PÖYTÄKIRJA
Jukova ry:n johtokunnan kokous 7/2014-2015
Aika
Paikka:

25.5.2015 klo 18.00
Jupperin koulun kieliluokka

Läsnä:

Marja-Leena Pekonen, puheenjohtaja (sihteeri), valtakirjalla 1a, 3 c ja 5c, 4 b, 5a
Marjaana Hassinen (esiA)
Kukka-Lotta Helinen-Saarinen (esiB)
Jari Pekka Laihonen (1c)
Mervi Toivonen (4a)
Minna Mäkelä (4c), 2b valtakirjalla
Katja Keränen (5b), valtakirjalla 2a
Marita Räbinä (2C)
Tiina Tapanainen (6a)
Sanna Lahti (ope)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05

2. Kokouksen päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja pyysi huomioimaan, että kokouksesta poisjäävien pitää
antaa valtakirja jollekulle paikalle tulevalle tai järjestää sijainen, jotta kokouksen päätösvaltaisuus taataan.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Opettajan puheenvuoro
Kouluun on päätetty perustaa oppilaiden ylläpitämä välinevuokraamo, jonka hankintoja Jukova tukee.
Sanna on yhteydessä Sampo Lappalaiseen käytännön asioiden ja maksettavan summan sopimiseksi.
Kevätmuistamisten osalta Sanna on vielä yhteydessä Sampo Lappalaiseen ja sopii stipendien
toimittamisesta jo perjantaina koululle. Ruusut on tilattu Terhi Ylä-Kaarteelta Kukkakeijusta. Sampo tuo ne
lauantaina aamulla koululle
Jukova kustantaa 1700 e 3. ja 5. luokkalaisten kevätretkikuluista riippumatta retken kohteesta. Sanna
välittää tiedon opettajille, jotka toimittavat kuitit Sampolle.
Koulun oppilashuoltotiimiltä on tullut toive, että Jukovan hallitus tekisi ehdotuksen esim. What´sapp viestintävälineen käytön pelisäännöksi. Päätettiin, että Katja Keränen jakaa kaikille luokkien edustajille
oman luokkansa yhdessä lasten ja vanhempien kanssa sovitut, hyväksi havaitut ”pelisäännöt”. Tätä
sääntöehdotusta voidaan käyttää keskustelun pohjana luokkien omissa vanhempainilloissa ja muokata sitä
omaan tarpeeseen sopivaksi. Sanna ohjeistaa opettajia lisäämään tämän aiheen vanhempainillan
ohjelmaan.
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Toivotaan opettajien myös pohjustavan positiivisessa hengessä uusien Jukovan jäsenten valitsemista ja
korostavan henkilöiden tärkeää roolia Jukovan toiminnan turvaamisessa. Ilman aktiivista
vanhempainyhdistystä ja sen organisoimaa varojen keräystä, (Halloween, Simaa ja sirkushuveja, eril
kahvitukset jne.) ei oppilaille voitaisi kustantaa välituntivälineitä, kevätretkiä, stipendejä, hymypatsaita tai
ojentaa kevätjuhlassa punaista ruusua ala-asteensa päättäville. Myös luokkien leirikouluvarojen keräämisen
tukemisessa Jukovalla on erittäin tärkeä rooli.
Koulun englanninopettaja Ritva-Leena Vuolle, on ehdottanut, että koulumme tarjoaisi tilat
intiaanimuusikko Arvel Bird:lle, jonka on suunnitellut esiintymistä useammassa koulussa lähialueella
syyskuussa.
Arvioitu kustannus on 1 e/lapsi. Päätettiin, että Sampo Lappalainen selvittää Tiina-Leenalta, miten
konsertin kustannukset on tarkoitus hoitaa. Päästettiin, että Jukova maksaa konsertin kustannukset
Jupperin koulun osalta, jos laskutus tehdään lain kirjaimen mukaan. Käytännönjärjestelyihin Jukova ei
kuitenkaan osallistu.
6. Talous
Taloudenhoitaja ei ollut läsnä kokouksessa. Edellisen kokouksen tilanne/Taloudenhoitaja kävi läpi
taloustilanteen: Maksaneita jäseniä tällä kaudella on 150. Varallisuus on käteiskassassa 841,35 euroa ja
tilillä 11221,27 euroa.

7. Kauden tapahtumat tähän mennessä
7.1. Simaa ja sirkushuveja -tapahtuma
Keskusteltiin siitä, pitäisikö seuraavaa hallitusta ohjeistaa sopimaan jo etukäteen varapäivä kaatosateen
sattuessa. Ehdotettiin myös, että hallitus sopii etukäteen, miten milloin ja millä kokoonpanolla päätös
siirtämisestä joko eri päivälle tai sisätiloihin tehdään. Keskusteltiin myös siitä, miten mahdollisesta
muutoksesta tiedotetaan. Todettiin, että Wilma-viestinä on ”hätätapauksessa” väline tavoittaa mahd.
moni. Tästä sovitaan erikseen koulun kanssa. kuten tähänkin asti. Päätöksiä tai ehdotusta seuraavalle
hallitukselle ei aiheesta. tehty.
Varsinainen tapahtuma sujui poikkeusjärjestelyistä huolimatta pääosin hyvin ja tieto ajankohdan siirrosta
oli saatu hyvin eteenpäin. Väkeä oli paljon sekä myyntipöytien takana että ostajapuolella. Mutta sade
vaikutti jonkin verran ulkoaktiviteettien, kuten grillimakkaroiden ja hodardipisteiden toimintaan ja vaikeutti
myyntiä.
Koululta tuli kiitosta tilaisuuden järjestelyistä ja erityisesti tilojen ja pihan siisteydestä tapahtuman jälkeen.

8. Muut asiat
8.1. Erovuoroisten jäsenten toteaminen
Kaksivuotisen kauden ovat päättämässä ainakin kuutosten edustajat Kati Valtonen, Miia Raatikka, Tiina
Tapanainen, esi-luokkien edustajat Marjaana Hassinen ja Kukka-Lotta Helinen-Saarinen kakkosten edustajat
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(uusien luokkakokoonpanojen vuoksi) Laura Piri, Jaana Ingberg, Marita Räbinä ja Liisa Bäckström.
Myös puheenjohtaja Marja-Leena Pekonen ilmoitti vetäytyvänsä tämän kauden jälkeen.
Päätettiin, että erovuorossa olevat hallituksen jäsenet aloittavat uusien edustajien hankkimisen omalta
luokiltaan mahd. pian jo ennen kesälomia. Kärkenä tuodaan positiivisessa hengessä esiin Jukovan tärkeä
rooli lastemme hyvinvoinnin eteen sekä loistava mahdollisuus verkostoitua muiden vanhempien kanssa.
Kun vanhemmat edes jollain tasolla tuntevat toisiaan, on esim. puuttuminen kiusaamiseen tai yhteisten
pelisääntöjen laatiminen paljon helpompaa.

8.3. Luokkien vanhempainillat
Opettajille lähetetään lukukauden alussa viime vuoden tapaan sähköpostiviesti muistutukseksi Jukovan
jäsenten valitsemisesta ja tehtävistä.

9. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 24.8.2013 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. Heti vuosikokouksen perään pidetään uuden johtokunnan järjestäytymiskokous.
Kokousajankohtien valinnassa tulee huomioida koko koulun vanhempainilta, jolloin uudet luokkien
edustajat viimeistään valitaan.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.07
Vakuudeksi
Marja-Leena Pekonen
kokouksen puheenjohtaja

kokouksen sihteeri
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