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PÖYTÄKIRJA 
 
JUKOVA RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 7/2020-2021 
 
Aika:  3.6.2021 klo 18:00 

Paikka:   Zoom 

Läsnä:     
Anne Martiala 2B, johtokunnan sihteeri 
Helinä Lehtinen 5C, johtokunnan puheenjohtaja 
Kati Ahonen 4A 
Kirsikka Grönholm 2A 
Kukka Helinen-Saarinen 4B 
Laura Jokinen 4C  
Marita Räbinä 5B, rahastonhoitaja 
Paula Bruce-Haatainen 6A 
Riina Kirmanen 5A 
Sanna Lajunen 3C 
Terhi Eloranta 6C 
Tiina Pitkänen 5B, johtokunnan varapuheenjohtaja 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:00. 

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. Kevätkarnevaalit 

Kevätkarnevaalia vietettiin Laaksolahden palloiluhallissa keskiviikkona 26.5. Kokouksessa keskusteltiin 
tapahtuman tuottaneen riemukasta iloa sekä koululaisille että järjestäjille. Paljon positiivista palautetta oli 
kiirinyt johtokunnan jäsenille myös lasten vanhemmilta ja opettajilta. Tarpeistosta jäi varastoon 
piirustuspaperirullia, tusseja ja käsidesiä. Anne (sihteeri) säilyttää näitä toistaiseksi. 

6. Oppilaiden muistamiset 

Jukova lahjoittaa varat seuraaviin opettajakunnan päättämiin oppilaiden muistamisiin (aiheet ja 
lukumäärät, kukin opettaja valitsee saajat): 

• Hymypatsaat 22 kpl (koulusihteeri Päivi hoitaa tilauksen)  
• Lahjakortti kirjakauppaan à 20,- €:  

2.lk: 6 kpl  
4.lk: 6 kpl  
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è lahjakortteja  yht. 12 kpl x 20 € = 240€ 

  
• Kielten rahastipendit:  

             englanti 3X 20€  
             ruotsi 3X20€  
             saksa 2X 20€  
             ranska 1X 20€  
             yht. 9 kpl x 20 € = 180€ 
   

• Muut kuudensille tulevat rahastipendit eri oppiaineisiin: 
 liikunta 3 kpl 
 musiikki 3 kpl 

kuvataide 3 kpl 
käsityö 3 kpl 

                 yht.   12 kpl x 20€ = 240€ 
  

è 20€:n rahastipendejä yhteensä 21 kpl  
   

• Luokanopettajan myöntämät rahastipendit 2 kpl/ luokka à 50€  
           Yht. 6 X 50€ = 300€ 
 

è Yhteensä 6 kpl 50€ rahastipendejä 
  
Lisäksi kortit kaikkiin stipendeihin yht. 45 kpl (sis. muutaman varakortin. Koululta saa Espoon virallisen A5 
kokoisen kuoren, mutta valkoiset kuoret pitää hankkia erikseen.)  
   

• kuutosten ruusut:  
            6A    23kpl  
            6B    26kpl  
            6C    24kpl    + muutama ylimääräinen.  

 

Helinä (puheenjohtaja) ja Anne (sihteeri) hankkivat Suomalaisen kirjakaupan lahjakortit ja onnittelukortit, 
jotka Anne vei koulun rehtorin kansliaan jaeltaviksi opettajille. Stipendien onnittelukortteihin valittiin myös 
esimerkiksi kielistipendeihin ja musiikkiin liittyviä kuvia, ja kokouksessa pohdittiin, että ensi vuonna voisi 
koota enemmänkin stipendien aiheita kuvastavia kortteja hyvissä ajoin. 

Marita (rahastonhoitaja) joutuu nostamaan stipendirahat omalta tililtään, koska Aktia-pankissa oli tehty 
virhe Jukovan tilin käytön valtuutuksissa. Kokous valtuutti kulujen korvauksen tilisiirtona Jukovan tililtä 
rahastonhoitajan tilille (720 €). 

7. Muut asiat 

Helinä kertoi, että Espoo on päättänyt koulujen johtokuntien jatkavan toimintaansa vielä, eli 
kaupunginhallituksen joulukuussa tekemää päätöstä ei ilmeisesti ainakaan vielä tulevaksi kouluvuodeksi 
laiteta täytäntöön. 

Lisää aiheesta: 

• https://www.sttinfo.fi/tiedote/kaupunginhallitus-paatti-
organisaatiolinjauksista?publisherId=3385&releaseId=69895933  
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• Espoon kaupungin opas johtokuntatyöhön 2017-2021 – 
https://www.espoo.fi/download/noname/%7B2315105E-4616-420B-A524-
A31BC13D3ACA%7D/91792  

8. Seuraava kokous  

Seuraava johtokunnan kokous pidetään tiistaina 17.8. klo 18.15. 

9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:00. 

 

 
Vakuudeksi 

Helinä Lehtinen, puheenjohtaja    Anne Martiala, sihteeri 

 


