PÖYTÄKIRJA

JUKOVA RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 7/2021-2022
Aika:

ti 16.08.2022 klo 18:15

Paikka:

Jupperin koulun P2 ruokala, Zoom

Läsnä:

Helinä Lehtinen, puheenjohtaja
Anne Martiala, sihteeri
Eevakaisa Ollikainen
Leeni Heino
Laura Jokinen
Laura Peltonen
Lotta Hahtela
Susanna Telkkälä
Piia Horko
Tea Linde
Kristiina Oksa
Kati Ahonen
Kukka Helinen-Saarinen
Sanna Lajunen
Riina Jokinen
Marita Räbinä
Tiina Pitkänen
Jaana Linkola, opettajajäsen

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

2. Kokouksen päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja ja vähintään puolet johtokunnan jäsenistä (17/22) olivat paikalla. Kokous todettiin
päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin. Kokouksen aiheena syyskokouksen, ja erityisesti toimintasuunnitelman
valmistelu.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

5. Kuulumiset kevään ”Kutosten ilta” -tapahtumasta
Joidenkin viime hetken esteiden vuoksi Helinä ja Kristiina emännöivät tapahtuman kahdestaan.
Tapahtumaan osallistui 60 oppilasta, ja vaikka suuremmilta kommelluksilta vältyttiin, olisi selvästi
tarvittu vähintään 4 aikuista.
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Hattaralla oli huikea menekki. Tarjoiluksi tilatut pizzat (Pizza Arona, Viherlaakso) toimitettiin hyvin
ajallaan ja maistuivat oppilaille. Jos vastaavaa tarjoilua toistetaan tulevaisuudessa, kannattaa varmistaa,
että pizzat ovat valmiiksi paloiteltuja.
Tapahtuman ajankohta oli nyt kaksi päivää ennen kevätjuhlaa ja liikuntasaliin oli laitettu jo tuolit.
Kutosten iltaa varten niitä jouduttiin raivaamaan pois aktiviteettien tieltä, ja järjestämään takaisin
paikoilleen. Jos tapahtuma järjestetään uudestaan, kannattaa ajankohtaa vielä miettiä, tai ainakin
huomioida mahdolliset salin järjestelyt.

6. Toimintasuunnitelma 2022-2023
Keskusteltiin ideoista seuraavan toimintakauden varainhankintaan ja kaikkia oppilaita mahdollisimman
tasapuolisesti huomioivaan tukeen.
Jaana-opetta esitti koululta tulleen uuden toiveen 6-luokkalaisten tanssituntien tukemisesta. –
Opettajakunnassa on esitetty, että Jupperin koulu palaa osallistumaan 6-luokkalaisten itsenäisyyspäivän
tansseihin Espoon kaupungintalolla. Tätä varten koetaan mielekkääksi saada oppilaille tanssin
ammattilaisen opastusta. Alustavana suunnitelmana on 3-4 tuplatunnin sarja kaikille kutosille.
Kustannusarvio on 150-200€ /kerta. Jukovan vähäisten varojen ja edellisten vuosien perusteella
jäsenmaksutulojen epävarmuuden vuoksi Jukovalla ei ole mahdollisuutta tukea tätä koko 800€
laajuudessa. Asia huomioidaan kuitenkin talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa, jotka vuosikokous
vahvistaa.
Muita keskusteltuja ideoita:
•

Simaa ja sirkushuveja -tapahtuman tiimoilla avataan opettajille siman ennakkotilauslista (koska
kysyntää on ollut enemmän kuin tarjontaa)

•

Koko koulun talviriehapäivään toivottiin kaikille oppilaille tasa-arvoista tukea ja haluttiin suosia
aktiviteetteja, jotka ovat kaikille mahdollisia. Yhtenä ajatuksena ”kummiaktiviteetit”, joissa
esim. kutoset opastavat nelosia, vitoset ykkösiä ja kolmoset kakkosia tms. jossakin hauskassa
tehtävässä tai taidon oppimisessa.

•

Jukovan kahviotoimintaa esim. vanhempainilloissa (ykkösten ja muiden luokkien kahtena eri
iltana), lauantain koulupäivänä 8.10.2022 ja ensi kevään eduskuntavaaleissa.

•

Syyslukukauden päätapahtumana viime vuonna koronan vuoksi peruuntunut joulutapahtuma,
jossa sekä Jukovalla että luokilla mahdollisuus varainkeruuseen.

7. Seuraava kokous
Jukovan syyskokouksen ajankohdaksi päätettiin maanantai 26.9.2022 klo 18. Sen jälkeen noin klo 19
pidetään uuden johtokunnan järjestäytymiskokous.

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.

Vakuudeksi
Helinä Lehtinen, puheenjohtaja

Anne Martiala, sihteeri
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