
PÖYTÄKIRJA 

Jukova ry:n johtokunnan kokous 6/2012-2013 
 

Aika  14.5.2013 klo 18.00 
Paikka:  Jupperin koulun kieliluokka  

 
Läsnä: Marja-Leena Pekonen (3A, 6A, valtakirjalla 1A), puheenjohtaja 

Kati Valtonen (4B), sihteeri 
Mari Muhonen (2A) 
Essi Sarpo (3B) 
Petri Haatainen (3C) 
Tiina Tapanainen (4A) 
Elina Soini (5B) 
Jukka Hertell (6C) 
Jonna-Marjut Koponen, opettajien edustaja 
 

1.Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja Marja-Leena Pekonen avasi kokouksen klo 18.07.  

2. Kokouksen päätösvaltaisuus  
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin esityslista. 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

5. Opettajan puheenvuoro 
Opettajien ilmoituksen mukaan kuudesluokkalaisille ei anneta kirjastipendiä, vain rahastipendit. Jonna 
ilmoittaa Sampo Lappalaiselle sekä ruusujen määrän luokittain että stipendeinä annettavat kirjat. Sampo 
hankkii kirjat, rahastipendit kuorineen sekä ruusut, ja toimittaa ne edellisenä iltana koululle. 
 
Jukovan rahoittamat välituntivälineet ovat saapuneet ja ovat niitä hankkineilla luokilla käytössä. 
 
Kakkosluokkalaiset olivat onnistuneella retkellä Korkeasaaressa Jukovan retkiavustuksella.  
 
Koulun puolesta Simaa ja sirkushuveja tapahtuma sujui hyvin, eikä muuta palautetta tullut esiin, kuin että 
pari pöytää oli jäänyt aulaan. 
 
Jonna pyysi palautetta omasta työstään Jukovan toiminnassa esim. sähköpostilla. 

  



6. Talous 
Varallisuus (tili) 6747,53 €. Simaa ja sirkushuvien tuotot ja menot ovat vielä tilittämättä. 

Jäsenmaksuja on tullut tähän mennessä 192. Edellinen tilanne oli 187 jäsenmaksua. Budjetoitu jäsenmäärä 
on 200. 

Kevään muistamisiin tehtiin päivityksiä, ks. kohta 5. 

7. Kauden tapahtumat tähän mennessä 

7.1. Simaa ja sirkushuveja 

Jukovan ilmapallopiste oli jonkin verran työläs, mutta tuotti hyvin. Palloja myytiin n. 125 kpl hintaan 7€/10€ 
ja hinnat tuntuivat sopivilta. Pallot hankittiin ilmapallokeskuksesta. Suositellaan jatkossakin Jukovan omaksi 
varallisuuden keräämistavaksi. 

Pöytäkartan viimehetken muutokset aiheuttivat jonkin verran sotkua. Todettiin, että pöytäkartta pitäisi 
korjata todellisuutta vastaavaksi ja pitää joka vuosi sellaisenaan. Mikäli joku luokka jää pois, karttaan ei 
tehdä muutoksia. 

Koira-ajelut saivat positiivista palautetta. 

8. Tulevat tapahtumat 
Tällä kaudella ei ole uusia tapahtumia. 

9. Muut esille tulevat asiat 

9.1. Johtokunnan jäsenet seuraavalle kaudelle 

Erovuorossa ovat edustajat, jotka ovat olleet johtokunnassa kaksi kautta. Lisäksi tulevat eka – ja 
kolmosluokkalaiset uusina luokkina valitsevat syksyllä edustajansa. Erovuorossa olevat edustajat vastaavat 
uuden luokan edustajan nimeämisestä ja ilmoittavat siitä Jukovan sihteerille.  

10. Seuraava kokous 
Seuraava kokous pidetään 3.9.2013 klo 18.00. Kokous on nykyisen johtokunnan viimeinen kokous ja siinä 
hyväksytään kuluvan kauden tilinpäätös ja toimintakertomus. Seuraavassa kokouksessa päätetään kaikille 
Jukovan jäsenille avoimen sääntömääräisen vuosikokouksen ajankohta. Vuosikokouksen jälkeen pidetään 
uuden johtokunnan järjestäytymiskokous. Kokousajankohtien valinnassa tulee huomioida koko koulun 
vanhempainilta, jolloin uudet luokkien edustajat tulee viimeistään valita.  

Seuraavaan kokoukseen tulevat muut asiat toimitettava sihteerille (kati.valtonen@skanska.fi)  
ja puheenjohtajalle (marja-leena.pekonen@fi.fujitsu.com). 

11. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10. 

Vakuudeksi 

 
Marja-Leena Pekonen   Kati Valtonen 
puheenjohtaja   kokouksen sihteeri 

mailto:kati.valtonen@skanska.fi
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