PÖYTÄKIRJA

JUKOVA RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/2018-2019
kokous
Aika:

24.09.2018 klo 18:00

Paikka:

Jupperin koulun mediateekki

Läsnä:

Jaana Inberg, puheenjohtaja
Terhi Eloranta, sihteeri
Hanna Ackalin
Helinä Lehtinen, taloudenhoitaja
Marita Räbinä
Päivi Horelli
Kati Ahonen
Hanna Stenius
Verna Puttonen
Maarit Lahti
Eevakaisa Ollikainen
Satu Lyyra
Henry Mäkinen
Meri Maunu-Mikkonen
Laura Huurtola
Jari Haapala
Sanna Lahti, opettajajäsen

1. Kokouksen avaus
Kokouksen avasi puheenjohtaja Jaana Inberg klo 18:02.

2. Kokouksen päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Opettajan puheenvuoro

Sanna Lahti totesi Somesokkelon tulevan Kodin ja Koulun päivään 29.9.18. Rehtori lähettää viestiä vielä
Wilman kautta vanhemmille päivän aikatauluista.
Koska opettajat jakavat kokousvuorojaan, Sanna toivoi, että sähköpostit lähetetään aina molemmille
tiedonkulun takaamiseksi.

6.Talous
Halloweenin kohdalle budjettiin lisätään 1000 €. Kodin ja koulun päivään otetaan i Zettle-laite, joten
Jukovan jäsenmaksuja pystyy heti maksamaan paikanpäällä. Helinä varmistaa vielä tarvitaanko laitteelle
oma liittymä.

7. Tulevat tapahtumat
7.1. Kodin ja koulun päivä
Kodin ja koulun päivän aikataulu ja henkilöt selvitettiin jo edellisessä kokouksessa. Laura hoitaa tarvittavat
määrät kahvia, teetä yms.paikalle. Lasku Jukovalle. Vesipiste ei toimi pikkukeittiössä, joten pitää hoitaa
elintarvikeämpäri tilaisuuteen, jolla vettä otetaan pukuhuoneesta. Terhi käy tarkastamassa vielä kaapin
sisällön ja mitä tarvitsee ostaa kaupasta.
7.2. Halloween
Helinä esitteli Halloweenin konseptiuudistuksen. Halloweenia vietetään 31.10.18 ensin pienten
koululaisten juhlana 17:30-19:00 ja sitten isojen 19:15-20:30. Konseptiuudistus viedään Jukova.org sivuille
kaikille nähtäväksi. Tarkoituksena on osallistaa lapsia aikaisempaa enemmän sekä tarjota kaikille mielekästä
yhteistä tekemistä. Luokan edustajat tiedottavat luokalle, mitä kukakin luokka saa tehtäväkseen. Helinä
tekee luokkakohtaisen tehtävä/vastuujaon ja se jaetaan Jukovan johtokunnan jäsenten kautta luokille.
7.2.1 Halloween tavaroiden hankinta
Koska koululla on sisäilmaongelmia, joudutaan jotain jo säilössä olevaa Halloween tavaraa uusimaan,
laitoimme budjettiin 1000 € lisäystä. Tulevina vuosina pyrimme lainaamaan rekvisiittaa ja tavaroita
hankintojen sijaan.
7.3. Koulun henkilökunnan joulukahvitus
Koulun henkilökunnan joulukahvitus järjestetään toiveen mukaisesti 18.12 klo 8:10-9:00. Järjestämään
lupautuivat Terhi Eloranta, Helinä Lehtinen ja Jaana Inberg. Tilataan edelliseen malliin Seija Kotipalolta
tarjottavat, Terhi pyytää Seijalta tarjousta. Käsitellään lisää seuraavassa kokouksessa.
7.4. Simaa ja Sirkushuveja-tapahtuma
Käsitellään seuraavassa kokouksessa.
7.5. Muut tapahtumat

8. Luokkien järjestämät tapahtumat
4 C varasi Back to school-discon syksylle 2019.

9. Jäsenrekisteri
Käytiin läpi GDPR:n mukanaan tuomat muutokset koskien tietosuojaa. Yhdistyksen jäsenluettelo on
henkilötietolaissa määritelty henkilörekisteri. Henkilötietolaki määrää muun muassa yksityisyyden suojaa
turvaavista perusoikeuksista jäsenluettelon tietojen käsittelyn osalta. Jäsenluetteloon on merkittävä
vähintään kunkin jäsenen koko nimi sekä kotipaikka
Yhdistyslaki velvoittaa Jukovaa pitämään jäsenrekisteriä josta käy ilmi jäsenen etunimi + sukunimi +
kotipaikka. Helinä Lehtinen on uusinut Jukovan jäsenmaksulomakkeen. Nyt lomakkeesta käy selkeästi ilmi,
että maksaja vahvistaa jäsenyytensä. Samalla poistettiin mahdollisuus ilmoittaa toinen henkilö jäseneksi
(yleensä tämä hlö on ollut aviopuoliso). Maksuluokkia on 2 aiemmin sovitun mukaisesti: 15€/huoltaja ja
30€/perhe. Jäseneksi rekisteriin merkitään aina maksaja.
Käytiin läpi Jukovan tietosuojaseloste ja se viedään mahdollisimman pikaisesti jukova.org sivuille. Jaana
lähettää tietosuojaselosteen erillisenä johtokunnan jäsenille
Jäsenrekisterin ja tietosuojaselosteen vaatimustenmukaisuus on varmistettu pankkialan lakiasiainosastolta
sekä Suomen Vanhempain liitosta.
Marita Räbinä lupautui auttamaan Riikkaa kotisivujen päivittämisessä.

10. Muut asiat
10.1 Oppilashuollon jäsenen valinta
Valittiin Riina Jokinen oppilashuollon tiimiin.
10.2. Kulukorvauslomake
Helinä on tehnyt kulukorvauslomakkeen, jolla 2-lk ja 5-lk opettajat hakevat retkiavustusta. Helinä lähettää
lomakkeen kaikille Jukovan edustajille ja he tarvittaessa pystyvät lähettämään sen opettajille.

11. Seuraava kokous
Johtokunnan seuraava Halloween-painoitteinen kokous pidetään ma 22.10.2018 klo 18:00 Jupperin koulun
mediateekissa

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:03.
Vakuudeksi
Jaana Inberg, pj.

Terhi Eloranta, sihteeri

