PÖYTÄKIRJA
Jukova ry:n johtokunnan kokous 3/2015-2016

Aika
Paikka:

10.11.2015 klo 18.00
Jupperin koulun kieliluokka

Läsnä:
Puheenjohtaja
Opettajajäsen
ESI A
1a
1b
1c
2a
2c
3a
3b
3c
4b
4c
5a
5b
5c
6a
6b

Jaana Inberg
Sanna Lahti
Mari Tanskanen
Miia Tuppurainen
Sari Tikka
Heidi Jämsä
Anna Ilomäki
Tanja Kristiansson
Marita Räbinä
Laura Piri
Marjo Kankaanranta
Sanna Lajunen
Mirva Mustonen-Tarvo
Elina Fagerholm
Jaana Korhonen
Annika Saarinen
Marja-Leena Pekonen
Katja Keränen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.01.

2. Kokouksen päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Opettajan puheenvuoro
Koululta kiitokset Jukovalle Halloween-juhlien järjestelyistä, lapsilta tullut palaute on ollut hyvää ja koulu oli
erittäin hyvin siivottu. Muutamat löytötavarat ovat noutamatta mm. lompakkoja. Ja yhdet sakset (muumi)
ovat kadonneet.
Koulu toivoo joulukahvituksen järjestettäväksi 15.12. Koulu ehdottaa, että joulukahveille kutsutaan myös
koulun johtokunnan jäsenet.
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Retkiavustuksista on informoitu kakkosen ja vitosten opettajia. Käytännössä koulu maksaa
retkikustannukset, luokka tilittää koululle retkiavustuksen ylittävän osuuden. Jukova maksaa
retkiavustuksen suoraan koululle.

6. Talous
Talous käsitellään seuraavassa kokouksessa. Jukovalla on 74 maksanutta jäsentä.

7. Kauden tapahtumat tähän mennessä
7.1. Halloween-juhlat
Sisäänpääsy:
371 osallistujaa pienten juhlassa
290 osallistujaa isojen juhlassa
Sisäänpääsytuotot: 810,70 senttiä
Halloween-tuotto
Alustavan laskennan mukaan tulos 3556,30€ (budjetoitu 2800€), v. 2014 toteutui 2893,94€ ja v. 2013
3343,21€.
Järjestelykommentit
Kammokujan järjestämiseen voisi harkita useampaa kuin kahta luokkaa seuraavana vuonna.
Mustan aukon järjestäminen pitäisi ehkä siirtää jollekin muulle kuin ensimmäiselle luokalle, ja laittaa
ykkösluokille yksinkertaisempia tehtäviä. Julkaistaan seuraava tehtävä lista valmiiksi Jukova.org-sivulle
pohjaksi seuraavalle vuodelle:
ESI-A Pelinurkkaus (myös esi-B)
ESI-B Pelinurkkaus (myös esi-A)
1A
Lipunmyynti
1B
Järjestysmiehet, ensiapu, liikenteen ohjaus
1C
Onnenpyörä
2A
Makeis- ja limumyynti
2B
Popcorn
2C
Musta-aukko (myös 5C)
3A
Koristelu (myös 3C ja lisäapu 6A,B,C)
3B
Kammokuja (myös 5A)
3C
Koristelu (myös 3A ja lisäapu 6A,B,C)
4A
Buffa (myös 4C)
4B
Lavan rakentaminen, siivous, purku
4C
Buffa (myös 4A)
5A
Kammokuja (myös 3B)
5B
Saliohjelma
5C
Musta-aukko (myös 1A)
6A,B,C Koristeluapu 3A:lle ja 3C:lle
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Pohditaan, voisiko kuudesluokkalaisille kehittää oman tehtävän Halloween-juhliin, jotta heidät saisi vielä
mukaan juhliin ja toimintaan.
Halloween-ohje
Ohjeeseen muutokset ja lisäykset lähetetään sihteerille, joka täydentää ohjetta.
Koordinaattoreita kannattaa olla kaksi, ja heidän on mahdollisuuksien mukaan hyvä olla paikalla molempina
iltoina.
Löytötavarat Halloween-juhlassa
Kerrotaan etukäteen, mistä löytyy löytötavarat juhlan aikana.

8. Tulevat tapahtumat
8.1. Koulun henkilökunnan kahvitus 15.12.
Jukova järjestää kerran vuodessa koulun henkilökunnan, ja tänä vuonna myös koulun johtokunnan,
joulukahvituksen.
Joulukahvit järjestetään 8.00-9.00 Vellikellossa.
Tilaisuudessa pidetään rehtorin ja Jukovan puheenjohtajan puheenvuorot.
Tarjoilut: suolainen, makea (jouluhalko), kahvi, tee, jouluglögi
Kahvin keitto alkaa 7.00 ja koristelut hoidetaan.
Tarjoilut on aiemmin tilattu Seija Kotipalolta, puheenjohtaja selvittää tarjoilujen tilauksen.
Jukovan puolesta järjestelyistä vastaavat hankkivat koristeet lainaksi, myös lasten oma tekemät toimivat
hyvin.
Joulumusiikkia
Tehdään kutsu (puheenjohtaja hoitaa)
Jukovan puolesta järjestelyt hoitaa:
Malla opastaa Jaanan kahvikoneen käyttöön edellisenä iltana, tai Malla lähettää vähintään ohjeet.
Järjestelyistä vastaavat:
Jaana Inberg
Laura Piri
Katja Keränen
Joni Heliskoski
Anna Ilomäki (pieni varaus)

9. Muut asiat
9.1 Ehdotus kiusaamisen vastaisesta kampanjasta
Puheenjohtaja selvittää sopiiko koulun profiiliin kampanjayhteistyö motoristien kanssa ja onko kyseessä
maksullinen yhteistyö, http://www.hs.fi/kaupunki/a1305990665115
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9.2 Pienten koulun Laaksolahdentien vastaisen aidan korottaminen
Sihteeri kysyy koulusihteeriltä (Päivi Hertell), miten asiaa kannattaa edistää.

9.3. Jäsenmäärä
Muistutetaan jäsenmaksun maksamisesta. Jäsenmaksusta on tullut palautetta talkootyöhön osallistujilta.
Pohditaan voidaanko markkinointia kohdistaa enemmän juuri niihin, jotka eivät osallistu talkoisiin.
Avataan Jukovan toimintasuunnitelma viestiksi vanhemmille, joka perustelee jäsenmaksun maksamisen,
jäsenmaksu pilkotaan konkreettiseksi esimerkiksi. Puheenjohtaja valmistelee taloudenhoitajan kanssa
materiaalin.

9.3.1.
Käytiin keskustelu viestinnästä jäsenmaksuun ja muuhunkin viestintään liittyen:
Facebook
Puheenjohtaja esittelee asian rehtorille, ja tarkistaa ettei koululla ole mitään asiaa vastaan.
Ehdotetaan harkittavaksi Jukovan (Jupperin koulun vanhemmille) omaa suljettua Facebook-ryhmää tai
Facebook-sivua.
Sivu
Yhden suuntainen viestintä.
Ryhmä
Ylläpitäjät: Jukovan hallituksen jäsenet
Ryhmän nimi: Jukova
Kuka tekisi ryhmän: Tanja Kristiansson on lupautunut toteuttajaksi
Jukova.org
Keskusteltiin Jukova.org-sivun uudistamisesta ja käytön aktivoinnista. Jaetaan jatkossa pöytäkirjat linkkinä
eikä liitteenä.
Tiedottaminen
Tiedottaminen on hyvä suunnitella etukäteen, esimerkiksi tiedottamisen vuosikello.
Tapahtumat ja luennot
Rastaalan koulussa on esimerkiksi iltaluentoja, jotka ovat opettajien pitämiä. Luennoilla vanhemmille
annetaan työkaluja ja neuvoja tukea lasten opiskelua (esim. kielet). Otetaan tämä tarkempaan käsittelyyn
seuraavassa kokouksessa.

10. Seuraava kokous
Johtokunnan seuraava kokous pidetään ti 12.1.2016 klo 18.00 Jupperin koulun kieliluokassa.
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11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40
Vakuudeksi

Jaana Ingberg
kokouksen puheenjohtaja

Katja Keränen
kokouksen sihteeri
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