotetaan vielä. Kaikki toiveet 
tulee huomioida Jukovan talousarviossa ja kassan käytössä sekä varojen keruussa. 

Alkuperäinen ajatus Jukovan laatimasta oppilaskyselystä toteutetaan vielä mahdollisesti keväällä tai 
viimeistään ensi lukuvuoden aluksi. 

7. Koulun varaston tyhjennys Jukovan tavaroista 

Kaikki säästettävät pientavarat on pakattu talteen koulun kellarivarastosta ja turhat tavarat, kuten kankaat 
heitetty pois. Varastotilaa saatiin aivan koulun lähettyviltä (Kukalla, 4B tarkka osoite). Tila on kuitenkin niin 
kostea, ettei se sovi vanerisille arkuille (2) ja styroksisille hautakiville (5), joilta puuttuu nyt vielä 
säilytyspaikka. Sanna L (3C) saattaa mahdollisesti pystyä ottamaan ne kotinsa varastotiloihin, ja palaa tähän 
vielä. 

8. Jukovan kirjelmän työstämistä Espoon kaupungille 

Anne lähettää kaikille johtokunnan jäsenille Helinän laatiman luonnoksen ja kommentteja siihen pyydetään 
viimeistään sunnuntaina 8.11.2020. Tämän jälkeen Anne ja Helinä viimeistelevät kirjeen ja Helinä lähettää 
sen Espoon kaupungille. 

9. Talous (jäsenmaksut, iZettle-liittymä/MobilePay) 

Jukovan johtokunta valtuuttaa rahastonhoitaja Marita Räbinän ja puheenjohtaja Helinä Lehtisen 
hankkimaan yhdistykselle puhelinliittymän, jotta saadaan iZettle ja MobilePay käyttöön jäsenmaksujen 
keräämiseen ja tapahtumien maksupäätteeksi. He pyytävät puhelinliittymätarjouksia yhdistys-asiakkuudella 
esimerkiksi Moilta ja Elisalta.  

Anne lähettää Laura P:lle (1B) hallussaan olevat materiaalit, joita on aiemmin valmisteltu Jukovan 
toimintaan ja jäsenmaksujen keräämiseen liittyen. Kuten jo edellisessä kokouksessa sovittiin, Laura laatii 
yhdessä Riina J:n (3A) kanssa jäsenmaksupyynnön saateviestin ainakin vanhempien Whatsapp-viestintään. 
Saatteessa huomioidaan tuleva mahdollisuus maksaa jäsenmaksu MobilePaylla. 
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10. Joulukahvitus 

Todettiin, että halutaan jatkaa opettajille tarjottavaa joulukahvitus-perinnettä. Korona-rajoitteiden vuoksi 
järjestetään kaksi kahvitusta erikseen pienten koululla (1-2. luokat) ja isojen koululla (3-6. luokat). 

Tilaisuuden ajankohta on torstai 17.12.2020 klo 8-9. Valmistelut alkavat klo 7. Kahvittajat koristelevat tilan 
omilla koristeillaan ja tuovat sinne myös joulumusiikkia. 

Kahvittajina toimivat Helinä (5C), Terhi (6C), Anne (2B), Kukka (4B), Kirsikka (2A), Nina Sa (1A) ja Marita (5B). 
Alustavasti ajatuksena on, että isojen ja pienten kouluille jakaannutaan edustettujen luokka-asteiden 
pohjalta. Siten Terhi, Marita, Helinä ja Kukka hoitaisivat isojen koulun kahvituksen ja Nina, Kirsikka ja Anne 
pienten koulun kahvituksen. Anne perustaa kahvittajille Whatsapp-ryhmän tilaisuuden toteutuksen 
koordinointia varten. 

Päätettiin, että Helinä tilaa tarjoilut samasta paikasta kuin viime vuonna, ja tekee keskitetysti kaikki 
tarvikehankinnat Terhin avustuksella. Kahvin keitto ja glögin lämmitys tehdään tilaisuuden aamuna 
todennäköisesti pääosin isojen koululla ja tarjoilut kuljetetaan sieltä pienten koululle. 

11. Muut asiat 

• Nina Sa (1A) kertoi, että Laaksolahdenaukion K-Marketille ja K-Supermarketille tehdään kampanja, 
jossa asiakkaat voivat lahjoittaa pullopanttikuittinsa Jupperin koulun oppilaiden hyväksi. Hän 
vahvistaa asian vielä, kun kampanjan valmistelut ovat valmiit, minkä jälkeen asiasta tiedotetaan 
myös koulun oppilaiden vanhempia. Laura P (1B) ja Riina J (3A) voivat laatia tähän tiedotteen. 

• Riihiniityntien hidasteasiasta ei ole uutta tietoa. Sovittiin, että Helinä ottaa yhteyttä Espoon 
kaupunkiin Henry Mäkisen sähköposteista löytyviä yhteystietoja hyödyntäen. 

• Helinä ehdotti, että Jukova tarjoaa oppilaille taikuriesityksen jouluisella teemalla (”Joulun taika”) 
vuosiluokittain. Helinä odottaa vielä tarkkaa tarjousta tarvittavista kuudesta esityksestä ja jakaa 
tiedon siitä pian johtokunnan Whatsapp-ryhmässä. 

• Nina Sa (1A) esitti kauppiaan roolissaan huolenaiheena sen, että Laaksolahdenaukion K-Marketilla 
on käynyt lisääntyvässä määrin lapsia näpistelemässä. Lapset viettävät muutoinkin verrattain paljon 
aikaa kaupalla, mikä valitettavasti aiheuttaa ongelmia. Nykytilanne voi estää kaupan osallistumisen 
kiusaamisen vastaiseen kampanjaan. Sovittiin, että johtokunnan jäsenet viestivät asiasta luokkiensa 
vanhempien Whatsapp-ryhmissä. Anne laatii kokouksen keskustelun pohjalta yhteisen tekstin ja 
hioo sen Ninan kanssa, minkä jälkeen jakaa sen johtokunnan Whatsapp-ryhmässä. 

12. Seuraava kokous  

Seuraava johtokunnan kokous pidetään keskiviikkona 9.12.2020 klo 18:15. 

13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:45. 

 

 
Vakuudeksi 

Helinä Lehtinen, puheenjohtaja    Anne Martiala, sihteeri 

 


