PÖYTÄKIRJA

Jukova ry:n johtokunnan kokous 3/2013‐2014
Aika
Paikka:

18.11.2013 klo 18.00
Jupperin koulun kieliluokka

Läsnä:

Marja‐Leena Pekonen, puheenjohtaja
Kati Valtonen (5b), sihteeri
Jari Pekka Laihonen (Esi B)
Anna Ilomäki (Esi A)
Laura Piri (1a)
Sampo Lappalainen (2a, 3c)
Mirva Mustonen‐Tarvo (2c)
Mervi Toivonen (3a)
Riitta Länsitalo (4b)
Tuija Höysniemi (5a)
Janne Nissilä (5c)
Jonna-Marjut Koponen (ope)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Marja‐Leena Pekonen avasi kokouksen klo 18.03.

2. Kokouksen päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Opettajan puheenvuoro
Henkilökunnan perinteinen joulukahvitus järjestetään 17.12.2013 klo 8‐9. Opettajien ja rehtorien
ehdotuksen mukaisesti päätettiin kutsua myös koulun johtokunta. Ks. tulevat tapahtumat kohta 8.1..
Opettajat olivat saaneet Halloween‐juhlasta pääasiassa positiivista palautetta. Pienten koululla saadussa
palautteessa toivottiin, että etukäteen kerrottaisiin vielä tarkemmin, mitä juhlassa on odotettavissa,
erityisesti kammokujan luonteesta. Pohditaan tulevina vuosina mahdollisuutta jakaa kammokuja pienten
alueeseen ja pelottavampaan loppuosaan.
Jonna‐Marjut on selvittänyt koulun tarpeet askartelu‐ ja välituntivälineistä. Opettajat ehdottivat, että
askartelu‐ ja välituntivälineisiin lahjoitettaisiin 300 €. Lisäksi opettajat toivovat, että koululle saataisiin
oppilaiden opetustarpeisiin iPadeja ja niitä varten kuljetusvaunu.
Vuoden vaihtuessa uutena opettaja‐edustajana aloittaa Johanna Tamminen. Jonna‐Marjut ja Jukovan
edustajat kiittivät kukin yhteistyöstä.

6. Talous
Taloudenhoitaja Sampo Lappalainen kävi taloustilanteen läpi. Varallisuus (tili) on 10.956 €. Tähän
mennessä maksaneita jäseniä tällä kaudella on 129 (budjetoitu 200).
Halloween‐juhlan tuotot 2013 (suluissa v. 2012):
 kokonaistuotot 3249 € (2693)
 ovimaksu 792 € (645)
 buffetti 782 € (527)
 karkki‐ ja limsamyynti 405 € (551)
 popcorn 440 € (120)
 onnenpyörä 688 € (656)
 musta‐aukko 467 € (377)
 koristelu‐ ja ohjelmakuluja ‐227 € (‐214)
Johtokunta esitti suuret kiitokset kaikille lahjoittajille (mm. makeisia ja onnenpyörän palkintoja ja
onnistuneen buffetin leipojille) sekä talkooväelle.
Päätettiin, että lähetetään vanhemmille Wilman kautta kiitosviesti Halloween‐juhlasta ja muistutetaan
samalla jäsenmaksusta. Malla ilmoittaa Päiville. Yleinen wilma‐tiedote on juuri lähdössä.
Välitunti‐ ja askarteluvälineisiin on budjetoitu 1200 €. Päätettiin tukea koulun toimintaa opettajien
esityksen mukaan tukemalla askartelutarvikkeiden hankintaa 300 eurolla ja kustantamalla tässä vaiheessa
3 kpl 16G i‐Padia (á n. 370 eur, alv 0). Koululla on tavoite saada kerättyä nykyisten kahden koneen lisäksi
enemmän tabletteja, jotta uudenaikaista oppimista voidaan harjoitella mm. ryhmätöissä. Koulu tulee
investoimaan myös 16 tabletin liikutettavan lataustelineen hankintaan.
WAU‐kerholle on budjetoitu oma rahansa. Päätettiin, että Marja‐Leena Pekonen selvittää sen tai jonkin
muun kerhon toteuttamista.

7. Kauden tapahtumat tähän mennessä
7.1. Halloween‐juhlat
Juhlan kävijämäärä oli noin 400 + 400 henkeä. Todettiin, että juhla oli onnistunut.
Päätettiin, että joka pisteestä luokkien edustajat tekevät tulevia vuosia varten 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.
Käytiin läpi palautteita pisteittäin:
 Mustia aukkoja oli kaksi, mikä osoittautui todella onnistuneeksi. Karkkia oli riittävästi ja 1 €:n
maksua pidettiin sopivana. Todettiin, että toffeekarkkeja voisi välttää.
 Mehumyynnin vastuusta oli epäselvyyttä, tarkennetaan ohjeisiin.
 Todettiin, että koristeita on paljon ja niiden osalta pitäisi tehdä siivous ja järjestellä niitä laatikoihin
aiheittain. Kts. kohta Muut asiat.
 Siivous sujui pääpiirteittäin aiempia vuosia paremmin, mutta todettiin lainakamojen osalta edelleen
olleen haastetta.
Keskusteltiin kuudensien luokkien osallistumisesta järjestelyihin. Todettiin, että eskariluokkien
osallistuminen on hankalaa, koska vanhemmat eivät vielä tunne toisiaan ja osalle Halloween‐juhlat ovat
uusi asia. Päätettiin, että kuudensille luokille annetaan myös järjestelyvastuut sekä eskariluokkien tehtäviä
kevennetään.

Päätettiin uusi vastuujako luokittain:
ESI‐A
ESI‐B
1A
1B
1C
1D
2A
2B
2C
2D
3A
3B
3C
4A
4B
4C
5A
5B
5C
6A,B,C

Pelinurkkaus (myös esi‐B)
Pelinurkkaus (myös esi‐A)
Musta‐aukko (myös 5C)
Järjestysmiehet, ensiapu, liikenteen ohjaus
Kammokuja (myös 3B ja 5A)
Onnenpyörä (myös 6A)
Makeis‐ ja limumyynti
Popcorn
Lipunmyynti
Onnenpyörä
Koristelu (myös 3C ja 6B)
Kammokuja (myös 1C ja 5A)
Koristelu (myös 3A ja 6B)
Buffa (myös 4C)
Lavan rakentaminen, siivous, purku
Buffa (myös 4A)
Kammokuja (myös 1C ja 3B)
Saliohjelma
Musta‐aukko (myös 1A)
Koordinointi, koristeluapu 3A:lle ja 3C:lle

7.2. Koulun henkilökunnan kahvitus
Jukova järjestää koulun henkilökunnan joulukahvituksen 17.12. klo 8‐9. Koordinointivastuu on Marja‐Leena
Pekosella. Tilaisuuteen osallistuu myös Tuija Höysniemi ja varalla Kati Valtonen. Muut halukkaat voivat
myös osallistua ja ilmoittautua Mallalle. Pyydetään myös viime vuosina mukana ollutta Tiina Tapanaista
mukaan.
Tarjoilut tilataan Seija Kotipalolta. Malla tekee kutsun ja toimittaa sen Päivi Hertellille edelleen
lähetettäväksi.

7.3. Simaa ja sirkushuveja tapahtuma
Tapahtumaa käsitellään myöhemmissä kokouksissa. Tapahtuma pidetään keskiviikkona 23.4.2014.

7.4 Muuta tapahtumat
Vanhempainkahvila
Edellinen johtokunta on todennut taloustilanteen olevan hyvän vanhempainkahvilan järjestämiseksi. Myös
vanhemmilta on tullut toiveita siihen. Toivottuja aiheita on esitetty mm. nettikäytöstä ja siihen liittyvistä
vaaroista. Opettaja Johanna Tamminen on ilmoittanut, että hänellä on tiedossa luennoitsijaehdokas
aiheeseen. Jukova kustantaa luennoitsijan.
Päätettiin vanhempainkahvilan järjestämisestä keväällä. Marja‐Leena Pekonen selvittää seuraavaan
kokoukseen luennoitsijaa, aikataulua ja kustannusta. Tilaisuudessa järjestetään samalla myös kahvitus.

8. Muut asiat
Opettajat ovat pyytäneet Jukovaa merkitsemään omat tavaransa kellarin varastossa. Siivoustiimiksi

nimettiin Marja‐Leena Pekonen, Tuija Höysniemi ja Mervi Toivonen. Sovittiin, että tarvittaessa voidaan
ostaa lisää säilytyslaatikoita. Ks. myös Halloween‐juhlan palautteet.
Todettiin, että disco‐ ja vaalikahvitusvaraukset sovitaan suoraan koulun kanssa. Tapahtumista voi kuitenkin
ilmoittaa Jukovan nettisivuilla. Ilmoituksen nettisivuille voi tehdä kuka vain, tarvittaessa apua saa Kati
Valtoselta.

9. Seuraava kokous
Johtokunnan seuraava kokous pidetään 20.1.2014 klo 18.00 Jupperin koulun kieliluokassa.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55.
Vakuudeksi

Marja‐Leena Pekonen
puheenjohtaja

Kati Valtonen
sihteeri

