PÖYTÄKIRJA
Jukova ry:n johtokunnan kokous 8/2014-2015
Aika
Paikka:

24.8.2015 klo 18.00
Jupperin koulun kieliluokka

Läsnä:

Marja-Leena Pekonen, puheenjohtaja
Kati Valtonen (6c), sihteeri
Kukka-Lotta Helinen-Saarinen (esiB)
Anna Ilomäki (1a)
Joni Heliskoski (1b)
Jari Pekka Laihonen (1c)
Laura Piri (2a)
Sampo Lappalainen (3a)
Sanna Lajunen (3b)
Mirva Mustonen-Tarvo (3c)
Jaana Korhonen (4b)
Minna Mäkelä (4c)
Katja Keränen (5b)
Sari Retva (5c)
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
Intiaanimuusikko Arvel Bird:n konsertti on peruuntunut. Konsertti voitaneen mahdollisesti järjestää ensi
vuonna.
Pienten koulun vanhempainilta on keskiviikkona 26.8.2015 klo 18.00. Vanhempainillan yhteiseen osuuteen
osallistuu Jukovan terveisten viejänä Katja Keränen.
Sanna vie viestiä opettajille, että opettajien toivotaan vanhempainilloissa 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, erilaiset kahvitukset jne.) ei oppilaille voitaisi kustantaa välituntivälineitä,
kevätretkiä, stipendejä, hymypatsaita tai ojentaa kevätjuhlassa punaista ruusua ala-asteensa päättäville.
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Myös luokkien leirikouluvarojen keräämisen tukemisessa Jukovalla on erittäin tärkeä rooli. Opettajille
toimitetaan Jukovan tekemä powerpoint esite Jukovan edustajan ja luokkatoimikunnan tehtävistä.
Koulun oppilashuoltotiimiltä on tullut toive, että Jukovan hallitus tekisi ehdotuksen esim. What´sapp viestintävälineen käytön pelisäännöksi. Luokan Jukova edustaja vetää lyhyen ja jämäkän keskustelun luokan
yhteisistä some-säännöistä. Jukovan toimittamat some-säännöt ovat suositukset, jotka luokka voi ottaa
käyttöön sellaisenaan tai osittain.
Syksyn vanhempainillassa vanhemmat osallistuvat myös opetussuunnitelman perusteet 2016 taustaa
keskusteluun.
Alavarastoon on tavoitteena saada kaappeja. Varastossa olevat oranssit matot ovat Jukovan mattoja ja
niiden toivotaan voivan edelleen olla säilössä varastossa. Minna Mäkelä käy tarkistamassa varastossa,
voisiko mattoja järjestellä pienempään tilaan.
Sanna tiedustelee, voiko Jukova järjestää buffetin Kodin ja koulun päivänä.
Vanhemmille toivotaan tietoa kerhotoiminnasta samoin hyvin toimintatavoin kuin viime vuonna.
Talviliikuntapäivästä päätettiin viime keväänä ja opettajat voivat jo suunnitella tapahtumaa.
Välituntivälineiden lainaamo –toiminta ei ole vielä lähtenyt käyntiin.

6. Talous ja tilinpäätöksen hyväksyminen
Taloudenhoitaja Sampo Lappalainen esitteli kauden 2014-2015 tilinpäätöksen. Jäsenmaksuja oli budjetoitu
190 mukaan ja toteutuma oli 153.
Todettiin, että Halloween-juhlasta kertyi hyvin tuottoja, enemmän kuin oli budjetoitu, samoin Kodin ja
koulun buffetista.
Menojen osalta retkiavustukset jäivät alle budjetoidun, joten niihin varatuista varoista kohdistettiin rahoja
robotiikkavälineiden hankintaan. Päätettiin, että tänä vuonna markkinoidaan retkiavustuksia luokille
paremmin.
Nousseiden pankkikulujen vuoksi harkitaan pankin vaihtoa.
Tilikauden tulos oli 792,65 €. Yhdistyksen varallisuus on 7843,56 €.
Tilintarkastaja on antanut lausunnon. Hyväksyttiin tilinpäätös ja kokouksen läsnäolijat allekirjoittivat sen.
Todettiin, että koulun päättäjäisjuhlassa piha-alueella kuuluvuus on heikko ja Jukova olisi valmis
avustamaan uusien/lisäkaiuttimien hankintaa. Sanna vie viestin eteenpäin.
Päätettiin, että budjetit ovat olleet hyvin tehtyjä ja Sampo valmistelee vuosikokoukseen budjetin vanhoin
periaattein huomioiden av-laitteille varauksen.
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7. Toimintakertomuksen hyväksyminen
Kati Valtonen esitti kauden 2014-2015 toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin.

8. Tulevat tapahtumat
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 (uusien luokkakokoonpanojen vuoksi) Laura Piri, Jaana Ingberg, Marita Räbinä ja Liisa Bäckström.
Myös puheenjohtaja Marja-Leena Pekonen ilmoitti vetäytyvänsä tämän kauden jälkeen. Myös kaksi vuotta
edustajina toimineet Jari Pekka Laihonen ja Mirva Mustonen-Tarvo ovat erovuorossa.

8.2. Nykyisen hallituksen ehdotukset seuraavan kauden toimintasuunnitelmaan
Laaditaan toimintasuunnitelma vanhoin periaattein ja kokouksessa tulleiden asioiden mukaisesti. Lisätään
toimintasuunnitelmaan myös some-sääntöjen tarkistus vuosittain vanhempainiltoja varten.

8.3. Vuosikokouksen ajankohta ja uuden johtokunnan järjestäytymiskokous
Päätettiin vuosikokouksen ajankohdaksi 28.9.2015 klo 18.00. Marja-Leena Pekonen hoitaa kokouskutsun
lähettämisestä Wilman kautta vanhemmille.

9. Muut asiat
Keskusteltiin Jukovan suosituksista luokan yhteisiin some-sääntöihin Katja Keräsen lähettämän
aikaisemman 4b luokan tekemän some-sääntöjen pohjalta. Toimitetaan ohjeet kaikille Jukova edustajille ja
opettajille. Saatteeseen laitetaan myös ohjeet keskusteluun.

10. Seuraava kokous
Seuraava kokous on yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous 28.9.2015 klo 18.00 Vellikellossa. Heti
vuosikokouksen perään pidetään uuden johtokunnan järjestäytymiskokous n. klo 19.00 alkaen.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.18
Vakuudeksi
Marja-Leena Pekonen
kokouksen puheenjohtaja

kokouksen sihteeri
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