PÖYTÄKIRJA

Jukova ry:n johtokunnan kokous 4/2012‐2013
Aika
Paikka:

15.1.2013 klo 18.00
Jupperin koulun kieliluokka

Läsnä:

Marja‐Leena Pekonen (3A, 6A, valtakirjalla 5C ja 6B), puheenjohtaja
Kati Valtonen (4B), sihteeri
Katja Kultalahti (ESI‐B)
Minna Sääski (1A)
Marja Viitanen (1B)
Mari Muhonen (2A)
Katri Einamo (2B)
Tuija Höysniemi (2D)
Katja Keränen (3B)
Tiina Tapanainen (4A)
Päivi Korpinen (4C)
Rita Strömmer (5A)
Elina Soini (5B)
Jonna‐Marjut Koponen, opettajien edustaja

1.Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Marja‐Leena Pekonen avasi kokouksen klo 18.03.

2. Kokouksen päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Opettajan puheenvuoro
Jonna on tehnyt opettajille kyselyn tarvittavista välituntivarusteista. Päätettiin hankkia Jonnan ehdottamat
jalkapallot ja hyppynarut kaikille luokille, joilta ne puuttuvat, kustannus n. 500 €. Jonna hoitaa hankinnan
koulun kautta. Kuitit hankinnoista toimitetaan rahastonhoitaja Sampo Lappalaiselle.
Opettajat kiittivät joulukahvituksesta ja toivoivat perinteen jatkuvan.
Jonna tiedustelee, voiko koulu laittaa Wilman kautta Jukovan viestin jäseneksi liittymisestä ja jäsenmaksun
maksamisesta. Malla tiedottaa johtokuntaa mahd. pian jatkotoimenpiteistä.

Edellisessä kokouksessa esillä ollut välinevaraston hankkiminen koulun pihalle (esim. vanha kontti) siirtyy
seuraavaan kokoukseen, koska asiaa selvittämän lupautunut Petri Haatainen on estynyt.
Jukovan vuosikello on tehty edellisen johtokunnan toimesta ja esitellään seuraavassa kokouksessa.

6. Talous
Varallisuus (tili + käteiskassa) 7.328,50 €. Avoimia laskuja ei ole.
Jäsenmaksuja on tullut tähän mennessä 162 (2440 €). Edellinen tilanne oli 140 jäsenmaksua. Edellisessä kokouksessa
todettiin, että olemme jäsenmaksujen osalta budjetista jäljessä, ja että panostetaan jäsenmaksujen keräämiseen.
Päätettiin tiedustella Jonnan kautta mahdollisuutta Wilma‐viestiin. Mikäli se ei ole mahdollista laitetaan
luokkaedustajien kautta sähköpostia tai reppupostia. Marja‐Leena Pekonen valmistelee viestin, jossa muistutetaan
Jukovan varojen käytöstä, suunnitelluista kevään hankinnoista (mm. retkiavustuksista) sekä jäsenmaksun
”voimassaoloajasta”. Todettiin, että luokan edustajalta voi tarvittaessa varmistaa, onko maksanut jäsenmaksun.
Päätettiin seuraavat avustukset:
 Retkiavustukset 2.‐ ja 5.‐ luokkalaisille (300 €/luokka) 2.100 €
 Oppilaiden kevätmuistamiset n. 1.000 €
 6x20 € kirja, opettajat hankkivat
 300 € hymypatsaat, koulusihteeri hankkii
 6x30 € rahastipendi
 4x10 € musiikkistipendi
 1x30 € liikuntastipendi
 3x20 € kielten stipendi
 Ruusut 6‐luokkalaisille 160 €, Sampo selvittää viime vuotisen toimittajan
Muut päätetyt menot:
 Välituntivälineet 500 €
 WAU!/Sporttis‐kerho 17 x 13 € = 221 €
Kevään muihin menoihin on käytettävissä n. 1.500 €.

7. Kauden tapahtumat tähän mennessä
7.1. Halloween‐juhla
Päätettiin tehdä selkeä projektisuunnitelma sekä Halloween‐juhlasta että Simaa ja sirkushuveja ‐
tilaisuudesta tulevia vuosia varten. Työryhmänä Marja‐Leena Pekonen, Kati Väliaho ja Kati Valtonen.
Palautteita voi toimittaa vielä työryhmälle parin viikon aikana.

7.2 Koulun henkilökunnan joulukahvitus
Tilaisuus oli onnistunut ja todettiin, että ehdottomasti perinnettä jatketaan. Ensi vuonna varataan
valmisteluun hieman enemmän aikaa.

8. Tulevat tapahtumat
8.1. Simaa ja sirkushuveja
Tilaisuus pidetään 24.4.2013 klo 18.00 – 19.30. Tilaisuuden ohjelman/myyntipisteen järjestämiseen
osallistuvat pääsääntöisesti 1–5. ‐luokat. Mahdollisilla myyntituloilla luokat voivat kerryttää retki‐ ja
leirikoulurahastoaan.

Tilaisuuden koordinaattorina toimii Marja‐Leena Pekonen. Hän tekee tilaisuuden projektisuunnitelman,
jossa ohjeistetaan mm. seuraavat asiat:
 luokkien tulisi pysyä niissä myynti‐ ja toiminta‐artikkeleissa, jotka sovitaan Jukovan
kokouksessa/tapahtuman suunnitelmassa
 jokaisen luokan toivotaan myös järjestävän ilmaista toimintaa kentällä
 pöytäjako edellisen vuoden kartan mukaan
Luokkien tulee ilmoittaa viimeistään seuraavassa kokouksessa päämyyntiartikkelinsa ja aktiviteettinsa.
Mikäli tiettyihin myyntiartikkeleihin (esim. hattara) tulee useampia halukkaita, Jukovalla on oikeus arpoa
luokat.
Päätettiin selvittää, voisiko Jukova tänä vuonna myydä itse ilmapallot ennakkotilauksesta. Mari Muhonen
selvittää aikaisempien kokemustensa perusteella, miten ilmapallomyynnin voisi järjestää. Marja‐Leena
Pekonen tiedustelee myös Jukka Hertellin kautta, miten viime vuonna ilmapallopiste oli hoidettu.
Päätettiin seuraavat vastuujaot:
Kutsu: Elina Soini (5B) koordinoi eteenpäin
Poliisi: Tuija Höysniemi / Jaana Inberg (2B)
Punkkibussi (Saaristolääkärit): Rita Strömmer (5A)
Vetokoirat ry + Kennelliiton kaverikoirat: Katja Kultalahti (ESI‐B)
WAU‐kerho: Katri Einamo (2B)
Megafoni ja kuulutukset (vaihtoehtoisesti koulun radio): Marja‐Leena Pekonen (3A, 6A)
Kokonaiskoordinointi: Marja‐Leena Pekonen (3A, 6A)
Partio: Petri Haatainen (3C)
SPR: Marja‐Leena Pekonen (3A, 6A)
VPK: Jukka Hertell (6C)
Loppusiivous: Jokainen luokka vastaa omien jätteidensä siivouksen, mutta yleissiivouksen hoitaminen
nimetään halukkaalle miel. 5. luokalle (palkkio 100 €)
Löytötavarat?
Järjestysmiehet: Elina Soini (5B) kysyy Seija Kotipaloa.

8.2. Muuta
5a‐luokka järjestää 13.2.2013 ystävänpäivädiskon.

9. Muut esille tulevat asiat
9.1. Jukovan kotisivut
www.jukova.org. Päätettiin, että sivuilla ylläpidetään vain toimintakauden toimintasuunnitelmia ja
pöytäkirjoja. Todettiin, että valokuvia voi julkaista hyvällä maulla yleisistä tapahtumista ja julkaisukelpoisia
kuvia voi toimittaa Kati Valtoselle.

9.2. Heijastinkampanja
Viime kaudella järjestettiin oppilaille heijastimen suunnittelukilpailu. Lapset äänestivät parhaimmat ja kaksi
parasta palkittiin. Toiseksi tulleesta heijastinmallista pyydettiin valmistushintoja. Varojen puutteessa niitä ei
kuitenkaan hankittu. Todettiin, että edelleen rahatilanne ei mahdollista tilausta. Tätä osin asia on
loppuunkäsitelty.

9.3. Sporttiskerho
Sporttiskerho on maksuton liikuntakerho lapsille. Sporttiskerhon järjestää WAU. Jukova on päättänyt
kannattaa kerhoa 13 €/krt. Todettiin, että kerho järjestetään ja toiminta pyritään aloittamaan helmikuussa.
Kerho on avoin ja se on tarkoitettu 2.‐4. luokkalaisille. Marja‐Leena Pekonen koordinoi asiaa eteenpäin
kouluna ja WAU:n kanssa.

10. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään ti 5.3. klo 18.00 kieliluokassa.
Seuraavaan kokoukseen tulevat asiat toimitettava sihteerille (kati.valtonen@skanska.fi)
ja puheenjohtajalle (marja-leena.pekonen@fi.fujitsu.com) 24.2. mennessä.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.

Vakuudeksi

Marja‐Leena Pekonen
puheenjohtaja

Kati Valtonen
kokouksen sihteeri

