PÖYTÄKIRJA
Jukova ry:n johtokunnan kokous 3/2018-2019
Aika
22.10.2018 klo 18.00
Paikka:
Mediateekki

Läsnä:
Pj
Opettajajäsen
1a
1b
1c
2a
2b
2c
2d
3a
3b
3c
4a
4b
4c
5a
5b
5c
6a
6b
6c

Jaana Inberg
Minna Salminen
Riina Jokinen, Eevakaisa Ollikainen
Mari Ahti
Kristiina Oksa
Sari Teräväinen, Kati Ahonen
Riikka Räsänen
Hanna Ackalin
Niina Whiteside
Nina Simola
Tiina Pitkänen, Laura Huurtola
Helinä Lehtinen
Verna Puttonen
Satu Lyyra
Terhi Eloranta, Mari Righini
Sari Granholm
Kati Ahonen
Anne Saikkonen
Marita Räbinä
Terhi Eloranta
Marjo Kankaanranta
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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:04.

2. Kokouksen päätösvaltaisuus
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Opettajan puheenvuoro
Minna Salminen lähetti pienten koulujen apulaisrehtori Liisa Sohlmanin terveiset suuresta määrästä
löytötavaroista pienten koululla. Sovittiin, että löytötavarat on haettava viim.30.11.18 koululta, josta koulu
viestii Wilman kautta vanhemmille. Jääneet löytötavarat koordinoi vaatekierrätykseen Jukovan 1 c:n
varaedustaja Kristiina Oksanen. Vapaaehtoisia mm. pesemään vaatteita löytyy Jukovan johtokunnasta

6. Halloween-juhla 31.10.18
Halloween-juhlaa vietetään 31.10.18. Pienten juhla (esi-2lk) 17:45-19:00 ja isojen juhla (3-6 lk) 19:15-20:30.
Juhla toteutetaan pääosin koulun salissa 4 € sisäänpääsyä vastaan. Perinteinen buffet toteutetaan
Vellikellossa, josta voi ostaa herkkuja pikkurahalla. Vellikellossa myös ilmainen onnenpyörä-pelipiste, johon
kaikki koulujen luokat toimittavat palkintoja. Juhlassa jaetaan aarrekartat ja lapset kiertävät pisteestä
pisteelle etsimässä aarteita. Jokaisella pisteellä osallistuja saa leiman aarrepassiinsa sekä pikkupalkinnon.
Marita Räbinä on tehnyt Halloween-mainoksen, jonka Jaana Inberg tulostaa ja Terhi Eloranta jakaa kouluille
edellisviikolla. Terhi organisoi myös 6 B-luokan kanssa Halloween-kuulutukset edellisviikon perjantaina sekä
Halloween-viikolla.
Jaana lähettää Jukovan jäsenille luonnoksen, jonka jokainen edustaja lähettää luokille. Samalla Jaana hoitaa
Halloween tiedotteen opettajajäsenten kautta Wilmaan.
Helinä Lehtinen tuo kassat ja kassalippaan tapahtumaan. Marita tuo toisen kassalippaan toiselle pisteelle.
Halloween-juhlan juontavat 6-luokat.
Luokkien pisteet/vastuut. Lista myös netissä.

6.1. Koordinaattorit, vastuuhenkilöt
Halloweenin koordinaattoreina toimivat Helinä Lehtinen ja Terhi Eloranta. Koordinaattorien tehtäviin
kuuluu mm. avainten haku ja palautus, yhteydenpito kouluun, siivoojaan, vahtimestariin ja opettajajäseniin.
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Myös valokaluston hoitaminen sekä koulutilojen luovutus siistinä ovat koordinaattorien vastuulla. Viestintä
tapahtuu Halloween-sähköpostiketjussa tai WhatsAppissa. Tehtävistä on koottu listat Jukovan nettisivuilla.
Jokainen luokka on vastuussa oman luokkansa pisteen koristelusta sekä loppusiivouksesta.
Loppusiivouksesta tulee lähettää koordinaattoreille nimet. Jaana Inberg lähettää taulukon, johon jokainen
luokka nimeää loppusiivoushenkilöt ja näiden puhelinnumerot.
Jaana varmistaa koululta, että ulkovessat on käytössä juhlan ajan ja että tyttöjen pukuhuonetta voidaan
käyttää ulkovaatesäilytykseen (aulan naulakot on nyt pois käytöstä).

Luokkien vastuualueet
1A

Juhlasaliohjelma: kolikko pulloon -heittokisa sekä koristelutiimi

1B

Järjestysmiehet ja ensiapu sekä kuuluttaminen

1C

Onnenpyörä

2A

Buffet

2B

Buffet

2C

Lipunmyynti

2D

Buffet

3A

Juhlasaliohjelma: maton siirto sekä koristelutiimi

3B

Kammokuja sekä koristelutiimi

3C

Juhlasaliohjelma: yllätyslaatikko sekä koristelutiimi

4A

Buffet

4B

Juhlasaliohjelma: kynä pulloon sekä koristelutiimi

4C

Juhlasaliohjelma: pisteheitto sekä koristelutiimi

5A

Kammokuja sekä koristelutiimi

5B

Juhlasaliohjelma: ilmapallon puhkaisu sekä koristelutiimi

5C

Juhlasaliohjelma: kananmunagolf sekä koristelutiimi
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6.2 Halloween-juhlan pisteet, buffet, ensiapu
Halloweenin pelipisteiden ohjeet on jaettu sähköpostilla Jukovan edustajille ja ovat nähtävissä Jukova.org.
nettisivuilla.

Buffet, karkki ja limumyynti
Etukäteen
- Pyydetään järjestäviltä luokilta leipomuksia. Toiveessa on sekä suolaista että makeaa. Tarvikkeista ei ole maksettu leipojille.
- popcornit pussitetaan valmiiksi samoin muut raksut.
- Limut ja karkit ostetaan etukäteen ( ei samoja kuin palkintoina). Yhteys Laura Huurtola
- Huom. Leipomuksissa tulee olla ns. tuoteseloste. Toive olisi, että kaikki ovat laktoosittomia. Olisi hyvä olla myös jonkun verran
gluteiinittomia tuotteita.
- Hinnasto tuotteista
Muut hankinnat
-

Mehutiivistettä, kertakäyttö mukeja, kertakäyttölautasia, kahvia ja teetä, sokeria, lautasliinoja, pikkulusikoita. Kaikkia
näitä löytyy Jukovan kaapista, mutta määrät tulee tarkistaa ennen juhlia ajoissa.
Teippiä, kyniä löytyy myös Jukovan kaapista
Hinnoittelu
-

Esimerkkinä edellisiä hintoja. mm. Kahvi 1€, tee 1€, syötävät 1-2,5€. Mehu 0,5€
Voi tehdä esim ”paketteja” Mehu + popcorn pussi 1€ tai Mehu + pizzapala 2€

Järjestysmiehet, ensiapu, ovimies (ohjaa juhlijat sisään hyvässä järjestyksessä ☺)

Lasten turvallisuus ja juhlien sujuvuus on erittäin tärkeää.
Vastuut
-

Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden takaaminen
Ajoliikenne kielletty koulun pihalla ja hiekkakentällä juhlien aikana
Ensi-avun välitön antaminen tarvittaessa
Asiattomien juhlista poistaminen (esim. entiset oppilaat, jotka eivät ole tulleet juhliin
nuoremman sisaruksen huoltajina)
Pitävät huolta, että juhlien jälkeen koulun tiloihin ei jää asiattomia henkilöitä

Etukäteen
-

-

Heijastin liivit löytyy Jukovan kaapista ruokalassa. Kaikille riittää liivit
Ovivuorolaisille tarvittaessa megafoni käyttöön. Löytyy myös Jukovan kaapista.
Paikalla pitäisi olla ensiapu sekä järjestysmieskortin omaavia henkilöitä. Ei ole kuitenkaan
pakollista, mutta suositeltavaa.
Järjestysmiesten pitää pystyä kommunikoimaan keskenään esim kännyköiden avulla tai jos
jollain on radiopuhelimet, nekin käyvät ☺. Yhteystiedot tulee antaa koordinaatoreille
Juhlien ajaksi.
Varmista Jukovan ensiapulaukun käytettävyys! Löytyy Jukovan kaapista sekin ☺
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Vinkit
-

Lähetä hyvissä ajoin luokalle viestiä tulevasta tehtävästä sekä vastuista sekä kysely ea- ja
järjestysmies- taitoisista.
Vuorot kannattaa jakaa etukäteen ja ilmoittaa Koordinaattoreille ennen juhlan alkua
Ovimiehet voivat avustaa lipunmyyntiä keräämällä sisäänpääsymaksuja jo ulkopuolella.

6.3. Koristelu
Koristeluun osallistuu niihin merkityt luokat sekä jokainen luokka hoitaa oman pisteensä. Jukovan
varastolta haetaan koristeet. Jaana selvittää rehtorilta olisiko roskalava sattumoisin koulun pihalla jo
käytettävissä Halloween juhlan aikana. Todennäköisesti koristeet tulee kuitenkin viedä siististi takaisin
Jukovan varastoon.
Helinä on ostanut muutaman kassillisen koristeita sekä saanut palokunnalta tarvikkeita lainaksi muun
muassa maastoverkkoja.
Kammokujan koristelu aloitetaan jo tiistaina, salin sekä Vellikellonvoi vasta koristella keskiviikkona koulun
jälkeen. Koordinaattorit ovat paikalla molempina päivinä klo 14:30 eteenpäin.

6.4. Musiikki/DJ
Mari Righini kysyy viimevuoden DJ:tä tapahtumaan.

7. Talous
Jäsenmaksuja on saatu 111 kpl, joten todella hyvin alkanut tämä vuosi.

8. Seuraava kokous
Johtokunnan seuraava kokous pidetään ke 21.11.2018 klo 18.00 Mediateekissa.

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:00.

Vakuudeksi

Jaana Inberg
kokouksen puheenjohtaja

Terhi Eloranta
kokouksen sihteeri
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