PÖYTÄKIRJA

JUKOVA RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/2019-2020
kokous
Aika:

07.10.2019 klo 18:15

Paikka:

Isojen koulun paviljonki, 1 krs, luokka 111

Läsnä:

Helinä Lehtinen, puheenjohtaja
Terhi Eloranta, sihteeri
Laura Huurtola, taloudenhoitaja
Riina Kirmanen 4 A
Anne Martiala 1 B
Sari Teräväinen 3 C
Lotta Hahtela 1 C
Kirsikka Grönholm 1 A
Vilja Saarikivi 1 A
Kristiina Oksa 2 C
Kati Ahonen 6 B
Elina Fagerholm 3 A
Tea Linde 5 B
Mari Ahti 2 B
Maija Kinni 3B
Paula Bruce-Haatainen 5 A
Tiina Pitkänen 4 B
Jaana Linkola, opettajajäsen

1. Kokouksen avaus
Kokouksen avasi puheenjohtaja Helinä Lehtinen klo 18:21.

2. Kokouksen päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.

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

5. Opettajan puheenvuoro
Jaana Linkola kysyi Jukovaa 4.12. hoitamaan kahvitusta itsenäisyysjuhlaan. Kahvitusta on klo 17:00 ja klo
18:30.
Kahvitus on päätetty hoitaa ja Helinä ja Terhi ainakin paikalla. Päätettiin myös ottaa IZettle mukaan, jos
saamme siitä poistettua Helinän henkilökohtaiset tiedot. Jukovalla mahdollisuus saada jäsenmaksuja
samalla. Muut tilaisuuteen osallistuvat henkilöt sekä tarjottavat päätetään seuraavassa kokouksessa.
Jaana kertoi 2 Paviljongin suunnitteluvaiheesta, joka etenee parhaillaan. Pohdinnassa on tilojen sijoittelu
mm. käsityötilat ja liikuntatilat.
Kouluun on tulossa japanilaisia vieraita tiistaina 29.10, jotka tulevat katsomaan digi-oppimista ja
ilmiöpohjaista oppimista.

6.Talous
Kouluun on tulossa lukuvuoden aikana käymään Päihdebussi. Bussi on osa Espoon kouluille tehtävää
valistus koulutusta. Selvitetään, onko tästä koulun 5. ja 6. luokille tulossa luento.
Jukovalle jäi mietittäväksi seuraavaan kokoukseen, halutaanko järjestää toinenkin tilaisuus aiheesta.
Alustavasti päätettiin kuitenkin järjestää Somesokkelo nyt vuorostaan nuorille (viime vuonna,
vanhemmille), luennon lisäksi nuorille tulisi kysely aiheesta, jonka pohjalta saatuja tietoja sekä koulu että
vanhemmat pystyvät hyödyntämään sitten jatkossa. Seuraavassa kokouksessa aiheesta lisää.
Jukova on saamassa lahjoituksen tilille.
6.1. Jäsenmaksut
Pohdimme, miten saada jäsenmaksuja tulevana kautena. Riina Jokinen on edellisessä kokouksessa luvannut
tehdä huomiota herättävän mainoksen muutaman kerran kautena 2019-2020, jotka Jukovan jäsenet
lähettävät luokilleen eteenpäin.
Otamme iZettlen mukaan 4.12 kahvitukseen, jolla on matalampi kynnys maksaa jäsenmaksu.
6.2. Taloudenhoitajalle oikeudet tiliin
Jukova ry:n johtokunta myöntää Laura Huurtolalle (-) oikeudet pankkitilin käyttöön sekä uuden pankkitilin
avaamiseen parhaaksi katsomaansa pankkiin. Lauralle voidaan antaa verkkopankkitunnukset, joita hän
käyttää tilin hallinnoimiseen.

7. Tulevat tapahtumat
7.1. Halloween
Halloween järjestetään kuten viime vuonna. Jokaisella luokalla on oma tehtävänsä ja näistä tehtävistä on
Jukova.org sivuilla ohjeistukset. Ohjeistukset päivitetään tälle vuodelle.
Halloweenia vietetään 30.10.19 ensin pienten koululaisten juhlana 17:30-18:45 ja sitten isojen 19:15-20:30.
Luokan edustajat tiedottavat luokalle, mitä kukakin luokka saa tehtäväkseen. Tänä vuonna koordinattoreina
toimii Terhi Eloranta ja Kristiina Oksa. Terhi hoitaa avainten hakemisen koululta ja sulkee viimeisenä koulun

ovet. Luokka antaa koordinaattoreille tiedoksi siivoustyöntekijöidensä nimet ja puhelinnumerot. Myös
järjestysmiehet sekä EA-henkilöt antavat yhteystietonsa koordinaattoreille. Koordinaattorien tehtäviin
kuuluu myös yhteydenpito kouluun, siivoojaan, vahtimestariin ja opettajajäseniin.
Koulua pääsemme laittamaan valmiiksi jo tiistaina 29.10. Koristeluun osallistuu niihin merkityt luokat sekä
jokainen luokka hoitaa oman pisteensä. Jukovan varastolta haetaan koristeet. Vellikellon seinät voidaan
koristella tiistaina, mutta pöydät voi järjestää vasta keskiviikkona. Sali voidaan koristella tiistaina sekä
kammokuja.
Halloween 2019 varten perustetaan oma WhatsApp-ryhmä, jossa käsitellään vain Halloweeniin liittyviä
asioita. Terhi tekee ryhmän.
Terhi kysyy mainoksen tekijää aiemmilta mainoksenlaatijoilta. Mainoksia jaetaan isojen koululla (Terhi) ja
lähiesikouluissa (Kirsikka). Jokainen luokka myös mainostaa luokilleen tapahtumaa. Terhi hoitaa opelle
ilmoituksen, joka informoi kaikkia vanhempia Wilman kautta.

7.1.1 Halloween tavaroiden hankinta
Emme tarvitse uusia Halloween-tarvikkeita vaan käytämme varastossa olevia. Jokainen luokka tuo myös
itse koristeita nimikoituna paikalle.
7.2. Koulun henkilökunnan joulukahvitus
Koulun henkilökunnan joulukahvitus järjestetään toiveen mukaisesti 17.12. Palaamme tähän seuraavassa
kokouksessa.
7.3. Simaa ja Sirkushuveja-tapahtuma
Käsitellään seuraavassa kokouksessa.
7.4. Muut tapahtumat

8. Luokkien järjestämät tapahtumat
4 B:n ystävänpäivän disco kevät 2020.

9. Muut asiat
9.1. Vastine Tilpalle koulun uudisrakennuksesta
Helinä tekee vastineen ja lähettää sen Jukovan jäsenille luettavaksi.
9.2. Oppilashuollon jäsenen valinta
Tarkistetaan, mitä oppilashuollolla tarkoitetaan. Ja kuka Jukovasta sitä edustaa. Käsitellään seuraavassa
kokouksessa.
9.3. Riihiniityntien hidaste
Helinä selvittää asiaa.

10. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään torstaina 14.11.19 klo 18:15 Isojen koulun Paviljongissa.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:00.
Vakuudeksi
Helinä Lehtinen, pj.

Terhi Eloranta, sihteeri

