PÖYTÄKIRJA

Jukova ry:n johtokunnan kokous 4/2013-‐2014
Aika 20.1.2014 klo 18.00
Paikka: Jupperin koulun kieliluokka
Läsnä: Marja-‐Leena Pekonen, puheenjohtaja
Kati Valtonen (5b), sihteeri
Laura Piri (1a)
Sampo Lappalainen (2a)
Jussi Tanner (2b)
Mirva Mustonen-‐Tarvo (2c)
Mervi Toivonen (3a)
Minna Mäkelä (3c ja valtakirjalla 3b)
Essi Sarpo (4b)
Petri Haatainen (4c)
Tuija Höysniemi (5a)
Miia Raatikka (5c)
Kati Väliaho (6c)
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.

5. Opettajan puheenvuoro
Johanna Tamminen aloitti uutena opettaja-‐edustajana.
Opettajat ovat tiedustelleet Jukovan retkiavustuksista. Todettiin, että Jukova on avustanut vuosittain
Jukova kakkos-‐ ja vitosluokien retkiä. Kohteen ja ajankohdan päättävät opettajat. Ko. luokille avustusta on
budjetoitu tälle kaudella yhteensä 1250 €.
Todettiin, että Jukova on tällä kaudella budjetoinut askartelu-‐ ja välituntivälineisiin 300 €. Toistaiseksi ko.
hankintoja ei ole tehty.
Vanhemmat toivoivat, että koululla järjestettävistä kerhoista ilmoitettaisiin Wilman kautta kaikille
riippumatta siitä, onko ko. luokka-‐asteelle erikseen kerhotarjontaa. Esim. kakkosluokat eivät olleet saaneet
tietoa myös heille suunnatusta liikuntakerhosta. Johanna vie tästä viestiä eteenpäin. Toivottiin tiedotetta
siitä, mitä kerhoja on tulossa ja missä on vielä tilaa. Vanhemmat toivoivat koululta kuoroa.

Johanna selvittää opettajille tulevan ”nettipelikoulutuksen” sisältöä ja luennoitsijasta tarkemmin ja
ilmoittaa niistä Marja-‐Leena Pekoselle, ks. kohta 8.1. vanhempainkahvila.

6. Talous
Taloudenhoitaja Sampo Lappalainen kävi taloustilanteen läpi. Varallisuus on (tili) 9.580 € ja (käteiskassa)
500 €. Tähän mennessä maksaneita jäseniä tällä kaudella on 135 (budjetoitu 200).
Jukovan varoista on maksettu edellisen kokouksen jälkeen koululle kolme iPadia sekä Jukovan varastossa
olevia tavaroita varten varastolaatikoita.
Todettiin, että Wilman kautta lähti tammikuussa kiitosviesti Halloween-‐juhlasta ja samalla muistutettiin
Jukovan jäsenmaksusta.

7. Kauden tapahtumat tähän mennessä
7.1. Halloween-‐juhlat
Johtokunta päätti edellisessä kokouksessa, että joka pisteestä luokkien edustajat tekevät tulevia vuosia
varten lyhyen palaute-‐ ja ohjeistusselostuksen, joka toimitetaan Kati Väliaholle ja Kati Valtoselle.
Selostuksessa kerrotaan miten piste rakennettiin, tuotteiden menekki, tarvittavat resurssit, palautetta yms.
hyödyllistä tietoa. Selostuksista kootaan uusi ohjekirja. Todettiin, että palaute-‐ ja ohjeistusselostuksia on
tullut vasta parilta luokilta.
Keskusteltiin Halloween-‐juhlasta saadusta palautteesta. Päätettiin, että suositellaan jatkossa kammokujan
ikärajaksi 8:aa vuotta ja tätä pienemmät vain vanhempien mukana.
Ehdotettiin myös seuraavalle hallitukselle mietittäväksi, että Halloween-‐juhlia olisi vain yksi, johon
kutsuttaisiin vain 3.-‐ 6. luokkien oppilaat vanhempineen.

7.2. Koulun henkilökunnan kahvitus
Koulun henkilökunnan kahvitus sujui hyvin. Resurssit, tarjoilut ja aikataulu oli riittävät.

8. Tulevat tapahtumat
8.1. Vanhempainkahvila
Edellisessä kokouksessa päätettiin vanhempainkahvilan järjestämisestä keväällä. Tilaisuuden kahvituksesta
vastaa Jukova. Päätettiin, että kahvituksen tarjoilut (suolaista ja makeaa) tilataan valmiina. Yhteyksiä löytyy
ainakin Fazerille ja Vaasan&Vaasan leipomoon.
Päätettiin, että puhuja-‐ ja tarjoilukustannusten kattamiseksi kerätään osallistujilta ns. kannatusmaksu.
Malla selvittää koululta mahdollisuutta lähettää kutsu Wilman kautta. Kati Valtonen selvittää myös, voiko
Jukovan nettisivujen kautta kerätä ennakkoilmoittautumisia tilaisuuteen.
Opettajille on koulun puolesta suunnitteilla luento aiheesta ”pelikoulutus”. Johanna selvittää ko. luennon
sisältöä ja luennoitsijaa tarkemmin ja ilmoittaa niistä Mallalle. Järvenperän koululla on myös tulossa
vanhemmille verkkopelaamista käsittelevä luento, jossa luennoitsijana on Tommi Tossavainen. Malla
selvittää ym. luennoitsijoiden aikatauluja ja kustannuksia. Päätettiin, että mikäli palkkio on 500 € tai alle,

Malla voi varata sopivan luennoitsijan aiheesta netin käyttö. Muussa tapauksessa Malla tekee
sähköpostikyselyn johtokunnan jäsenille.

8.2. Simaa ja sirkushuveja tapahtuma
Tapahtuma pidetään keskiviikkona 23.4.2014 klo 18.00 – 19.30. Tilaisuuden koordinaattoriksi valittiin
Marja-‐Leena Pekonen.
Todettiin, että Jukovan pääasiallinen rooli on luoda tapahtuman puitteet ja koordinoida, että kaikki eivät
myy esim. hattaraa tai makkaraa. Päätettiin, että kaikissa pisteissä pitää olla myös ilmainen aktiviteetti.
Suositellaan myös, että luokat pitäytyvät ennakkoon ilmoittamissaan myyntiartikkeleissa.
Päätettiin, että luokkien edustajat selvittävät seuraavaan kokoukseen mennessä luokkansa aktiviteetit.
Kullekin luokalle varataan entiseen tapaan piha-‐alueelta yksi myyntipöytä. Pöydän lisäksi tarvittavasta
tilasta on ilmoitettava koordinaattorille hyvissä ajoin etukäteen.
Päätettiin, että Jukova hoitaa ilmapallomyynnin. Edellisenä iltana pallojen täyttämiseen tarvitaan 5-‐6 hlöä
sekä tapahtumapäivänä 3-‐4 hlöä. Henkilöt nimetään seuraavassa kokouksessa.
Todettiin myös, että hattaraa on myyty sisätiloissa ja popcornia ulkona.
Tuija Höysniemi hankkii pihaa-‐alueesta mittakaavaltaan tarkemman pohjakartan. Koordinaattori päivittää
kartan seuraavassa kokouksessa esitettyjen toiveiden ja mahdollisuuksien mukaan.

9. Muut asiat
Työryhmä (Marja-‐Leena Pekonen, Tuija Höysniemi ja Mervi Toivonen) siivosivat ja merkitsivät koulun
kellarissa olevat Jukovan tavarat. Todettiin, että Halloween-‐rekvisiittaa on varastossa runsaasti, mutta esim.
valosarjoja voisi hankkia lisää.
Jukova on päättänyt viime keväänä avustaa liikunnallista WAU-‐kerhoa 13 €/kerta, jos sellainen koululla
järjestetään. Kerhoa ei ole kuitenkaan vielä saatu järjestettyä ohjaajan puutteen vuoksi. Malla selvittää
koululta, onko Wau-‐kerholle enää tarvetta ja ryhdytäänkö sen suhteen jatkotoimiin.
Muistutettiin, että 5. luokilla on etuoikeus discojen järjestämiseen (Jukovan suositus). Tuija Höysniemi on
lähettänyt Jukova-‐edustajille luokilleen toimitettavaksi kutsun 5A:n järjestämään discoon 5.2.

10. Seuraava kokous
Johtokunnan seuraava kokous pidetään 3.3.2014 klo 18.00 Jupperin koulun kieliluokassa.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.37.
Vakuudeksi
Marja-‐Leena Pekonen Kati Valtonen
puheenjohtaja sihteeri

