PÖYTÄKIRJA
Jukova ry:n johtokunnan kokous 6/2014-2015
Aika
Paikka:

13.4.2015 klo 18.00
Jupperin koulun kieliluokka

Läsnä:

Marja-Leena Pekonen, puheenjohtaja
Kati Valtonen (6b), sihteeri
Marjaana Hassinen (esiA)
Kukka-Lotta Helinen-Saarinen (esiB)
Anna Ilomäki (1a + valtakirjalla 6a)
Jonna Heliskoski (1b)
Jari Pekka Laihonen (1c)
Laura Piri (2a)
Jaana Inberg (2b)
Sanna Lajunen (3b)
Mirva Mustonen-Tarvo (3c+ valtakirjalla 5c)
Mervi Toivonen (4a)
Jaana Korhonen (4b)
Minna Mäkelä (4c)
Katja Keränen (5b)
Sanna Lahti (ope)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05.

2. Kokouksen päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Opettajan puheenvuoro
Välituntivälineiden tarpeiden kysely on parhaillaan menossa. Koululta tulee tietoa Jukovalle, päätös
hankinnoista on tehty.
Löytötavaroita on kertynyt taas suuria määriä sekä pienten että isojen koulun puolelle. Pienten koulun
löytötavaroita ei siirretä Isojen koululle. Sanna sopii pienten koulun kanssa, miten tiedotetaan. Isojen
koulun löytötavaroiden osalta Katja Keränen ja Laura Piri organisoivat S&S-tapahtuman yhteyteen
löytötavarapisteen liikuntasalin eteiseen tai pukuhuoneisiin. Jäljelle jäävät löytötavarat toimitetaan
toukokuun lopulla kierrätykseen. Laura Piri ja Sanna Lahti edistävät sopivat käytännön toimista. Sanna
huolehtii, että koululta laitetaan asiasta Wilma-viestiä.
Opettajilta on tullut idea urheiluvälineiden vaihtotorin järjestämisestä. Todettiin, että Jukova voisi järjestää
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sellaisen syksyllä kodin ja koulun päivänä. Lisätään ehdotukseksi toimintasuunnitelmaan.
Jukovan rekvisiittavarasto on nyt siirretty Jonna Koposen luokan takana olevaan kellariin.

6. Talous
Taloudenhoitaja ei ollut läsnä kokouksessa. Edellisen kokouksen tilanne: Maksaneita jäseniä tällä kaudella
on 150. Varallisuus on käteiskassassa 841,35 euroa ja tilillä 11221,27 euroa.
Ideoitu talviliikuntapäivä jäi tältä vuodelta toteuttamatta sääolosuhteiden vuoksi. Ideaa pidettiin kuitenkin
hyvänä ja päätettiin varata varoja tämän vuoden rahoista ensi vuoden talviliikuntapäivään. Lisätään
ehdotukseksi toimintasuunnitelmaan.

7. Kauden tapahtumat tähän mennessä
Ei uusia tapahtumia.

8. Tulevat tapahtumat
8.1. 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 koordinaattoreina toimii Jaana Ingberg ja Minna Mäkelä.
Vastuujaot:
Tarvittavat luvat (poliisi ja koulu): Malla
Kutsu: Malla, julisteet tehty
Kutsujulisteiden jakelu: Malla
Poliisi: Malla
Megafoni ja kuulutukset (vaihtoehtoisesti koulun radio): Marita Räbinä?
Kokonaiskoordinointi: Jaana Ingberg ja Minna Mäkelä
Partio: Sampo
SPR: Minna Mäkelä (toivotaan nuorisotoimintaa)
VPK: Malla/Petri Haatainen (vesipiste?)
Loppusiivous: luokka vastaa oman pisteensä siisteydestä ja omat roskansa pois, mutta yleissiivouksen
hoitaa 5A (palkkio 80€)
Järjestysmiehet: Antti Pekonen, Ari Keränen (järjestysmiesliivit, yleinen seuranta, autojen valvonta)
Yleissiiivous: 5A-luokka (80 e palkkio)
Vetokoirat ry + Kennelliiton kaverikoirat: Minna Mäkelä (jos Jukovan ei tarvitse osallistua kuluihin)
mahdollisesti
MLL: Minna Mäkelä
Jaana Ingberg tiedustelee Jupperin omakotiyhdistykseltä, Laaksolahden huvilayhdistykseltä sekä Rastaalan
omakotiyhdistykseltä halua tapahtuman mainostamiseen tai raportointiin.
5A luokka on tehnyt kutsujulisteet. Malla käy viemässä ne esille lähialueiden kauppoihin, kirjastoon ja
kouluille. Julisteet myös valokuvataan ja laitetaan esille Jukovan nettisivuille. Ilmapalloista voi tehdä
erillisen mainoksen.
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Kieliluokan aulaa saa tarvittaessa käyttää edellisenä iltana ilmapallojen täyttöön ja voi jättää aulaan.
Sanna selvittää
- Löytyykö koululta muovikeiloja koulun pihan sisäänajoon autojen pääsyn estämiseksi pihaalueelle?
- Saako katuliiduilla tehdä katutaidetta asfalttiin rajatulle alueelle (2B ilmaispisteeksi)?
- Onko VPK:lla mahdollisuus päästä ulkovesipisteeseen?
On tärkeää huomioida sisätilojen vartiointi. Ilmapallomyyjät sulkevat myyntipöydillä tilat niin, että muihin
tiloihin (käytäviin ja luokkiin) ei pääse. Hattaramyynti- ja löytöpistehenkilöt vahtivat salin puolen sisätiloja.
Rankkasateen uhatessa koordinaattorit tekevät koulun edustajan kanssa varasuunnitelman.
Pöytiä varataan 2x14 kpl. Luokat saavat tuoda lisäksi omia puutarhapöytiä yms.. Sanna selvittää, mistä
pöydät löytyvät. Pöytiä voi tulla hakemaan klo 16 alkaen. Jokainen luokka vastaa pöydän kunnosta ja
tarvittaessa suojaa sen ja palauttaa tilaisuuden jälkeen samaan paikkaan mistä sen haki.
Sähköjä tarvitsevat luokat tuovat omat sähkökelansa ja sopivat koordinaattorien kanssa, mistä sähkö
otetaan (huolehdittava ikkunat takaisin kiinni). Vettä voi hakea A-ja D-eteisten vessoista.
Kaasupulloja, esim. grillausta varten, saa tuoda.
Keskusteltiin simamyynnin rajoittamisesta lapsille. Päätettiin, että Jukova ei rajoita myyntiä sen vaikean
valvonnan vuoksi. Maalaisjärjen käyttö on sallittua.
Simaan on laitettava pullotuspäivä ja miel. myös luokka. Leipomuksissa pitää olla tuoteselosteet.
Sprayserpentiinin käyttöä ei suositella sen aiheuttaman sotkun vuoksi.
Minna laittaa jakeluun tapahtuman yleisohjeistuksen. Mahdolliset luokkakohtaiset kysymykset lähetetään
vain koordinaattoreille, jotka jakavat tarvittaessa tietoa eteenpäin kaikille.

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. Käsitellään seuraavassa
kokouksessa.

10. Seuraava kokous
Johtokunnan seuraava kokous pidetään ma 11.5.2015 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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