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PÖYTÄKIRJA 
 
JUKOVA RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 4/2020-2021 
 
Aika:  3.2.2021 klo 18:15 

Paikka:   Zoom 

Läsnä:     
Anne Martiala 2B, johtokunnan sihteeri 
Helinä Lehtinen 5C, johtokunnan puheenjohtaja 
Kati Ahonen 4A 
Laura Peltonen 1B 
Lotta Hahtela 2C 
Maija Kinni 4B 
Marita Räbinä 5B, rahastonhoitaja 
Nina-Sofie Hytönen 1C 
Outi Färm 3B 
Paula Bruce-Haatainen 6A 
Piia 2A 
Riina Jokinen 3A 
Riina Kirmanen 5A 
Sanna Lajunen 3C 
Tea Linde 6B (3B) 
Terhi Eloranta 6C 
Tiina Pitkänen 5B, johtokunnan varapuheenjohtaja 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:18. 

2. Kokouksen päätösvaltaisuus 

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

3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin. 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  

Sihteeri oli unohtanut jakaa edellisen kokouksen pöytäkirjan koko johtokunnalle ennen kokousta. 
Seuraavaan kokoukseen tuodaan hyväksyttäväksi kaksi edellistä pöytäkirjaa. 

5. Kiusaamisen ehkäisyn viesti vanhemmille 

Anne (siht) lähetti tammikuussa johtokunnan jäsenille kommentoitavaksi viestiluonnoksen liittyen 
kiusaamisen ehkäisyyn. Saadun palautteen perusteella opettajakunnan edustajalta (Jaana) pyydettiin 
koulun näkökulmasta kuvausta käytännön toimenpiteistä koulussa. Jaana välitti erityisopettaja Riitta 
Kivistön laatiman kirjelmän Jupperin koulun KiVa-toiminnasta, joka julkaistaan Jukovan sivuilla ja linkitetään 
vanhempien viestiin. Sivuille ja viestiin sisällytetään maininnat myös Samalla puolella -kampanjasta. 

Keskustelussa tuotiin esille, että koulussa on lanseerattu myös kiroilun nollatoleranssi -kampanja. 
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6. Koulun rehtorin viran haku käynnissä 

Helinä (pj) kertoi kokoukselle, että Kari Rönkkö, tällä hetkellä virkaa tekevä rehtori, on hakenut Jupperin 
koulun rehtorin virkaa. Opettajakunnalta on tullut Helinälle pyyntö puoltaa hänen hakemustaan. Helinä 
puolsi hakemusta henkilökohtaisesti, ei Jukovan nimissä, koska asia ei ehtinyt johtokunnan kokouksen 
käsiteltäväksi haun päätyttyä jo virka-aikaan keskiviikkona 3. helmikuuta. Keskustelussa todettiin, että 
jukovalaiset ovat yleisesti tätä tukevalla kannalla. 

7. Talous 

Marita (rh) kertoi Jukovan taloustilanteen tällä hetkellä. 110 euroa on maksettu joulukahvituksen kuluja ja 
varastolaatikoita. Jäsenmaksuja ei edelleenkään ole saatu tilille, ja todettiin, ettei asiasta ollut vielä 
tiedotettu laajemmin vanhemmille. Vahvistettiin aiemmat suunnitelmat siten, että Riina J (3A) ja Laura P 
(1B) valmistelevat yhdessä jäsenmaksuviestin Whatsappilla ja sähköpostilla vanhemmille lähetettäväksi. 

Päätettiin hankkia MobilePay siitäkin huolimatta, että se edellyttää kaikkien johtokunnan varsinaisten 
jäsenten henkilötietojen ilmoitusta. Kaikkia johtokunnan varsinaisia jäseniä pyydetään ilmoittamaan 
Maritalle nimensä ja henkilötunnuksensa. Tämä ei koske luokkien varaedustajia. 

Marita on johtokunnan valtuuttamana selvittänyt myös pankkipalvelumaksuja. Selvityksen perusteella 
Marita esitti yhdistyksen tilin siirtoa Aktiasta OP:hen. Hänellä on johtokunnan valtuutus sulkea yhdistyksen 
nykyinen tili ja avata uusi tili oman harkintansa mukaiseen pankkiin 30.9.2020 johtokunnan kokouksen 
päätöksellä. 

8. Koulurakennusten ympäristön turvallisuus 

Vanhan koulun purkutyöt ja lumivallit aiheuttavat useita riskejä: 

• Työmaaliikenne Paviljonki 1:n ja 2:n välillä on aiheuttanut jo useampia vaaratilanteita. 

• Työmiehet ovat vallanneet myös Paviljonki 1:n ja Kirjaston välisen parkkialueen siten, etteivät 
koululla asioivat mahdu pysäköimään. 

• Koulu on viestinyt lasten kuljetuksen kouluun autoilla aiheuttaneen vaaratilanteita parkkipaikoilla. 

Koulu on jo viestinyt vanhemmille koulukuljetuksista Wilman kautta. Helinä (pj) on yhteyksissä koulun 
purkutöiden työmaajohtajaan työmaaliikenteen turvallisuuden parantamiseksi. 

9. Muut asiat 

• Riihiniityntien hidasteen tilanne: Laura Peltonen välitti terveiset vanhemmilta, jotka ovat myös 
olleet yhteydessä sekä Espoon kaupunkiin että Poliisiin useiden vaaratilanteiden vuoksi. 
Kaupungilta ei olla saatu uutta tietoa. Helinä yrittää saada uuden yhteyden. 

• Espoon kaupungin kaavailemat muutokset koulujen johtokuntien lakkauttamisesta ja 
vanhempainyhdistysten asemasta: Heidi Jämsä (Jupperin koulun johtokunnan varapuheenjohtaja) 
ja Helinä laativat tällä viikolla kirjelmän kaupungille. He odottavat myös kaupungilta ilmoitusta 
asian auditoinnin aikataulusta. 

• Laaksolahdenaukion K-Marketille ja K-Supermarketille kaavailtu kampanja, jossa asiakkaat voivat 
lahjoittaa pullopanttikuittinsa Jupperin koulun oppilaiden hyväksi vaatii rahankeräysluvan. Marita 
(rh) on selvittänyt lupa-vaihtoehdot: Pienkeräyslupa (< 10 000 euroa, määräaikainen enintään 3 kk), 
soveltuu enintään 2 kertaa vuodessa tehtäviin keräyksiin, ja on saatavissa ilmoituksella poliisille. 
Varsinainen rahankeräyslupa on pysyvä (55€) ja vaatii selvityksiä. – Päätettiin hankkia 
pienkeräyslupa hyödyntäen samoja johtokunnan jäsenten henkilötietoja kuin MobilePayta varten. 
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• Helinä (pj) ehdotti karnevaalipäivän järjestämistä kevään aikana. Ajankohtaehdotus on perjantai 
30.4. tai edellisellä viikolla. Tämä laajentaisi jo suunniteltua taikashowta myös muunlaisiin 
esityksiin. Tiina (vpj) ehdotti, että luokat voisivat kerätä tapahtumassa rahaa omilla 
tempauksillaan/aktiviteeteillaan, mitä kannatettiin yksimielisesti. Sovittiin, että kaikki 
johtokunnassa ideoivat mitä karnevaaleissa voisi tapahtua, ja seuraavassa johtokunnan 
kokouksessa organisoidutaan valmistelu- ja koordinointitoimiin. Tapahtumalla tavoitellaan 
mahdollisimman monipuolista elämystä koko kouluyhteisölle, toki koulun hyväksynnällä ja 
viranomaisten koronarajoitusten ehdoilla. 

• Piia (2a) tiedusteli näin kuntavaalien alla poliittisten sitoumusten mahdollisia vaikutuksia 
vanhempainyhdistyksen jäsenyyteen ja luottamustehtäviin. Todettiin, ettei vaaliehdokkuus tai 
poliittisen puolueen edustajuus aiheuta jääviyttä vanhempainyhdistyksessä. 

10. Seuraava kokous  

Seuraava johtokunnan kokous pidetään tiistaina 9.3.2021 klo 18:15. 

11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:50. 

 

 
Vakuudeksi 

Helinä Lehtinen, puheenjohtaja    Anne Martiala, sihteeri 

 


