PÖYTÄKIRJA

JUKOVA RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 4/2019-2020
kokous
Aika:

14.11.2019 klo 18:15

Paikka:

Isojen koulun paviljonki, 1 krs, luokka 114

Läsnä:

Helinä Lehtinen 4 C, johtokunnan puheenjohtaja
Terhi Eloranta 5 C, johtokunnan sihteeri
Anne Martiala 1 B, avustava sihteeri
Vilja Saarikivi 1 A
Heidi Tommila 1 C
Riina Jokinen 2 A
Mari Ahti 2 B
Kristiina Oksa 2 C
Kukka Helinen-Saarinen 3 B
Paula Haatainen 5 A
Tea Linde 5 B
Harri Granholm 6 A
Jaana Linkola, opettajajäsen

1. Kokouksen avaus
Kokouksen avasi puheenjohtaja Helinä Lehtinen klo 18:24.

2. Kokouksen päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.

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

5. Opettajan puheenvuoro
•

Rehtori oli pitänyt opettajille 13.11. Paviljonki 2 esittelyn. Joitakin muutoksia on tehty vielä
luokkatiloihin. Rakennuksen käyttöön oton tavoiteaikataulu on siirtynyt, ollen nyt 1.4.2020.
Parhaillaan tutkitaan myös voidaanko liikuntasali ja ruokala vielä säilyttää käytössä.

•

14.11. koulussa oli Kala Popup tilaisuus, jossa oli kilpailu kalojen tunnistamisesta. Kilpailun voittaja
arvotaan ja saa palkinnoksi lipun HopLopiin.

•

80-vuotisjuhlaviikon koko koulun HopLop -retki toteutetaan 10.12. kolmella lähdöllä luokkaasteittain.

•

Kvartti-mallin mukaisesti koululla organisoidaan 6-uokkalaisille tunti, jossa kerätään huolen aiheita
ja jaetaan koonti vanhempainillassa.

•

Karakallion nuorisotalolta oli nuorisotyöntekijä esittäytymässä koululla. Opettajat kaavailivat hänen
kanssaan mahdollista kerhotoimintaa kerran viikossa. Organisointi ja rahoitus ei ole vielä
vahvistettu nuorisotalon johdon kanssa. Koulu ja Jukova voisivat mahdollisesti osallistua tämän
rahoitukseen. Parhaillaan ei ole mitään koulun organisoimia kerhoja.

•

Bingel (SanomaPron pelillinen maailma) on käytössä 3-6 -luokkalaisille. Opettajat suosittelevat sitä
esimerkiksi opintojen kertaukseen kokeita varten.

6.Talous.
6.1. Halloween-juhlan tuotto
3385 €
6.2. Jäsenmaksut
Tähän mennessä 57 jäsentä maksanut jäsenmaksun. Kaikkia Jukovan edustajia kehotetaan edelleen
lähettämään vanhemmille Riinan laatima mainos jäsenmaksusta.
6.3. Tapahtuma oppilaille (somesokkelo)
Somesokkelo on mahdollisesti pidetty jo ainakin joillekin luokka-asteille. Helinä selvittää vielä ovatko kaikki
3-6-luokkalaiset jo tehneet kyselyn.
6.4. Kassa
•
•
•

Kassaan on saatu viime vuoden 6 A luokan lahjoitus.
Kassassa on tällä hetkellä 15167,89 euroa.
2-luokkalaisten retkeen oli haettu Jukovalta avustusta ja retken kustannuksista tilitetään kassasta
kaupungille 458€.

7. Kauden tapahtumat tähän mennessä
7.1. Halloween
Halloween-juhlasta on saatu hyvää palautetta lapsilta ja muilta osallistujilta.
Keskusteltiin, että tämän vuoden kokemusten perusteella seuraavaa juhlan toteutusta varten perustetaan
työryhmä, joka ohjaa valmisteluja ja varmistaa että kukin vastuullinen vanhempainryhmä organisoituu
itsenäisesti toimintapisteensä suunnitteluun, valmisteluun, toteutukseen ja siivoukseen. Muuten
tapahtuman pääkoordinaattoreille kertyy liian suuri kuorma yksityiskohtia huolehdittavaksi. Ideoita
organisoitumisesta ja toimintapisteistä kerätään Helinän sähköpostiin (kolumbus.fi).
Kävijöitä juhlassa oli 449.

7.2. Halloween-tavaroiden tulevaisuus
Koska koulun varasto ei tulevaisuudessa ole Jukovan käytössä, selvitetään maksullisia varastopalveluja. Osa
tavaroista joudutaan heittämään pois, kuten kankaat ja lasten piirustukset. Osalle voidaan harkita
puhdistusta, kuten arkut.

8. Luokkien järjestämät tapahtumat
•

4B:n ystävänpäivän disko keväällä 2020

9. Tulevat tapahtumat
9.1. Itsenäisyysjuhlan kahvitus 4.12.2019
Jukova järjestää itsenäisyysjuhlan kahvituksen 4.12.2019. Kahvitus pidetään A-aulassa. Ensimmäinen
kahvitus klo 17-17.30, toinen klo 18.30-19. Rehtori vahvistanut, että käytössä on 4 koulun kahvinkeitintä.
Kahvinkeittimet täytyy laittaa päälle klo 16. Vesipistettä ei ole käytössä, joten kahvi- ja teevesi pitää tuoda
kanistereissa. Kahvit tarjoillaan kertakäyttöastioista. Keskusteltiin, että leivonnaisten kannattaa olla
mieluiten sellaisia, joita varten ei tarvita lusikoita, eikä välttämättä lautasiakaan, ja päätettiin tilata valmiita
pullapitkoja.
•

•
•

Helinä kysyy pullapitkojen hintaa Fazerilta ja Keskolta Lauran kautta. Myös muiden ehdotukset
pitkojen hankintapaikaksi ovat tervetulleita, erityisesti, jos on mahdollista neuvotella niille
edullinen hinta.
Ensimmäisessä vuorossa kahvittajina: Terhi E, Riina J, Paula H, Kukka H-S
Toisessa vuorossa kahvittajina: Helinä L, Terhi E, Tea L

9.2. Koulun henkilökunnan joulukahvitus 17.12.2019
Koulun henkilökunnalle tarjoillaan perinteinen joulukahvitus 17.12. klo 8-9 Vellikellossa. Valmistelut alkavat
klo 7. Kahvittajat koristelevat tilan. Tarjoilu on suunnitteilla.
Kahvittajina: Helinä L, Anne M, Terhi E. Myös muut vanhemmat ovat tervetulleita auttamaan kahvituksessa
tai vain pikaisesti tervehtimään opettajia.
9.3. Simaa & sirkushuveja
Tapahtuman käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

10. Muut asiat
•

31.10. oli koulun ja Jukovan yhteistyötapaaminen, jossa käsiteltiin Paviljonki 2 tiloja sekä keittiön ja
liikuntasalin käytön jatkamista. Tähän liittyy kuitenkin LVI:n kannalta haasteita. Liikuntasalin
olemassaolo mahdollistaisi edelleen yhteisten tilaisuuksien ja juhlien järjestämisen. Asia vaatii vielä
virallisen käsittelyn. Helinä kokoaa sähköpostiinsa (kolumbus.fi) kaikilta avoimia kysymyksiä liittyen
koulutiloihin, minkä jälkeen koulun edustaja voi tulla vierailemaan Jukovan kokoukseen
keskustelemaan niistä.

•

Rehtori on ehdottanut, että 80-vuotisjuhlan kunniaksi saatavat mahdolliset lahjoitukset suunnataan
kaikki Jukovan kautta oppilaiden toimintaan.

•

Riihiniityntien hidaste on vielä selvitettävänä edellisen Jukovan johtokunnan puheenjohtajan
toimesta.

•

Koulun tilannetta käsitellään lisää seuraavassa kokouksessa.

11. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 29.1.2020 klo 18:15 Isojen koulun Paviljongissa.

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:50.
Vakuudeksi
Helinä Lehtinen, pj.

Anne Martiala, sihteeri

