PÖYTÄKIRJA

Jukova ry:n johtokunnan kokous 8/2013-2014
Aika
Paikka:

25.8.2014 klo 18.00
Jupperin koulun kieliluokka

Läsnä:

Marja-Leena Pekonen, puheenjohtaja
Kati Valtonen (5b), sihteeri
Anna Ilomäki (esia-A)
Jari Pekka Laihonen (esi-B)
Laura Piri (1a)
Jaana Ingberg (1b)
Liisa Bäckström (1d)
Sampo Lappalainen (2a)
Jussi Tanner (2b)
Mirva Mustonen-Tarvo (2c)
Mervi Toivonen (3a)
Pia Viman (3b)
Minna Mäkelä (3c)
Kirsikka Isohanni (4a, valtakirjalla 1c)
Essi Sarpo (4b)
Petri Haatainen (4c)
Tuija Höysniemi (5a)
Miia Raatikka (5c)
Sanna Lahti (ope)
Suluissa mainitut luokat viittaavat lukuvuoden 2013-2014 luokkiin.

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

2. Kokouksen päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista opettajan puheenvuoron lisäyksellä.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Opettajan puheenvuoro
Uusi opettajaedustaja Sanna Lahti esittäytyi. Alkuun hän välitti kiitokset kevään muistamisista.
Vuoden teemana on Ilo oppia osallistaen.
Kodin ja koulun päivä pidetään lauantaina 27.9.2014. Päivän toteutus järjestetään samantyyppisellä
ohjelmalla kuin viime vuonnakin. Koulu tarjosi Jukovalle mahdollisuuden järjestää tilaisuudessa
aamukahvituksen. Päätettiin, että Jukova järjestää sen myös tänä vuonna. Aamukahvitus järjestetään klo
8.30-10.00. Marja-Leena Pekonen vastaa buffan koordinoinnista. Pyydetään, että Wilma-kutsuun

laitettaisiin muistutus oman mukin mukaan ottamisesta Vihreän lipun hengen mukaisesti. Päätettiin myös
järjestää tilaisuudessa Jukovan jäsenmaksupiste, jonka vastaavaksi nimettiin Tuija Höysniemi.
3.9.2014 on pienten koulun vanhempainilta, jossa Anna ilomäki esittelee Jukovan toimintaa. Anna ottaa
tilaisuuteen mukaan myös jäsenmaksulippuja.
Laaksolahdentien remontin yhteydessä pienten koulun eteen suunniteltu saattoliikennepaikka on poistettu
katusuunnitelmista. Rehtori ja seurakunta ovat lähettämässä kaupungille anomuksen saattoliikenteelle
varatun alueen toteuttamisesta. Päätettiin lähettää asiasta kirjelmä kaupungille myös Jukovan puolesta
(Malla ja Kati).
Pyydettiin koulua huomioimaan kerhojen tiedottamisesta vanhemmille riittävän ajoissa.

6. Tilinpäätöksen hyväksyminen
Taloudenhoitaja Sampo Lappalainen esitteli kauden 2013-2014 tilinpäätöksen. Jäsenmaksuja oli budjetoitu
190 mukaan ja toteutuma oli 158. Todettiin, että täsmennetään jatkossa jäsenmaksun olevan per henkilö ja
jäseneksi voi liittyä äidit ja isät, isovanhemmat jne. Sampo selventää maksulappua.
Todettiin, että Halloween-juhlasta kertyi hyvin tuottoja, Simaa ja Sirkushuveista huonosti. Edellisen vuoden
6B-luokka lahjoitti luokan loput rahat Jukovalle. Todettiin, että kutosluokkien edustajat voivat kertoa omille
luokilleen keväällä lahjoitusmahdollisuudesta.
Menojen osalta osa budjetoiduista menoista ylittyi. WAU-kerhon toiminnasta ei laskua ole tullut, joten
yhdistys pysyi kokonaisuudessaan budjetissa. Tilikauden tulos oli 1139, 59 €. Yhdistyksen varallisuus on
7050,91 €.
Hyväksyttiin tilinpäätös ja kokouksen läsnäolijat allekirjoittivat sen.

7. Toimintakertomuksen hyväksyminen
Marja-Leena Pekonen esitti kauden 2013-2014 toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin.

8. Tulevat tapahtumat
8.1. Erovuoroisten johtokunnan jäsenten toteaminen
Kaksivuotisen kauden ovat päättämässä Sampo Lappalainen, Essi Sarpo ja Petri Haatainen. Lisäksi nykyisten
ekaluokkalaisten ja eskarilaisten tulee valita luokkien edustajat. Sovittiin, että laitetaan Wilman kautta
kaikille vanhemmille tiedote Jukovan toiminnasta ja luokkien edustajien valinnasta vuosikokouskutsun
yhteydessä.
Sovittiin, että Kirsikka Isohanni tekee myös lyhyen esityksen opettajille luokkatoimikunnan ja Jukovan
luokkaedustajan tehtävistä ja rooleista.
Mikäli luokalle valitaan uusi edustaja, nykyinen edustaja huolehtii uuden edustajan yhteystietojen
välittämisestä Kati Valtoselle.

8.2. Nykyisen hallituksen ehdotukset seuraavan kauden toimintasuunnitelmaan
Käytin läpi esitys vuoden 2014-2015 toimintasuunnitelmaksi, joka esitetään vuosikokouksen
hyväksyttäväksi.

8.3. Sääntömääräinen vuosikokous
Päätettiin vuosikokouksen ajankohdaksi 17.9.2013 klo 18.00. Marja-Leena Pekonen hoitaa kokouskutsun
lähettämisestä Wilman kautta vanhemmille.

9. Seuraava kokous
Seuraava kokous on yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous 17.9.2014 klo 18.00 Vellikellossa. Heti
vuosikokouksen perään pidetään uuden johtokunnan järjestäytymiskokous n. klo 19.00 alkaen.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.56.
Vakuudeksi
Marja-Leena Pekonen
puheenjohtaja

Kati Valtonen
sihteeri

