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PÖYTÄKIRJA 
 
JUKOVA RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 5/2020-2021 
 
Aika:  23.3.2021 klo 18:00 

Paikka:   Zoom 

Läsnä:     
Anne Martiala 2B, johtokunnan sihteeri 
Elina Fagerholm 4A 
Heidi Tommila 2C 
Helinä Lehtinen 5C, johtokunnan puheenjohtaja 
Jaana Linkola, opettajakunnan edustaja 
Kirsikka Grönholm 2A 
Kukka Helinen-Saarinen 4B 
Laura Jokinen 4C  
Laura Peltonen 1B 
Liisa Benmergui 1D 
Marita Räbinä 5B, rahastonhoitaja 
Nina-Sofie Hytönen 1C 
Paula Bruce-Haatainen 6A 
Riina Jokinen 3A 
Sanna Lajunen 3C 
Terhi Eloranta 6C 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:05. 

2. Kokouksen päätösvaltaisuus 

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

3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin. 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  

Pöytäkirja hyväksyttiin. 

5. Opettajan puheenvuoro 

Huhtikuun ensimmäinen päivä koulussa vietetään Samalla puolella -teemapäivää. 

”Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Helsingin, poliisin ja sisäministeriön yhteisen Samalla puolella -kampanjan 
tavoitteena on kertoa, mitä kaikkea teemme kiusaamisen ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi, niin kouluissa 
kuin vapaa-ajalla. – Haluamme rohkaista nuoria toimimaan reilusti: kertomaan, jos he huomaavat 
kiusaamista tai heitä kiusataan sekä itse käytöksellään vähentämään kiusaamista. Kannustamme aikuisia 
auttamaan ja puuttumaan kiusaamiseen, aikuisen vastuulla on auttaa lapsia ja nuoria. Olemme kaikki 
aikuiset samalla puolella, kiusaamista vastaan.” 
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Vanhan koulurakennuksen purkaminen on alkanut kiinnittämään huomiota myös luokkahuoneista käsin. 
Isojen koneiden työskentely näkyy joidenkin paviljonki-rakennusten luokkahuoneiden ikkunoista, ja 
kiinnostaa myös oppilaita. 

Lukuvuosi on opettajakunnan näkökulmasta sujunut yllättävänkin normaalin kouluarjen merkeissä. Saman 
luokka-asteen oppilaat ovat saaneet olla tekemisissä keskenään pienryhmätyöskentelyssä, eivät kuitenkaan 
kaikki yhdessä samaan aikaan. Opettajat ovat organisoineet yhteiset tauot turvavälein. 

6. Viestintä 

Jukovan viesti vanhemmille – Puututaan kiusaamiseen yhdessä, on lähetetty lähes kaikkien 
luokkien vanhemmille Jukova-edustajien toimesta. Palautteena on tullut kiitosta asian esiin 
nostamisesta, ja joitakin kysymyksiä siitä millaiset tapahtumat ovat olleet herätteinä asiasta 
viestimiselle. Jukovan edustajat eivät kuitenkaan kommunikoi yksittäisistä kiusaamistapauksista. 

Jäsenmaksuviesti ei ole vielä tavoittanut kaikkien luokkien vanhempia. Anne (sihteeri) lähettää 
viestipohjat uudelleen johtokunnan WhatsApp-ryhmään, jotta luokanedustajat voivat lähettää 
niitä vielä edelleen vanhemmille. 

7. Kiusaaminen koululaisten keskuudessa 

Johtokunnan jäsenten tietoon ei ole tullut mitään erityistä uutta kiusaamiseen liittyvää. Tällä haavaa ei 
tunnistettu lisätoimenpiteitä. Koulussa on kevään aikana aktiviteetteja, kuten Samalla puolella -
teemapäivä. 

8. Espoon koulujen johtokuntien tulevaisuus 

Helinän (pj) tietoon oli tullut, että päätös koulujen johtokuntien lakkauttamisesta oli jo tehty Espoossa. 
Tämä tapahtui siis ilman aiemmin keskustelussa ollutta katselmusta tai sellaista koordinoitua sidosryhmien 
kuulemista, johon olisi osallistettu ainakaan Jupperin koulua tai Jukovaa. Helinä pyrkii vielä selvittämään 
päätöksen tarkemman sisällön ja toimeenpanosuunnitelman. 

9. Alueen tieturvallisuus 

Koulun työmaa-alueen ja parkkipaikkojen osalta ei ole tullut tietoon uusia vaaratilannehavaintoja. 
Opettajat ovat lisänneet oppilaiden liikkumisen valvontaa koulualueella, ja kommunikointi toimii hyvin 
työmaatiimin kanssa. 

Riihiniityntien turvallisuuden parantamisesta ei olla edelleenkään saatu uutta tilannetietoa Espoon 
kaupungilta. Aiheesta on ollut keskustelua myös Ju-Ve-La Facebook-ryhmässä. Näyttää siltä etteivät 
useiden vanhempien yhteydenotot kaupungin vastuutahoihin, Jukovan yhteydenottojen lisäksi, ole 
toivotusti vauhdittaneet ratkaisupäätöstä ja sen toteutusta. Helinä (pj) yrittää edelleen tavoittaa asian 
tämän hetkisen vastuuhenkilön. 

10. Talous 

Marita (rh) kertoi Jukovan taloustilanteen tällä hetkellä. Suurimmat menoerät ovat olleet mobiililiittymän 
kuukausimaksu (noin 20 €) ja Aktian pankkipalvelumaksut. 

Kokouspäivään mennessä tilille on kirjattu noin 70 jäsenmaksua. Viime vuonna jäsenmaksuja kertyi 76, ja 
tämän vuoden tavoitteeksi asetettiin talousarviossa 200. Näyttää epätodennäköiseltä, että tavoitteeseen 
päästään. Tässä on toki huomionarvoista, että Jukovan toiminta, kuten kutakuinkin kaikki muukin kodin ja 
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koulun yhteistoiminta on tänä lukuvuonna jäänyt pandemiarajoitteiden vuoksi näkymättömäksi. 
Jäsenmaksuviestin toivotaan kuitenkin vielä muistuttavan vanhempia yhdistyksen tavoitteesta ja tuesta 
koululaisille. 

Marita on toimittanut johtokunnan jäsentiedot MobilePaylle. Yhdistyksen tilin siirto Aktiasta OP:hen on 
vireillä. 

Rahankeräysluvan kanssa edetään vasta sitten, kun se tulee paikallisten K-kauppojen kamppanjan kannalta 
ajankohtaiseksi. 

11. Kevätkarnevaalit 

Vahvistettiin tavoite pitää koululaisille Kevätkarnevaalit toukokuussa. Jaana (ope) toi esille mahdollisena 
tapahtumapaikkana Laaksolahden jalkapallohallin, joka on käytettävissä niille alueen kouluille, joilla ei ole 
omaa liikuntasalia. Halliin mahtuisi yksi luokkataso kerrallaan riittävän väljästi. Halliin voisi saada 
mahtumaan 6 pistettä, joissa voisi olla esimerkiksi seuraavaa: 

• Taikuri (koululaiset mukana opettelemassa temppua tms.) 
• Nukketeatteri (koululaiset mukana esityksessä) 
• Musiikkiesitys 
• Koriskone 
• Herkkupiste (herkkueväs jokaiselle mukaan tapahtumasta lähtiessä) 

12. Seuraava kokous  

Seuraava johtokunnan kokous pidetään torstaina 22.4.2021 klo 18. 

13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:10. 

 

 
Vakuudeksi 

Helinä Lehtinen, puheenjohtaja    Anne Martiala, sihteeri 

 


