PÖYTÄKIRJA

JUKOVA RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 4/2021-2022
Aika:

27.01.2022 klo 18:15

Paikka:

Zoom

Läsnä:

Helinä Lehtinen 6C, johtokunnan puheenjohtaja
Tiina pitkänen 6B, johtokunnan varapuheenjohtaja
Marita Räbinä 6B, rahastonhoitaja
Eevakaisa Ollikainen 1B
Laura Jokinen 5C
Kristiina Oksa 4C
Susanna Telkkälä 2C
Jaana Linkola, opettajajäsen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:18.

2. Kokouksen päätösvaltaisuus
Tämän kokouksen asialistan vaihtoehtoinen kokousaika oli maanantaina 24.1. klo 18. 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
Käytiin läpi 24.1.2022 kokouksessa esitetyt ideat kevään tapahtumista. Ne saivat kaikki kannatusta
seuraavin lisäyksin:
•

Talvirieha: Jaana-ope ja Helinä (pj) kartoittavat “talvirieha” päivän tapahtumaa. Onnistuuko, miten,
missä ja millä kokoonpanolla. Keskustelussa oli esim. Vihti Ski alue jossa koulu ollut aiemminkin.

•

Simaa ja Sirkushuveja: Alustavasti esitetty ajankohta 27.4.2022 sai kannatusta. Vahvistettiin, että
on kiva, että Jukova hankkii tapahtumaan tarpeeksi paljon ns. ilmaistapahtumia (Palokunta, Lepy,
FC89, Poniajelu, Säbä, Kasvomaalaus, Parkour ja uutena ehdotuksena Frisbee golf. Edelleen
tarvitaan joku joka ottaisi hoitaakseen Parkourin. Frisbee gofin osalta Eevakaisa (1B) sanoi
kyselevänsä jos kukaan muu ei ole lajin harrastaja ja tiedä siitä enemmän / on enemmän
kontakteja.
6-luokkalaisten ”viimeinen ilta”: Tapahtuma sai kannatusta myös tässä ryhmässä sekä Jaanaopelta. Helinä siis jatkaa sen suunittelua ja sopii Jaana-open kanssa mikä olisi paras tapa tehdä
kysely 6. luokkalaisille Jukovan tarjoamien vaihtoehtojen välillä.

•

5. Muuta
•

Talous käydään ensi kerralla läpi, kun Marita toivottavasti saanut Aktia-pankilta tunnarit.
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•

Sovittiin, että laitamme menemään MobilePay-mainoksen sekä Wilman kautta (Riinan (4C) tekemä
mainos, jonka teksti muokataan ajan tasalle eli MobilePay-tiedot mukaan) että lyhyempi viesti, joka
lähetetään Whatsappin kautta Jukovan johtokunnalle, josta jokainen laittaa sen omalle luokalleen
tiedoksi. Marita lupasi tehdä tekstin Helinän avustuksella. Tekstin on tarkoitus olla lyhyt ja
ytimekäs, jossa nimenomaan kerrottaisi, että jotta voimme järjestää tämän kevään aikana
mahdollisimman monta kivaa tapahtumaa lapsille ja nuorille, tarvitsemme jäsenmaksuja, joita
emme ole saaneet lähes kahteen vuoteen kuin kourallisen.

•

Sovittiiin, että Helinä tekee Kristiinan kanssa lyhyet helpot ohjeet Jukovalle, jotka ovat 7. luokalle
hakijoita varten. Tämä, jotta hakeminen olisi mahdollisimman helppoa ja mukavaa eikä vaikeaa ja
mahdollisesti jopa unohtuu tehdä.

•

Ylimääräisenä Eevakaisa kysyi mahdollisuudesta kutsua Somesokkelo uudelleen kouluun pitämään
nuorille ohjausta Somen maaailmassa. Kaikki kannattivat ajatusta, myös opettaja. Tämä otetaan
uudelleen esille seuraavassa kokouksessa.

6. Seuraava kokous
Seuraava kokous sovittiin viikolle 9. Sovittiin, että laitetaan esim. Doodle kysely johon jokainen merkkaa
päivät jolloin pääsevät kokoukseen ma-to välillä ja sen perusteella Helinä sitten ilmoittaa seuraavan
kokouspäivän. Jos luokan varsinainen edustaja ei itse pääse paikalle, muistutetaan pyytämään
varahenkilöt paikalle.

Vakuudeksi
Helinä Lehtinen, puheenjohtaja
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