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PÖYTÄKIRJA 
 
JUKOVA RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/2021-2022 
 
Aika:  24.01.2022 klo 18:00 

Paikka:   Zoom 

Läsnä:     
Anne Martiala 3B, johtokunnan sihteeri 
Helinä Lehtinen 6C, johtokunnan puheenjohtaja 
Kati Ahonen 5A 
Kirsikka Grönholm 3A 
Kukka Helinen-Saarinen 5B 
Laura Peltonen 2B 
Leeni Heino 1C 
Lotta Hahtela 3C 
Sanna Lajunen 4C 
Tea Linde 4B 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:02. 

2. Kokouksen päätösvaltaisuus 

Tämän kokouksen asialistan vaihtoehtoinen kokousaika on torstaina 27.1. klo 18:15. Puheenjohtaja 
päätyi tähän kahden vaihtoehtoisen kokouksen järjestelyyn, koska johtokunnan jäsenien 
osallistumismahdollisuus jakautui kahtia. Kokouksessa ei ollut tarkoitus tehdä päätöksiä. 

3. Koulun johtokunnan terveiset 

Paljon kiitoksia Jukovan toiminnasta läpi poikkeuksellisen ajan. 

4. Mahdollisia tapahtumia keväällä 2022 

• Talvirieha: Osallistuminen mahdolliseen koulun talvitapahtumaan. Jukovan osallistuminen voisi olla 
ihan konkreettista yhteistyötä koulun kanssa tai tapahtuman tukemista osallistumalla kustannuksiin 
(esim. bussikuljetukset). – Todettiin, että Jukova haluaa mahdollistaa tapahtuman, jossa kaikille 
koulun lapsille on tarjottavana nauttia talvisesta ulkoilusta . Helinä selvittää mitä suunnitelmia 
koululla on. 

• Simaa ja Sirkushuveja: Perinteisesti mukana on ollut LePy (korista – Lotta 3C), FC89 (futista – Tea 
4B tiedustelee), VPK (paloturvallisuutta – Helinä selvittää). Selvitetään lisäksi poniratsastus (Riina 
J?). Ajankohta on perinteisesti ollut Vappua edeltävä keskiviikko, joka tänä vuonna on 27.4. Jo viime 
vuoden alustavan suunnitelman mukaisesti Jukova järjestää makkara- ja hodarimyynnin. Helinä voi 
tiedustella Laaksolahden Huvilayhdistykseltä grilliä lainaan, jolloin Jukovan pitää hankkia vain 
kaasu. Luokille on mahdollista myydä esimerkiksi simaa, munkkeja, popcornia, hattaraa tai 
vappurekvisiittaa, tai järjestää ongintaa tms. Toimintapisteiden järjestäjiksi pyritään saamaan 
esimerkiksi lähialueen kerhojen edustajia. Laura (2B) selvittää jotakin lähialueen säbä-seuraa. 
Helinä tiedustelee meikkaaja-opiskelijoita kasvonaamioiden tekijöiksi. 

• 6-luokkalaisten ”viimeinen ilta”: Mahdollisia ideoita ovat leffailta, joko tuotuna koulun juhlasaliin 
tai leffateatteri vuokrattuna, tai disko koululla. Ajankohtana olisi toukokuun viimeinen viikko, 
mahdollisimman lähellä lukuvuoden viimeistä koulupäivää. 
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5. Muuta 

• Muistutetaan nyt vuoden alusta Jukovan jäsenmaksusta ja mahdollisuudesta maksaa se 
MobilePaylla. 

• Keskusteltiin siitä, että Jukova voisi mahdollisesti laatia vanhemmille pikaohjeen lapsen 
siirtymisestä alakoulusta yläasteelle. Tarkoituksena tässä on tukea 6-luokkalaisten vanhempia 
löytämään tarvitsemansa tieto alueen kouluista ja niihin hakemisesta. Tarve kumpusi siitä, että 
ilmeisesti tänä vuonna ei koulussa ole ollut vanhemmille infotilaisuutta, eikä Espoon koulutoimi ole 
aiempien vuosien tapaan lähettänyt postitse opasta. – Helinä selvittää tilanteen vielä rehtorilta, 
minkä jälkeen päätetään asiasta. 

 

6. Seuraava kokous 

Tämän kokouksen asialistan vaihtoehtoinen kokousaika on torstaina 27.1. klo 18:15. Puheenjohtaja 
päätyi tähän kahden vaihtoehtoisen kokouksen järjestelyyn, koska johtokunnan jäsenien 
osallistumismahdollisuus jakautui kahtia. 

7. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:17. 

 

 
Vakuudeksi 

Helinä Lehtinen, puheenjohtaja    Anne Martiala, sihteeri 


