PÖYTÄKIRJA

Jukova ry:n johtokunnan kokous 6/2013-2014
Aika
Paikka:

7.4.2014 klo 18.00
Jupperin koulun kieliluokka

Läsnä:

Marja-Leena Pekonen, puheenjohtaja (valtakirjalla 4A)
Kati Valtonen (5b, esi-A valtakirjalla), sihteeri
Jari Pekka Laihonen (esi-B)
Jaana Ingberg (1b)
Marita Räbinä (1c)
Sampo Lappalainen (2a)
Mirva Mustonen-Tarvo (2c)
Mervi Toivonen (3a)
Minna Mäkelä (3c + 3b valtakirjalla)
Petri Haatainen (4c)
Tuija Höysniemi (5a)
Miia Raatikka (5c)
Kati Väliaho (6c, 1d)
Johanna Tamminen (ope)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Marja-Leena Pekonen avasi kokouksen klo 18.04.

2. Kokouksen päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. S&S –tapahtuman paikoissa oli muutoksia, käsitellään
kohdassa 8.1.

5. Opettajan puheenvuoro
Rehtori välitti seuraavat viestit
• Laaksolahdentien remontti vaikuttaa koulutien turvallisuuteen. Tämä on hyvä huomioida.
• Uuden koulurakennuksen osalta koulun ja vanhempien lähettämään kyselyyn on kaupungilta saatu
vastauksia, joista rehtori laittaa erikseen tiedotetta.
Opettajat muistuttivat, että koululla olevissa tilaisuuksissa on pidettävä huolta, että pysytään tiloissa, jotka
ko. tilaisuuteen on varattu eikä ulkopuolisia pääse muihin tiloihin.
Edellisessä kokouksessa päätetyn iPad hankinnan sijasta opettajat aikovat hankkia erityisempiä
välituntivälineitä (esim. puujalat). Todettiin, että voidaan hyväksyä, kunhan hankintasumma pysyy samana.
Kevätmuistamiset on päätetty syksyllä budjetin yhteydessä. Toimitaan edellisen vuoden mukaisesti. Sampo
antoi yhteenvedon viimevuoden Jukovan maksamista hankinnoista Johannalle. Sampo hankkii ruusut
kutosluokkalaisille (76 oppilasta).

6. Talous
Taloudenhoitaja Sampo Lappalainen kävi taloustilanteen läpi. Varallisuus on (tili) ja (käteiskassa) n. 9.030 €.
Tähän mennessä maksaneita jäseniä tällä kaudella on 150 (budjetoitu 200). Edellisen kokouksen jälkeen on
maksettu vanhempainkahvilan luennoitsijan palkkio, 50 € Laaksolahden kirjaston ystävien kannatusmaksu
vuodelle 2014 sekä vitosluokkien retkimaksu.

7. Kauden tapahtumat tähän mennessä
7.1. Vanhempainkahvila
Tilaisuudesta on saatu positiivista palautetta ja keskustelua saatiin hyvin aikaan. Paikalla oli noin 50-60
vanhempaa.

8. Tulevat tapahtumat
8.1. Simaa ja sirkushuveja tapahtuma
Tapahtuma pidetään keskiviikkona 23.4.2014 klo 18.00–19.30. Tilaisuuden koordinaattorina toimii MarjaLeena Pekonen. Ovet ovat auki klo 16 alkaen, autot pitää viedä pois alueelta klo 17.30.
Jokainen luokka saa yhden pöydän, jos tilaa on voi tuoda lisäksi oman pöydän ja tuolit. Malla merkitsee
pöydät etukäteen. Kukin luokka hakee oman pöytänsä itse käsityöluokasta tai kellarista ja toimittaa siistin
pöydän takaisin samaan paikaan tilaisuuden jälkeen.
Luokkien myyntiartikkelit ja ilmaisohjelma:
1A:
Myynti: popparit pusseissa, simaa, munkkia, mokkapalaa, toivomuskaivo; Ilmaisohjelma
leikkikentällä: ”Lakanapallo”
1B:
Myynti: vohvelikahvila + perusmyynti SÄHKÖT; Ilmaisohjelma: jotakin kentällä
1C:
Myynti: perusmyynti; ilmaisohjelma: arvaa paljonko purkissa (myyntipöydän yhteydessä)
1D:
Myynti: perusmyynti (simaa, mokkapalaa), popparit pusseissa; ilmaisohjelma??
2A:
Myynti: Makkarat + lihapiirakat (grilli); Ilmaisohjelma: tarkkuusheitto kentällä tai leikkikentällä
2B:
Myynti: Sima, donitsi, vohvelit, SÄHKÖT; Ilmaisohjelma: kynsistudio myyntipisteen yhteydessä
2C:
Myynti: Tatuointipiste, simaa, popparit pussissa, donitseja; Ilmaisohjelma: tarkkuuslaukaisu
säbäpalloilla ja mailoilla kentällä
3A:
Myynti: Cupcaket, nachos, kahvia, mehua ja simaa; Ilmaisohjelma Hiusstudio (värjäys spraylla)
myyntipöydän yhteydessä
3B:
Myynti: Hattarat (sisällä SÄHKÖT); Ilmaisohjelma: korinheitto koripaikalla
3C:
Myynti: kahvila (erikoiskahvila), macarones, SÄHKÖT, taimimyynti; Ilmaisohjelma:? myyntipöydän
yhteydessä
4A:
Myynti: Simaa, nachos, mokkapaloja; Ilmaisohjelma: Kasvomaalaus myyntipöydän yhteydessä
4B:
Myynti: Hattara (sisällä SÄHKÖT); Ilmaisohjelma Keppihevosrata kentällä
4C:
Myynti: Herkkuonnenpyörä; Ilmaisohjelma: Puuhevoskyyti kentällä
5A:
Myynti: Hodarit (grilli), limuja, trippimehuja; Ilmaisohjelma: Pallotutka kentällä
5B:
Myynti: Popparit pusseissa, simaa, kahvia, suolaisia ja makeita leivonnaisia, kierrätysonnenpyörä;
Ilmaisohjelma: tennispallojen tarkkuusheitto kentällä
5C:
Myynti: Simaa ja leivonnaisia, arvauskisa (paljonko purkissa on karkkeja); Ilmaisohjelma:
Kasvomaalaus myyntipisteen yhteydessä + Loppusiivous (Jukovan korvaus 100 €)
Siman suositushinnat:
muki
0,50 €
½litraa
2€
1 litra
4€
1,5 litraa
5€

Käytiin läpi päivitetty pöytäkartta.
Päätettiin seuraavat vastuujaot:
Tarvittavat luvat (koulu ja poliisi): Malla => hoidossa
Kutsu: Elina Soini (5B), Malla toimittaa Elinalle tarvittavat tiedot => tulossa
Kutsujulisteiden jakelu: Malla
Poliisi: Tuija Höysniemi => Kysytty, mutta eivät tule.
Megafoni: Marita Räbinä
Kokonaiskoordinointi: Marja-Leena Pekonen (4A)
Partio: Petri Haatainen (3C)
SPR: Marja-Leena Pekonen (4A)
VPK: Malla/Jukka Hertell
Loppusiivous: Jokainen luokka vastaa omien jätteidensä siivouksen, mutta yleissiivous (palkkio 100 €) 5C
Järjestysmiehet: auti, tarkistetaan tarvitaanko kortilliset (Kotipalot eivät pääse)
Roskapöntöt 2 kpl: Kati Väliaho
Pöytien hakuneuvonta: Kati Valtonen klo 16.00 alkaen (valokuvat pöydistä ennen)
Valokuvaaminen: Minna Mäkelä + kaikki muut halukkaat
Lehdistö: Länsiväylä/Jaana Ingberg, JOY/Tuija Höysniemi
Jukovan ilmapallopiste:
• Sampo tekee tilauksen Mallan ohjeiden mukaisesti (viime vuoden kokemuksen perusteella). Palloja
hankitaan 100 kpl.
• Tiistaina 22.4. klo 15.00 täytetään ilmapallot valmiiksi ja viedään yöksi varastoon kellariin.
Työryhmä: Malla, Tuija Höysniemi, Mia Raatikka, Minna Mäkelä, Jari-Pekka Laihonen (klo 18) sekä
muut paikalle pääsevät
• Myynnissä ovat Kati Väliaho + Eetu, Malla + Emppu, vielä muita tarvitaan. Paikalle klo 16.30.
• Ilmapallojen hinta viime vuoden mukaisesti ja koon mukaan 7-10 €/kpl.
• Malla hoitaa pohjakassan Sampon kanssa.
Muita huomioita kaikille luokille:
• omat pohjakassat
• kukin luokka siivoa oman myyntipisteensä, roskasäkkejä mukaan
• muovipusseja on hyvä ottaa mukaan
• kylttejä ja plakaatteja saa olla
Huolehdittava, ettei muihin tiloihin pääse asiattomia.

9. Muut asiat
Kevät muistamisten ruusut Sampo hoitaa.

10. Seuraava kokous
Johtokunnan seuraava kokous pidetään maanantaina 19.5.2014 klo 18.00 Jupperin koulun kieliluokassa.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.37.
Vakuudeksi
Marja-Leena Pekonen
puheenjohtaja

Kati Valtonen
sihteeri

