PÖYTÄKIRJA

JUKOVA RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 5/2021-2022
Aika:

22.03.2022 klo 18:15

Paikka:

Zoom

Läsnä:

Helinä Lehtinen 6C, johtokunnan puheenjohtaja
Anne Martiala 3B, sihteeri
Eevakaisa Ollikainen 1B
Leeni Heino 1C
Laura Jokinen 5C
Nina Saarikko 2A
Laura Peltonen 2B
Susanna Telkkälä 2C
Piia Horko 3A
Ulla Hagelberg 3C
Tea Linde 4B
Kristiina Oksa 4C
Kati Ahonen 5A
Hanna Ackalin 5A
Kukka Helinen-Saarinen 5B
Riina Kirmanen 6A
Jaana Linkola, opettajajäsen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:15.

2. Kokouksen päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja ja vähintään puolet johtokunnan jäsenistä (16/22) olivat paikalla. Kokous todettiin
päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin sillä muutoksella, että koulun järjestyssääntöjen läpikäynti siirrettiin opettajan
puheenvuoron yhteyteen.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisten kahden rinnakkaisen kokouksen pöytäkirjat hyväksyttiin.

5. Opettajan puheenvuoro (Jaana)
Koulun järjestyssäännöt on uudistettu. Tälläkin kertaa sääntöjen laadintaan ovat osallistuneet itse
oppilaat. Koulun aikuiset ovat keskustelleet oppilaiden esittämistä säännöistä luokissa ja viimeistelleet
ne kootusti aihepiireiksi. Kokouksessa tutustuttiin sääntöihin ja keskusteltiin lasten toimintatavoista ja
käytöksestä. Todettiin, että Jukova hyväksyy esitetyt säännöt. Seuraavaksi säännöt viedään koulun
johtokunnan hyväksyttäväksi. Opettajat ottavat säännöt käyttöön oppilaiden kanssa ensi lukuvuoden
aluksi.
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Koulussa ei järjestetä tänä keväänä talviriehaa. Sen sijaan liikuntapäivänä tullaan toteuttamaan Unicefkävelytapahtuma ja mahdollisesti myöhemmin keväällä toinen liikuntatapahtuma.
Ensi syksyksi on kaavailtu luontoretkeä, johon voisivat osallistua myös vanhemmat lasten kyydittäjinä
sekä makkaran paistoon retkikohteessa.

6. Talous
•

Rahastonhoitaja oli estynyt osallistumaan kokoukseen, joten taloustilanne käsitellään seuraavassa
kokouksessa.

•

Sovittiin, että Riina J ja Laura P laativat uuden viestin jäsenmaksujen keräämiseen. Edellisessä
kokouksessa tätä oli kaavailtu seuraavasti: Mainos Wilman kautta (Riinan (4C) tekemä mainos,
jonka teksti muokataan ajan tasalle eli MobilePay-tiedot mukaan) ja lyhyempi viesti, joka
lähetetään Whatsappin kautta Jukovan johtokunnalle, josta jokainen laittaa sen omalle luokalleen
tiedoksi. 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.

7. ”Simaa ja Sirkushuveja” -tapahtuma (27.4.2022 klo 17:30 – 19:30)
•

TOIMINTAPISTEET:
-

VPK: Helinä on ollut yhteyksissä ja VPK on lupautunut tulemaan paikalle. Heille on luvattu
ruokapalkka.

-

Lepy (koris): Lotta ja Ulla organisoivat 3C:n toimintapisteenä. Ovat sopineet Lepyn kanssa.
Tullaan toteuttamaan koulun koriskentällä.

-

FC89 (futis): Tea on ollut yhteyksissä. Tarvitaan tarkka tieto, mikä tilan on käytettävissä.

-

Poniratsastus: Riina selvittää saatavuuden ja millaiset edellytykset meidän pitää
ratsastukselle luoda, mutta ei ole itse tapahtumassa paikalla.

-

Kasvomaalaus: Kysytään vanhemmilta, haluaako joku organisoida.

-

Parkour: Kristiina tiedustelee.

-

Frisbee golf: Eevakaisa on ollut yhteydessä Espoon kopsuun, joka ei ole vielä vastannut
tiedusteluun.

•

MYYNTIPISTEET:
Jokainen luokka organisoi oman myyntipöytänsä, joissa on perinteisesti myyty esimerkiksi simaa ja
muita herkkuja tai vaikkapa Vappu-rekvisiittaa. Myyntipöydät (16 kpl, 70*120 / 70*188) saadaan
koulun ruokalasta. Pöydät suojataan liinoin. Selvitetään myös esimerkiksi sähköistys, jos sellaista
tarvitaan.
Tänä vuonna Jukova paistaa ja myy ainoana myyntipisteenä makkaraa. Makkaragrilli on mahdollista
saada lainaan Laaksolahden huvilayhdistykseltä. Helinällä on tähän yhteystiedot.
Jokainen johtokunnan jäsen tiedustelee luokkansa vanhemmilta haluavatko he organisoida luokan
oman myyntipöydän sunnuntaihin 27.3. mennessä. Anne tekee Google Sheet -listan, johon
kootaan osallistuvien luokkien esitykset siitä mitä he myyvät – kaksi vaihtoehtoa siltä varalta, että
moni luokka kaavailee samaa asiaa ja joudutaan arpomaan, mitkä luokat myyvät mitäkin.
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TIEDOTUS:
Ilmoitetaan tapahtumasta ainakin Wilmassa (Jaana-open välityksellä), alueen ilmoitustauluilla,
päiväkodeissa, kirjastossa. Riina J ja Laura P laativat mainoksen.
TAPAHTUMAN KOORDINOINTI:
Jaana lähettää sähköpostitse piha-alueen karttapiirroksen, jota voidaan hyödyntää myyntipöytien
ja toimintapisteiden sijoittelun suunnittelussa ja tapahtumapäivän koordinoinnissa. Tapahtuman
koordinaattoreina toimivat Kukka ja Anne, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä kunkin tapahtumaan
osallistuvan luokan edustajan kanssa.

8. Muut kevään 2022 tapahtumat
•

6-luokkalaisten ”viimeinen ilta” (Helinä, Jaana, oppilaskysely): Tapahtumapaikaksi päätettiin koulun
liikuntasali. Oppilaille esitetään vaihtoehdot, joista he saavat äänestää. Kootaan vielä (Helinälle)
ideoita mahdollisista ohjelmanumeroista. Ajankohdaksi sovittiin torstai 2.6.2022, jolloin salissa ei
ole enää kausivarauksia. Jaana varmistaa ajankohdan sopivuuden rehtorin kanssa.

•

Somesokkelon ajankohta olisi hyvä olla seuraavan lukuvuoden alussa. Helinä tiedustelee tätä
alustavasti.

9. Pikaopas siirtymisestä ala-asteelta yläasteelle (Kristiina, Helinä)
Tähän palataan toukokuussa.

10. Muut asiat
•

Päätettiin tilata jälleen 6-luokkalaisille ruusut kevätjuhlassa ojennettaviksi. Helinä ja Anne
tiedustelevat Tiinalta, voiko hän huolehtia ruusujen tilauksesta ja toimittamisesta koululle.

•

Anne organisoi Maritan kanssa stipendikorttien hankinnan. Kielistipendien kortit pitää tilata ajoissa.
Niitä tarvitaan seuraavasti: 3 englanninkielistä, 3 ruotsinkielistä, 2 saksankielistä, 1 ranskankielinen.

11. Seuraava kokous
Simaa ja Sirkushuveja -tapahtuman järjestelykokous pidetään maanantaina 4.4.2022. Seuraava
johtokunnan kokous pidetään keskiviikkona 11.5.2022 klo 18:15.

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.

Vakuudeksi
Helinä Lehtinen, puheenjohtaja

Anne Martiala, sihteeri
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