PÖYTÄKIRJA

Jukova ry:n kokous 1/2012‐2013
Järjestäytymiskokous

Aika 3.10.2012 klo 18.55‐
Paikka: Jupperin koulun ruokala, Vellikello
Läsnä:
Marja‐Leena Pekonen, puheenjohtaja
Jukka Hertell
Ritva Strömmer
Marja Viitanen
Essi Sarpo
Minna Mäkelä
Sampo Lappalainen
Kati Valtonen
Elina Sointi
Petri Haatainen
Kati Väliaho
Tatu Koivunen
Jonna‐Marjut Koponen, opettajien edustaja

1.Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Marja‐Leena Pekonen avasi kokouksen klo 18.55.

2. Kokouksen päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Johtokunnalle varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, sihteeri sekä
toiminnantarkastaja
Kaudelle 2012‐2013 valittiin varapuheenjohtajaksi valittiin Petri Haatainen, taloudenhoitajaksi Sampo
Lappalainen ja sihteeriksi Kati Valtonen. Toiminnantarkastajana jatkaa Laura Viita ja varatoiminnantarkastajana
Antti Pekonen.
Kokous myönsi taloudenhoitaja Sampo Lappalaiselle tilinkäyttöoikeuden yhdistyksen tilille.

4. Opettajan terveiset
Opettajien edustaja Jonna‐Marjut Koponen ehdotti Jukovalle pyynnön kokouskäytännöstä seuraavaa: esityslistan
kohta ”Opettajan terveiset” on kokouksen alussa ja kokoukset pidetään muina viikonpäivinä kuin keskiviikkona.
Hyväksyttiin opettajien ehdotus.

Koulun uuden johtokunnan jäsenten valintakokous on Halloween‐juhlapäivänä 31.10. Koulu tiedottaa vanhempia
aiheesta lähempänä ajankohtaa.

5. Halloween-juhla
Koko koulun yhdessä toteuttama Jukovan varojenkeruutapahtuma Halloween‐juhla pidetään keskiviikkona
31.10.2012. Tilaisuus järjestetään klo 17.45 ‐ 20.30. Alustavan tilavarauksen hoitaa opettaja Jonna‐Marjut
Koponen. Puheenjohtaja Marja‐Leena Pekonen vahvistaa varauksen.
Edellisinä vuosina kävijämäärä on ollut niin suuri, että tälläkin kertaa päätettiin jakaa tilaisuus kahteen osaan.
Esi‐ja tokaluokkalaiset vanhempineen klo 17.45‐19.00 ja luokka‐asteet 3‐6 klo 19.15‐20.30.
Juhlan jännittävän luonteen vuoksi vanhemmille annetaan tarpeeksi infoa pienten oppilaiden osallistumisesta
iltaan. Myös vanhemmat ovat tervetulleita mukaan.
Kimmo Kivilahti on lupautunut tekemään mainosjulisteet ja juhlakutsut. Julisteiden tulostuksesta ja jakelusta
sovitaan sähköpostitse. Elina Soini koordinoi.
Atte Raitolampi on aiempina vuosina tarjonnut dj‐palvelua kohtuuhinnalla. Marja‐Leena Pekonen selvittää ja
ilmoittaa.
Kutsuja tilaisuuteen ei Vihreän lipun hengessä lähetetä reppupostissa vaan luokan edustajat lähettävät kutsun
sähköpostin liitteenä luokilleen.
Luokittain juhlan työt jakautuvat seuraavasti:
Esi‐A
Esi‐ B
1A
1B
1C
2A
2B
2C
2D
3A
3B
3C
4A
4B
4C
5A
5B
5C
6A
6B
6C

Buffa yhdessä 1A:n kanssa
Koristelu yhdessä 4B:n kanssa
Buffa, yhdessä esiA:n kanssa
Onnenpyörä yhdessä 2A:n kanssa
Pelinurkkaus yhdessä 3B:n kanssa
Onnenpyörä yhdessä 1B:n kanssa
Popcornikone
Lipunmyynti yhdessä 4C:n kanssa
Ensiapu ja järjestysmiehet
Kammokuja yhdessä 3B:n ja 5A:n kanssa
Kammokuja yhdessä 3A:n ja 5A:n kanssa
Makeis‐ ja limumyynti
Musta‐aukko yhdessä 5C:n kanssa
Juhlatilojen koristelu yhdessä esi‐B:n kanssa sekä Kammokujan rakentamisessa konsultointi
Lipunmyynti yhdessä 2C:n kanssa
Kammokuja yhdessä 3A:n ja 3B:n kanssa
Salin ohjelma (limbokisa, pukukilpailu, tanssikilpailu, juonnot ja palkinnot)
Musta aukko yhdessä 4A:n kanssa
‐
‐
‐

Hattarapistettä ei ole mukana, koska se aiheuttaa niin paljon sotkua.
Kati Väliaho koordinoi koko Halloween‐tapahtuman järjestelyjä.
Kati Väliaho toimittaa Jukovan edustajille koulun toimintaohjeet tilaisuuden järjestämistä varten (avaimet,
sähköt, salin tekniikka ja valot, keittiön käyttö, siivous, jne.) .
Huom! Keittiön kanssa sovittava erikseen astioiden, keittimien, servettien ja tiskikoneen yms. käytöstä.
Kunkin luokan Jukovan edustaja organisoi ja aikatauluttaa tehtävät luokan vanhempien kesken. Selkeällä
organisoinnilla alennetaan kynnystä osallistumiseen. Vähintään 5‐6 henkilöä /piste on hyvä saada paikalle
rakentamisen, itse tilaisuuden sekä loppusiivouksen ajaksi, jotta hengähdystaukojakin ehditään pitämään.
Luokan vastuulle jää myös oman pisteen siivous ja yleiseen loppusiivoukseen osallistuminen. Jätesäkkejä
kannattaa tuoda sekä roskia varten että koristeluun (mustat ja oranssit).
Omiin, lainaksi tuotaviin ja takaisin haluttaviin koristeisiin merkitään oma nimi. Mustat ja oranssit, mutta myös
muunväriset kankaat, erilaiset valot, pääkallot, luut, kurpitsat, luurangot ja kaikki vähänkään Halloweenin sopivat
somisteet, mitä kotoa tai työpaikalta löytyy, kannattaa tuoda koululle. Tarkemmat ohjeet tulevat sähköpostitse
Kati Väliaholta.
Pisteistä vastaavat luokat tuovat oman pohjakassan ja kassalippaan. Tarkemmat ohjeet rahaliikenteen
hoitamisesta ja pisteiden tilityksistä tulevat taloudesta vastaavalta Sampo Lappalaiselta sähköpostitse.
Ohjelma toimikunnan (5B) valitsema tuomaristo palkitsee kaksi parasta asua /tilaisuus.
5B hankkii palkinnot sekä pukukisaan että muihinkin tilaisuudessa järjestettäviin kisoihin. HUOM! Ei chilinsyöntiä
tai vastaavaa!
Onnenpyörää varten kerätään palkintoja kaikilta luokilta. Palkinnot tuodaan omaan luokkaan. Opettajat
toimittavat palkinnot yhteen paikkaan ja ilmoittavat sijainnin Jukovalle.
Näistäkin tulee vielä erillinen ohje.
Liput tapahtumaan maksavat lapsilta 1e ja aikuisilta 2e. Lipunmyynnistä vastaavat henkilöt seuraavat
mahdollisuuksien mukaan ”tukkimiehen kirjanpidolla” kuinka paljon väkeä suunnilleen paikalle on tullut. Jos luku
lähenee 500:aa, täytyy ovet vaikka hetkeksi sulkea, ettei paloturvallisuusmääräyksiä rikota.
Sovittiin, että Halloween‐juhlajärjestelyistä lähetetään postia tarpeen mukaan sopivalla porukalla. Ei esim.
käytetä automaattisesti ”vastaa kaikille” –toimintoa, ellei se ole aivan välttämätöntä.

6. Muita tapahtumia
6.1 Joulukahvitus
Jukova järjestää koulun henkilökunnan joulukahvituksen ti 11.12.2012 klo 8‐9. Käytännön järjestelyistä sovitaan
seuraavassa kokouksessa.
Huom! Keittiöhenkilökunnan tiedottaminen ja astioiden käyttö sekä kutsu tilaisuuteen muistettava.
Vastuuhenkilö auki.

6.2 Simaa ja sirkushuveja
Sovitaan myöhemmissä kokouksissa.

6.3 Muuta
Koulun tapahtumaluetteloa päivitetään mahdollisuuksien mukaan osoitteessa Jukova.org.
Sovittiin, että Jukka Niemelä kysyy Jyrki J.J. Kasvilta mahdollisuutta luennoida keväällä 2013
vanhempainkahvilassa nuorten nettikäyttäytymisestä. Selvitetään onko koululla suunnitelmia tai ajatuksia
puhujaksi esim. opettajille erikseen. Jonna‐Marjut selvittää.

7. Talous
Talousselvitys käytiin läpi sääntömääräisessä kokouksessa, joka pidettiin ennen järjestäytymiskokousta 1/2012‐
2013. Kaikki kokouksessa läsnä olleet olivat läsnä myös sääntömääräisessä kokouksessa.

8. Muut esille tulevat asiat
Kati Valtonen selvittää nettisivujen päivityskuviot Kirsikka Isohannilta.

9. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään ma 15.10. klo 18.00 kieliluokassa.
Seuraavaan kokoukseen tulevat asiat toimitettava sihteerille (kati.valtonen@skanska.fi)
ja puheenjohtajalle (marja-leena.pekonen@fi.fujitsu.com) 8.10. mennessä.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00

Vakuudeksi

Marja‐Leena Pekonen
puheenjohtaja

Kati Valtonen
kokouksen sihteeri

