JUKOVA RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 9/2018-2019

Aika:

22.5.2019 klo 18:15

Paikka:

Paviljonki, luokka 111

Läsnä:
1 a Eevakaisa Ollikainen
1 c Henry Mäkinen
2 a Sari Teräväinen
2 c Hanna Ackalin
3 a Nina Simola
3 B Tiina Pitkänen
3 c Helinä Lehtinen
4 a Verna Puttonen
4 b Hanna Stenius
4 c Mari Righini
6 a Marita Räbinä
6 b Terhi Eloranta
6 c Marjo Kankaanranta
Pj. Jaana Inberg
Opettaja-jäsen Minna Salminen

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 18:16.

2. Kokouksen päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Opettajan puheenvuoro
Minna kertoi, että Kodin ja Koulun päivä on päätetty seuraavalle lukukaudelle ja
se pidetään valtakunnallisena Kodin ja Koulun päivänä, perjantaina, 27.9.2019.

Tavaratilausten tarve katsotaan syksyllä.

6. Koulun tilanne, sisäilma, Paviljonki2
6.1. Rehtorin katsaus
Rehtori ei ollut läsnä, joten puheenjohtaja päivitti kokouksessa Paviljonki 2:n
tilanteen.
Rehtori oli lähettänyt Wilman kautta tiedotuksen Paviljonki 2 paikasta. Koska
viestistä sai käsityksen, että koulun johtokunta on mahdollisesti valittamassa
sijaintipäätöksestä, todettiin yksimielisesti, että Jukova kannattaa päätökseen
tyytymistä ja kaiken energian ohjaamista mahdollisimman nopeaan aikatauluun.
Sovittiin, että puheenjohtaja lähettää tilpaan, sitoon, perusopetukseen ja koulun
johtokunnalle tiedon vanhempainyhdistyksen kannasta. Samaan viestiin sovittiin
laitettavaksi pyyntö, että koulu käy sijaintipäätöksen koululaisten kanssa läpi. –
Jukovan viesti liitteenä

7. Talous
Tänä kautena 2018-2019 ennätysvähän kannatusjäseniä (143 kpl).

8. Jukova-kummius
Päätettiin, että tulevien 6. luokkien edustajat osallistuvat ekaluokkalaisten
ensimmäiseen vanhempainiltaan. Heidän vastuullaan on hoitaa uusissa luokissa
uuden Jukovan jäsenen valinta, Jukovan markkinointi ja Jukovan tarinan
kertominen.

8.1. Edustajan valinta ja nextstepit
Valitaan edustaja seuraavassa kokouksessa.

9. Luokkien järjestämät tapahtumat
9.1. Mahdollisuus varata omalle luokalle koululla järjestettävä tapahtuma
22.5.2019-22.5.2020 väliseltä ajalta
Tuleva 4 A varasi Back to School -diskon 2019.

10. Tulevat tapahtumat
10.1.

1-luokkaisten infotilaisuus syksyllä

Jukova tulee es syksyn 1.luokkalaisten vanhempainiltaan esittäytymään ja
paikalle tulevat valitut jukovakummit.

10.2.

Kodin ja koulun päivä (27.9.2019)

10.2.1. Jukovan buffetin järjestelyt
Käsitellään seuraavassa kokouksessa, mitä tehdään, kun päivä on nyt viikolla.

10.3.

Yhdistyksen vuosikokous

10.3.1. Toimintakertomus
Käydään toimintakertomus syksyllä.
10.3.2. Toimintasuunnitelma
Käydään toimintasuunnitelma syksyllä.
10.3.3. Erovuoroiset jäsenet, puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja
Erovuoroisia ovat puheenjohtaja, sihteeri ja edustajat ensi vuoden luokilta 2 a, 2 b, 2 c,
3 b, 4a, 4 b, 4 c ja 5 b.

11. Muut asiat
11.1.

Laaksolahden urheilupuiston asukasillasta terveiset

15.5.19 pidettiin Lähderannan koululla asukastilaisuus, jossa viitoitettiin
Laaksolahden urheilukeskuksen kehittämistä. Tilaisuudessa oli Lähderannan
koulun aulasali täynnä alueen asukkaita. Nyt asukkaat otetaan mukaan
suunnitteluun ja tarpeita kuullaan. Jukovalta illassa oli mukana Jaana ja Helinä.
Ohessa linkki sähköiseen kyselylomakkeeseen:
https://www.webropolsurveys.com/S/6BE9B7D206D1F306.par
Kysely on auki 16.6. asti, mutta ensimmäiset vastaukset olisi hyvä saada jo 3.6.
mennessä työryhmän yhteiseen koordinointi ja tilannekatsaustilaisuuteen.
11.2.

Jukovan säännöt

Jukova esittää syyskokouksessa päivitettyjä sääntöjä. Syksyn esityslistan mukana
tulevat vanhat säännöt että päivitetyt uudet.

12. Seuraava kokous
Seuraava kokous 18.9.2019 keskiviikko kello 18:15.

13. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 19:50.

