PÖYTÄKIRJA
Jukova ry:n johtokunnan kokous 3/2014-2015
Aika
Paikka:

17.11.2014 klo 18.00
Jupperin koulun kieliluokka

Läsnä:

Marja-Leena Pekonen, puheenjohtaja, valtakirjalla 2d
Kati Valtonen (6b), sihteeri
Kukka-Lotta Helinen-Saarinen (esi-B)
Anna Ilomäki (1a)
Joni Heliskoski (1b)
Jari Pekka Laihonen (1c)
Laura piri (2a)
Jaana Inberg (2b)
Marita Räbinä (2c)
Sampo Lappalainen (3a)
Sanna Lajunen (3b)
Mervi Toivonen (4a)
Minna Mäkelä (4c)
Kirsikka Isohanni (5a)
Katja Keränen (5b)
Tiina Tapanainen (6a)
Miia Raatikka (6c)
Sanna Lahti (ope)
Tuija Höysniemi

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.07.

2. Kokouksen päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Opettajan puheenvuoro
Sanna esitteli uuden oppilashuoltolain, siihen liittyviä muutoksia ja esimerkkejä, miten ne on toteutettu
Jupperin koulussa.
•
•
•

Yksilökohtaisessa opiskeluhuollossa on oppilaan yksilön suojaa rajattu vain henkilöihin, joita
käsiteltävä asia suoraan koskettaa, esim. oma opettaja ei välttämättä ole tietoinen oppilaan asiasta.
Psykologin tai kuraattorin kanssa on päästävä keskustelemaan viimeistään seitsemäntenä
oppilaitoksen työpäivänä ja kiireellisissä tilanteissa samana tai seuraavana työpäivänä.
Yhteisöllisen oppilas-/opiskelijahuollon tavoitteena on seurata, arvioida ja kehittää kouluyhteisön
hyvinvointia. Esimerkiksi Jupperin koulussa toteutetaan parhaillaan koulun oma kiusaamiskyselyä.
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•

Kolmen vuoden välein tehdään myös opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta koskevia
tarkastuksia.

Sanna esitteli yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokoonpanon Jupperin koulussa. Ryhmään tulee
kuulumaan myös vanhempainyhdistyksen edustaja, joka päästetään seuraavassa kokouksessa.
OHR:n kokouksia on noin neljä kertaa vuodessa. Seuraava kokous on 25.2. klo 8.00–9.00.
Keskusteltiin myös Kiva-koulu hankkeesta ja miten kiusaamistapauksia käsitellään. Lisätietoa löytyy
www.kivakoulu.fi. Jos kiusaamistapauksen käsittely ei ole johtanut toivottuun tulokseen, voivat vanhemmat
olla yhteydessä kuraattoriin. Kiva-koulu-järjestelmän kautta käsitellään kiusaamistapaukset, jotka ovat
tapahtuneet koulupäivän aikana.
Koulun puolesta Halloween sujui hyvin. Vanhemmat toivovat, että opettajat huomioisivat koepäivistä
päätettäessä Jukovan järjestämät koko koulun yhteiset tapahtumat, Halloween-juhlat ja
Simaa&Sirkushuveja –tapahtuman.
Sanna tiedustelee koululta uusien välituntivälineiden tarvetta seuraavaan kokoukseen mennessä.

6. Talous
Tähän mennessä maksaneita jäseniä tällä kaudella on 95.
Malla keskustelee koulun kanssa, voidaanko Wilman kautta infota vanhempia Kodin ja koulun päivän aikana
esille nousseesta ehdotuksesta järjestää some-asiantuntijan luento ensi kevään aikana. Samalla
muistettaisiin jäsenmaksun maksamisen tärkeydestä Jukovan toimintamahdollisuuksien kannalta.
Päätettiin, että Sampo selvittää miten ja minkälaisilla kustannuksilla koulun kohdalle saataisiin 30 km/h
-nopeusnäyttötaulu. Käsitellään seuraavassa kokouksessa.

7. Kauden tapahtumat tähän mennessä
7.1. Halloween-juhlat
Juhlat olivat onnistuneet. Halloween-juhlan tulos oli yhteensä 2631,11 €. Keskusteltiin työpanoksesta,
vapaaehtoisuudesta ja järjestelyjen tasosta. Todettiin, että pisteiden vaatiman työmäärän ja tason pitää
olla realistisessa suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin.
Kati laittaa Halloween ohjeen uudelleen jakeluun. Pisteistä tänä vuonna vastanneiden luokkien edustajat
päivittävät oman pisteensä ohjetekstin ajan tasalle. Palautta omalta osaltasi vaikka punaisella tekstillä
päivitetty dokumentti Katille ja kertoo saatteessa, mitä olet päivittänyt.
Koska juhlan kestoa on toivottu pitemmäksi, ehdotetaan seuraavalle hallitukselle harkittavaksi, että
•
•

järjestetään jatkossa vain yksi yhteinen juhla koko koululle
jätetään pienten ja isojen juhlan välissä pidetty 15 minuutin tauko pois ja mainitaan kutsussa, että
klo 19 alkaen tilaisuuden luonne hieman muuttuu, kun isommat tulevat paikalle
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Seuraavalle hallitukselle esitettiin tarkennettavaksi myös, peritäänkö sisäänpääsymaksu myös tilaisuudessa
pääasiassa työroolissa olevilta aikuisilta ja lapsilta pääsymaksu vai ei.

8. Tulevat tapahtumat
8.1. Koulun henkilökunnan kahvitus
Henkilökunnan joulukahvitus päästettiin järjestää keskiviikkona 10.12. klo 8-9. Päätettiin tilata tarjoilut
edellisvuosien tapaan Seija Kotipalolta. Tilaisuuteen osallistuvat ainakin Tiina Tapanainen (koordinaattori),
Malla Pekonen, Minna Mäkelä ja Joni Heliskoski, varalla Kati Valtonen.

9. Muut asiat
Marianne Nikander kertoi Espoon kaikkien koulujen vanhempainyhdistysten kattojärjestön KokoEspoo ry:n
toimintaperiaatteista ja miksi Jukovan kannattaisi liittyä jäseneksi. Yhdistyksen nettisivuilta
www.kokoespoo.fi löytyy tietoa toiminnasta ja muun muassa kodin ja koulun yhteistyön pelisäännöt.
Yhdistykseen liittyminen ei maksa mitään eikä velvoita mihinkään. Yhdistykseen liittymisestä päätetään
seuraavassa kokouksessa.

10. Seuraava kokous
Johtokunnan seuraava kokous pidetään ma 19.1.2015 klo 18.00 Jupperin koulun kieliluokassa.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.16.
Vakuudeksi
Marja-Leena Pekonen
kokouksen puheenjohtaja

Kati Valtonen
kokouksen sihteeri
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