PÖYTÄKIRJA
Jukova ry:n johtokunnan kokous 4/2014-2015
Aika
Paikka:

19.1.2015 klo 18.00
Jupperin koulun kieliluokka

Läsnä:

Marja-Leena Pekonen, puheenjohtaja, valtakirjalla 2d
Kati Valtonen (6b), sihteeri
Anna Ilomäki (1a)
Jari Pekka Laihonen (1c)
Laura Piri (2a)
Jaana Inberg (2b + valtakirjalla 4c)
Marita Räbinä (2c)
Sampo Lappalainen (3a)
Sanna Lajunen (3b)
Mirva Mustonen-Tarvo (3c)
Mervi Toivonen (4a)
Jaana Korhonen (4b)
Katja Keränen (5b)
Sari Retva (5c)
Miia Raatikka (6c)
Sanna Lahti (ope)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.08.

2. Kokouksen päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Opettajan puheenvuoro
Sanna kiitti kaikkien opettajien ja henkilökunnan puolesta joulukahvituksista.
Rehtori on tiedustellut, onko vanhempainkahvilan luennoitsija jo valittu. Aiheeksi on ajateltu somea ja
tarkoituksena on käsitellä aihetta konkreettisella tasolla. Tilaisuus voisi olla yhteinen vanhemmille ja
opettajille ja ajankohta maaliskuuta. Malla on suoraan Jouniin asiasta yhteydessä ja tarkentaa koulun
toiveita tilaisuuden suhteen.
Koulu on järjestämässä oppilaille koulupäivän aikana mahdollisuutta osallistua Sibelius 150 vuotta juhlakonserttiin Sellosaliin. Rehtori esitti Jukovalle ehdotuksen saman konsertin järjestämisestä
iltatilaisuutena vanhemmille, jolloin lapset ja vanhemmat saisivat yhteisen konserttikokemuksen.
Vanhempainyhdistys voisi myydä liput ja saada siitä tuottoa. Todettiin idean olevan hyvä, mutta Jukovalla ei
1

PÖYTÄKIRJA
Jukova ry:n johtokunnan kokous 4/2014-2015
ole resursseja eikä mahdollisuutta ottaa riskiä tilaisuuden järjestämisestä. Mutta jos paikkoja jää vajaiksi
koulun konsertteihin, voisi tarjota vanhemmille mahdollisuutta osallistua niihin.
Leikkivälineiden hankinta ajoittuu helmikuulle. Jukovan hankintoja voi tehdä noin 500 €:n arvosta. Mikäli
tarvetta on enemmälle, Sanna ottaa tarkemmin yhteyttä asiasta Mallaan. Koulu tekee hankinnat ja Jukova
maksaa ne koululle kuitteja vastaan.
Sanna esitteli uudistettua oppilashuoltoryhmän toimintaa edellisessä kokouksessa. Valittiin
vanhempainyhdistyksen edustajaksi oppilashuoltoryhmään Jaana Ingberg ja varahenkilöksi Sari Retva.
OHR:n kokouksia on noin neljä kertaa vuodessa. Seuraava kokous on 25.2. klo 8.00–9.00.
Pyydettiin Sannaa viemään viestiä koululle talviliikuntapäivästä. Mikäli koulu järjestäisi talviliikuntapäivän
esim. Peuramaalla, Jukova voisi olla mukana jakamassa kustannuksia.
Sanna tiedustelee Laaksolahdentien uusimisen yhteydessä mahdollisesti tehtävän pienten koulun
saattoliikenteelle tehtävän tienlevennyksen etenemisestä.

6. Talous
Tähän mennessä maksaneita jäseniä tällä kaudella on 128. Varallisuus (tili + käteiskassa) on 12.004 €.
Sampo on selvittänyt pankin kanssa mahdollisuutta pankkikulujen säästämisessä. Jatkossa käytetään
kaikissa maksuissa samaa viitettä. Sampo tekee uuden jäsenmaksulapun ohjeineen ja liitenumeroineen.
Sampo selvittää miten ja minkälaisilla kustannuksilla koulun kohdalle saataisiin 30 km/h
-nopeusnäyttötaulu. Käsitellään tarkemmin seuraavassa kokouksessa.

7. Kauden tapahtumat tähän mennessä
7.1. Halloween-juhlat
Muistutettiin Halloween ohjeen päivittämisestä. Pisteistä tänä vuonna vastanneiden luokkien edustajat
päivittävät oman pisteensä ohjetekstin ajan tasalle. Päivitykset tehdään ohjeeseen punaisella tekstillä ja se
palautetaan Katille.

7.2. Koulun henkilökunnan kahvitus
Henkilökunnan joulukahvitus järjestettiin keskiviikkona 10.12. Todettiin järjestelyjen onnistuneen hyvin.

8. Tulevat tapahtumat
8.1. Vanhempainkahvila
Ks. myös opettajan puheenvuoro. Malla on yhteydessä rehtoriin ja selvittää tarkemmin koulun toiveita
aiheesta. Keskusteltiin ajatellusta aiheesta, somesta, onko se jo toistoa viime vuoden
vanhempainkahvilasta. Todettiin, että runsaan osallistujamäärän saamiseksi luennoitsijan tulisi olla
nimekäs, esim. Sinkkonen, Keltinkangas-Järvinen. Päätettiin esittää koululle enemmän yleiskasvatuksellista
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näkökulmaa korostaen hyvää käytöstä. Aihe linkittyisi hyvin myös koulun teemaan ”arvokas”.

8.2. Simaa ja sirkushuveja –tapahtuma
Tapahtuma järjestetään keskiviikkona 29.4. klo 18.00-19.30. Jukova koordinoi tapahtuman, jossa luokat
voivat kerätä varoja itselleen.

9. Muut asiat
Edellisessä kokouksessa Marianne Nikander kertoi Espoon kaikkien koulujen vanhempainyhdistysten
kattojärjestön KokoEspoo ry:n toimintaperiaatteista ja miksi Jukovan kannattaisi liittyä jäseneksi.
Päätettiin, että emme liity yhdistykseen. Todettiin, että yhdistyksen jäsenyys ei tuo mitään lisäarvoa
nykyiseen.
Jukova on jäsenenä Laaksolahden kirjaston ystävät ry:ssä. Keskusteltiin mahdollisuudesta vaikuttaa esim.
kirjaston aukioloaikoihin. Sampo kehotti käymään tutustumassa Pähkinärinteen kirjastossa, joka on auki
myöhempään illalla itsepalveluperiaatteella.

10. Seuraava kokous
Johtokunnan seuraava kokous pidetään ma 2.3.2015 klo 18.30 Jupperin koulun kieliluokassa.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.27.
Vakuudeksi
Marja-Leena Pekonen
kokouksen puheenjohtaja

Kati Valtonen
kokouksen sihteeri
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