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PÖYTÄKIRJA 
 
JUKOVA RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/2020-2021 
 
Aika:  9.12.2020 klo 18:15 

Paikka:   Zoom 

Läsnä:     
Anne Martiala 2B, johtokunnan sihteeri 
Heidi Tommila 2C 
Helinä Lehtinen 5C, johtokunnan puheenjohtaja 
Karoliina Hiekkanen 1B 
Kirsikka Grönholm 2A 
Kukka Helinen-Saarinen 4B 
Marita Räbinä 5B, rahastonhoitaja 
Nina Saarikko 1A 
Nina-Sofie Hytönen 1C 
Paula Bruce-Haatainen 6A 
Riina Kirmanen 5A 
Sanna Lajunen 3C 
Tea Linde 3B 
Terhi Eloranta 6C 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:17. 

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. Joulukahvitus 

Opettajakunnan joulukahvitusta ei voida järjestää perinteiseen tapaan. Todettiin, että halutaan kuitenkin 
huomioida opettajat ja organisoidaan aamukahvitarjottavaa opettajainhuoneeseen torstaina 17.12.2020. 
Helinä (pj) tilaa muffinssivuoissa yksittäin tarjottavat suolaiset ja makeat syötävät glögin rinnalle. Tarjoilut 
tilataan suoraan isojen ja pienten kouluille. 

6. Taikuriesitys oppilaille 

Taikuriesityksen järjestäminen kaikille koulun oppilaille luokka-asteittain pidetään agendalla ensi vuodelle, 
eli toteutettavaksi sitten, kun epidemiarajoitukset sen sallivat. 

7. Yhdistyksen puhelinliittymä 
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Marita (rh) on hankkinut yhdistykselle puhelinliittymän Moi-operaattorilta. Yritysliittymän kiinteä 
kuukausikulu on 5 euroa. Sim-kortin kertaluontoinen avauskulu oli 2 euroa. 

8. Talous 

Yhdistyksen verkkopankki on mennyt salasana-ongelman vuoksi lukkoon, mutta rahastonhoitaja hoitaa sen 
uudelleen auki. 

9. Riihiniityntien hidaste 

Helinä (pj) on saanut Riihiniityntien hidastetta käsittelevän Espoon kaupungin uuden vastuuhenkilön tiedot 
ja ottanut häneen yhteyttä, mutta ei ole saanut vielä vastausta tilannetiedusteluun. 

10. Yhteistyöasioita Espoon kaupungin kanssa 

Jupperin koulun uuden koulurakennuksen investointipäätös on vahvistettu Espoon kaupunginhallituksessa 
uudelleen. 

Helinä (pj) on saanut epävirallisia kanavia sattumalta tiedon siitä, että Espoon kaupunki on tekemässä 
päätöksen puoltaa koulun johtokuntien lakkauttamista ja uudenlaisten vastuiden asettamista 
vanhempainyhdistyksille. Espoon kaupunki auditoi ensin koulujen johtokuntia ja vanhempainyhdistyksiä. 
Turun kaupunki on jo tehnyt puoltopäätöksen muutokselle. Varsinainen muutos vaatii lakimuutoksen. 
Helinä on keskustellut rehtorin kanssa, eikä kouluissa ole vielä tarkempaa tietoa asiasta. 

11. Viesti vanhemmille 

Sovittiin, että lähetetään Annen (siht) ja Ninan (1A) valmistelema viesti kaikissa luokkien 
vanhempainryhmissä Whatsappissa ja/tai sähköpostitse kunkin luokan viestintäkäytäntöjen mukaan. 

Helinä (pj) toi esille myös sen, että hän on saanut useita vanhempien yhteydenottoja Jupperin koululaisten 
keskuudessa tapahtuvasta kiusaamisesta erityisesti somessa, esim. Whatsapp-ryhmissä. Aiheesta käytiin 
keskustelua, ja sovittiin, että Anne laatii ehdotuksen viestistä vanhemmille myös kiusaamisen 
ehkäisemiseen liittyen. 

12. Muut asiat 

• Helinä ja Tiina olivat ideoineet rehtori Jouni Holopaiselle tervehdyksen hänen jäätyään nyt 
joulukuussa eläkkeelle. 

13. Seuraava kokous  

Seuraava johtokunnan kokous pidetään keskiviikkona 3.2.2021 klo 18:15. 

14. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:25. 

 

 
Vakuudeksi 

Helinä Lehtinen, puheenjohtaja    Anne Martiala, sihteeri 

 


