PÖYTÄKIRJA
Jukova ry:n johtokunnan kokous 5/2014-2015

Aika
Paikka:

2.3.2015 klo 18.30
Jupperin koulun kieliluokka

Läsnä:

Marja-Leena Pekonen, puheenjohtaja
Kati Valtonen (6b), sihteeri
Kukka-Lotta Helinen-Saarinen (esiB)
Anna Ilomäki (1a)
Jari Pekka Laihonen (1c)
Laura Piri (2a)
Jaana Inberg (2b)
Liisa Bäckström (2d)
Sampo Lappalainen (3a)
Sanna Lajunen (3b)
Mirva Mustonen-Tarvo (3c)
Mervi Toivonen (4a)
Jaana Korhonen (4b)
Minna Mäkelä (4c)
Kirsikka Isohanni (5a)
Miia Raatikka (6c)
Sanna Lahti (ope)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30.

2. Kokouksen päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Opettajan puheenvuoro
Koulu on selvittänyt Jukovan ehdottaman ja Jukovan varoilla osittain tuetun oppilaiden yhteisen
talviliikuntapäivän järjestämistä ja kustannuksia. Ideaa pidettiin toteuttamiskelpoisena, mutta tämän talven
leutojen sääolosuhteiden vuoksi tapahtuma siirtyy seuraavaan vuoteen. Päätettiin huomioida
talviliikuntapäivä ensi vuoden toimintasuunnitelmassa.
Opettajat siivoavat kellarin (väestösuojan) varastokaapit ensi maanantaina. Sovittiin, että myös Jukovan
Jukovan tavarat merkitään ja pakataan muuttolaatikkoihin. Jukovalle on osoitettu uusi varastotila ckäytävän päädyssä (ruokasalista katsottuna käytävän toisessa päässä) olevan kellarin väestönsuojasta.
Varastoon pääsee sekä sisäkautta käytävän viimeisen luokan takaosassa olevista portaista sekä ulkokautta
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ulkoportaitten kautta. Sovittiin, että Minna Mäkelä käy merkitsemässä/pakkaamassa Jukovan tavarat. Myös
tekstiililuokan edessä olevissa lasikaapeissa on Jukovan mappeja, jotka siirretään uuteen varastoon.
Sovittiin, että Malla ja Sampo käyvät pakkaamassa muuttolaatikoihin säästettävät mapit kokouksen jälkeen.
Vanhempainkahvila päätettiin siirtää se seuraavaan toimintakauteen, koska sopivaa aihetta ja puhujaa ei
ole löydetty.
Kaupungilta ei ole saatu varmuutta pienten koulun saattoliikenteen tienlevennyksestä, joka pitäisi tehdä
Laaksolahdentien uusimisen yhteydessä. Asiaa on ajanut seurakunta kiinteistön omistajana. Sanna selvittää
kaupungin yhteyshenkilön, jotta Jukova voisi vielä esittää kaupungille huolensa aiheesta. Toivottiin myös,
että koulu muistuttaisi vanhempia saattoliikenteen säännöistä ja kertoisi koulun läheisyyteen tulevasta
Jukovan aikaansaamasta nopeusnäyttötaulusta, kun se on sinne asennettu (ks. lisää kohdasta talous).
Koulun puolesta pyydettiin taloudellista avustusta seuraaviin asioihin:
•
•

Koulu on järjestämässä syyskuussa oppilaille koulupäivän aikana mahdollisuutta osallistua Sibelius
150 vuotta -juhlakonserttiin Sellosaliin. Jukovalta pyydetään avustusta bussikuljetuksiin.
Koululle on suunniteltu välituntivälinelainaamoa, joka käynnistyy nykyisillä välineillä. Opettajat
pyysivät avustusta myös uusien välineiden hankkimiseen.

Päätettiin kustantaa konsertin bussimatkat sekä rahoittaa välituntilainaamon välineitä ja kaikille tulevia
askarteluvälineitä enintään 1.300 eurolla. Lisäksi jäädään odottamaan opettajilta ehdotusta kieliluokan
aulan sisustamisesta. Tarkoitus on, että oppilaat saisivat vaikuttaa ehdotukseen. Sampo selvittää
koulusihteerin kautta askarteluvälineisiin liittyvän tuen jaon käytänteitä.
Jukova suosittaa koulua tekemään yhteistyötä koulun läheisyydessä olevien vanhainkotien kanssa, esim.
lasten musiikkiesityksien tai oppilaiden askartelemien pääsiäiskorttien muodossa.

6. Talous
Tähän mennessä maksaneita jäseniä tällä kaudella on 150. Varallisuus on käteiskassassa 841,35 euroa ja
tilillä 11221,27 euroa.
Sampo on selvittänyt pankin kanssa mahdollisuutta pankkikulujen säästämiseen. Jatkossa käytetään
kaikissa maksuissa samaa viitettä. Sampo on tehnyt uuden jäsenmaksulapun ohjeineen ja liitenumeroineen.
Maksulappu löytyy myös nettisivuilta.
Sampo on selvittänyt, miten ja minkälaisilla kustannuksilla koulun kohdalle saataisiin 30 km/h
-nopeusnäyttötaulu. Kaupunki on ilmoittanut tuovansa ”kirjaston mutkaan” siirrettävän
nopeusnäyttötaulun 9 kk:n ajaksi.

7. Kauden tapahtumat tähän mennessä
Muistutettiin Halloween ohjeen päivittämisestä. Pisteistä viime syksynä vastanneiden luokkien edustajat
päivittävät oman pisteensä ohjetekstin ajan tasalle. Päivitykset tehdään ohjeeseen punaisella tekstillä ja se
palautetaan Katille.
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8. Tulevat tapahtumat
8.1. Vanhempainkahvila
Ks. myös opettajan puheenvuoro, tilaisuus siirretään seuraavalle toimintakaudelle.

8.2. Simaa ja sirkushuveja -tapahtuma
Tapahtuma järjestetään keskiviikkona 29.4. klo 18.00-19.30. Jukova koordinoi tapahtuman, jossa luokat
voivat kerätä varoja omaan käyttöönsä.
Tilaisuuden koordinaattoreiksi valittiin Jaana Ingberg ja Minna Mäkelä.
Kullekin luokalle varataan entiseen tapaan piha-alueelta yksi myyntipöytä. Muusta tilatarpeesta esim.
kentällä, on ilmoitettava koordinaattoreille hyvissä ajoin etukäteen. 2a ja 2d eivät osallistu tapahtumaan
luokkien yhdistymisen vuoksi.
Päätettiin, että Jukova ei tänä vuonna ota ilmapallomyyntiä hoitaakseen.
Päätettiin, että aktiviteetit ja myytävät sekä ilmaisohjelmat kirjataan Doodle-kyselyyn, huomioiden muiden
suunnitelmat.
Jokainen luokka huolehtii oman pisteensä siisteydestä, mutta päätettiin, että 5A-luokka hoitaa
loppusiivouksen, josta maksetaan 80 e:n palkkio.
Päivitetty myyntipöytäkartta on nettisivuilla ja pöytäkirjan liitteenä. Kaikkiin piha-alueen pisteeseen
lainataan entiseen tapaan koululta yksi metallijalkainen pöytä. Koordinaattorit merkitsevät Jukovan
käyttöön luvatut pöydät etukäteen (kellari ja käsityöluokka). Luokkien edustajat hakevat yhden pöydän
käsityöluokasta tai kellarista ja palauttavat siistin pöydän takaisin samaan paikaan tilaisuuden jälkeen.
Siman suositushinnat:
muki
0,50 €
½litraa
2€
1 litra
4€
1,5 litraa
5€
Päätettiin seuraavat vastuujaot:
Tarvittavat luvat: Malla
Kutsu: Malla
Kutsujulisteiden jakelu: Malla
Poliisi: Malla
Megafoni ja kuulutukset (vaihtoehtoisesti koulun radio): Marita Räbinä?
Kokonaiskoordinointi: Jaana Ingberg ja Minna Mäkelä
Partio: Sampo
SPR: Minna Mäkelä
VPK: Malla/Jukka Hertell
Loppusiivous: luokka vastaa oman pisteensä siisteydestä ja omat roskansa pois, mutta yleissiivouksen
hoitaa 5A (palkkio 80€)
Järjestysmiehet: Malla/Seija ja Urpo Kotipalo?
Roskapöntöt 2 kpl: 5A-luokka toimittaa ja vie pois
Vetokoirat ry + Kennelliiton kaverikoirat: Minna Mäkelä (jos Jukovan ei tarvitse osallistua kuluihin)
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9. Muut asiat
Jukova on jäsenenä Laaksolahden kirjaston ystävät ry:ssä. Keskusteltiin mahdollisuudesta vaikuttaa esim.
kirjaston aukioloaikoihin. Sovittiin, että Sampo tiedustelee, minkälaisia mahdollisuuksia olisi avata kirjasto
koulun oppilaiden käyttöön jo klo 12 myös maanantaisin ja keskiviikkoisin.

10. Seuraava kokous
Johtokunnan seuraava kokous pidetään ma 13.4.2015 klo 18.00 Jupperin koulun kieliluokassa.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.34.
Vakuudeksi
Marja-Leena Pekonen
kokouksen puheenjohtaja

Kati Valtonen
kokouksen sihteeri
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