PÖYTÄKIRJA

Jukova ry:n johtokunnan kokous 2/2015-2016
Järjestäytymiskokous
Aika:
Paikka:

12.10.2015 klo 18.00
Jupperin koulun kieliluokka

Läsnä:

Jaana Inberg, puheenjohtaja
Katja Keränen, sihteeri
Mari Tanskanen (esi A)
Miia Tuppurainen (1a)
Sari Tikka (1b)
Heidi Jämsä (1c)
Anna Ilomäki (2a)
Joni Heliskoski (2b)
Tanja Kristiansson (2c)
Marita Räbinä (3a)
Laura Piri (3b)
Marjo Kankaanranta (3c)
Sampo Lappalainen (4a)
Essi Sarpo (4a)
Sanna Lajunen (4b)
Elina Fagerholm (5a)
Anu Turunen (5a)
Jaana Korhonen (5b)
Annika Saarinen (5c)
Marja-Leena Pekonen (6a)
Katja Keränen (6b)
Sanna Lahti (ope)

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.00

2.

Kokouksen päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3.

Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista. Puheenjohtaja totesi Halloweenin käsittelyn olevan pääasia ja
tarvittaessa muut esityslistan asiat käsitellään seuraavassa kokouksessa.

4.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5.

Opettajan puheenvuoro
Kuultiin seuraava opettajan puheenvuoro

Sibelius-konsertin tuki:
Sibelius-konsertin kulut ovat osa Jupperin koulun kokonaisbudjettia. Koulun
kustantamana Sibelius-konsertin kuljetukset eivät menisi lapsien retkirahoista. Lasku on
Espoon kaupungin sisäinen lasku ja tarjouksen mukaan 1054,55 euroa viidestä bussista.

Halloween-järjestelyjen tiedonkulku koulun ja Jukovan välillä:
Keskusteltiin käytäntö tavaroiden toimittamiseen koulun tiloihin.
Isojen koulun luokat ohjeistetaan viemään Halloween-koristeet ja Onnepyörä-palkinnot
suoraan kopio-huoneeseen. Opettajat ohjeistetaan myös toimittamaan koristeet
kopiohuoneeseen, jos lapset tuovat koristeita tai Onnenpyörä-palkintoja kodeista
luokkiin.
Pienten koululla koristeet tuodaan opettajanhuoneeseen.

Luokkatilojen varaus Halloweenin käyttöön sovitaan etukäteen ja tiedotetaan
opettajille. Todettiin, että kokouksen lopuksi käydään katsomassa tilat ja asiasta
tiedotetaan Sannaa.
Kammokujaa varten pukuhuone varataan tiistai-illasta.
Sanna on tiedottanut keittiöön Halloween-järjestelyistä. Pieni keittiö on Halloweenjärjestelyjen käytössä, jäljet on siivottava.
Muut kuin käytössä olevat tilat suljetaan patjakärryllä, niin että muihin tiloihin ei liikuta.

Sanna on lomalla ja palaa 26.10, jos sillä aikaa tulee Halloweeniin liittyviä asioita, ollaan
yhteydessä vahtimestari Juha Tuoviseen tai koulusihteeriin Päivi Hertelliin.

6.

Talous
Todettiin, että Jukovalla on 46 maksanutta jäsentä.
Kirjattiin korjaus kodin ja koulun päivien tuottoon 767,50 €
6.1. Sibelius-konsertin tuesta päättäminen
Päätettiin maksaa tuki 1054,55 € Sibelius-konsertille.

7.

Tulevat tapahtumat
7.1.
Talous

Halloween juhla

Halloween-kustannuksista vastaa Jukova. Jos kulut ovat alle 50 €, hankintoihin ei tarvitse
kysyä erikseen lupaa.
Kun tehdään hankintoja esimerkiksi karkkimyyntiin tai mustanaukon karkit, pyritään siihen,
että luokka lunastaa karkit luokan omiin tapahtumiin.
Päivitetään yllä olevat tiedot Halloween-ohjeeseen
Halloween vastuut, kirjattiin tarkennuksia, jos erityistä nousi esiin:
ESI-A
ESI-B

Pelinurkkaus (myös esi-B)
Pelinurkkaus (myös esi-A)
Toimittaa pohjia askarteluun: Anu Turunen
Lahjoittaa kyniä: Marita Räbinä, Anu Turunen, Anna Ilomäki, Marja-Leena Pekonen
1A
Musta-aukko (myös 5C)
1B
Järjestysmiehet, ensiapu, liikenteen ohjaus
Koululla on pihan sulkemiseen tötteröt, varsinaista liikenteen ohjaamista ei tarvita.
Sovittiin, että koordinaattori hoitaa pihan sulkemisen.
1C
Onnenpyörä
Huomioidaan, että palkinnot saadaan lahjoituksena koko koulun vanhemmilta.
Lahjoituksena saatujen palkintojen määrää on etukäteen vaikea arvioida.
2A
Makeis- ja limumyynti
2B
Popcorn
2C
Lipunmyynti
Sovitaan, että viisi ensimmäistä ei pääse ilmaiseksi, kuten aiemmin on käytäntö ollut, tästä
tiedotetaan oppilaita vanhempien kautta. Ohjeistetaan oppilaat tasarahaan sisään tullessa
ja varaamaan kolikoita. Lippuja mennään myymään myös ulos.
Kaikki lapset maksavat pääsymaksun, myös lapset jotka tulevat töihin.
Viime vuosina lipunmyynnissä määrälaskenta ei ole toiminut hyvin, lipunmyyntiin on hyvä
varata riittävästi lipunmyyjiä, jotta myös määrälaskenta onnistuu.
3A
Koristelu (myös 3C ja lisäapu 6A,B,C)
3B
Kammokuja (myös 5A)
Marja-Leena Pekonen lainaa kauhumusiikkia ja soittimen.
Savukone on tulossa.
Kammokujassa panostetaan tänä vuonna ihmisnäyttelijöihin.
Kammokuja ottaa käyttöön varastossa olevat hämähäkit ja muun kammokujaan soveltuvan
kammorekvisiitan.
3C
Koristelu (myös 3A ja lisäapu 6A,B,C)
4A
Buffa (myös 4C)
Tarkennettiin, että buffa huolehtii kannumehutarjoiluista, limupiste hankkii pillimehut ja
limun myyntiin. Todettiin, että leipomisista on hyvä pyytää luokilta ilmoittautumiset ja
toimittaa tietoa buffetista vastaaville luokille. Todettiin, että suolasta ei tarvitse isoja
määriä, mutta mokkapaloja tarvitaan paljon.
4B
Lavan rakentaminen, siivous, purku
Todettiin, että lavan ehtii rakentaa hyvin keskiviikkona iltapäivällä.
4C
Buffa (myös 4A)
5A
Kammokuja (myös 3B)
5B
Saliohjelma
Saliohjelman palkintojen täydennykset valitaan ensin Onnenpyörää varten lahjoitetuista
palkinnoista.
5C
Musta-aukko (myös 1A)
6A,B,C Koristeluapu 3A:lle ja 3C:lle

Todettiin, että juliste oli hyvä, mutta lisätään tasarahateksti.
Tulostetaan 5 kpl.
Muut esityslistan asiat
Päätettiin, että muut asiat esityslistalta käsitellään seuraavassa kokouksessa.

7.2.

Koulun henkilökunnan joulukahvitus

8.

Muut asiat
8.1.

Ehdotus kiusaamisen vastaisesta kampanjasta
https://mkkv.fi/

8.2.
9.

Pienten koulun Laaksolahdentien vastaisen aidan korottaminen

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 10.11.2015 Jupperin koulun kieliluokassa.

10.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.30

