PÖYTÄKIRJA

JUKOVA RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/2021-2022
Aika:

13.10.2021 klo 18:15

Paikka:

Pitkäjärven VPK ja Zoom

Läsnä:

Anne Martiala 3B, johtokunnan sihteeri
Helinä Lehtinen 6C, johtokunnan puheenjohtaja
Kati Ahonen 5A
Kirsikka Grönholm 3A
Kukka Helinen-Saarinen 5B
Kristiina Oksa 1A
Laura Jokinen 5C
Laura Peltonen 2B
Leeni Heino 1C
Marita Räbinä 6B, rahastonhoitaja
Nina Simola 6A
Riikka Jäntti 2B
Riina Jokinen 4A
Sanna Lajunen 4C
Tea Linde 4B
Ulla Hagelberg 3C

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:18.

2. Kokouksen päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja ja vähintään puolet johtokunnan jäsenistä olivat paikalla. Kokous todettiin
päätösvaltaiseksi.

3. Tapahtumasuunnitelmat
•

Joulukahvitus opettajakunnalle
Tänä vuonna päästään järjestämään opettajakunnalle joulukahvitus perinteiseen tapaan siten, että
jukovalaiset tarjoilevat sen aamiaisena ennen koulupäivän alkua.
-

Ajankohtaehdotus: torstai 16.12.2021 klo 8 (valmistelut klo 7 alkaen) – Helinä esittää
ehdotuksen rehtorille.

-

Tarjoilut: suolaista ja makeaa yleiset ruoka-ainerajoitteet huomioiden, kahvia, teetä, glögiä –
Helinä tilaa tarjottavat syötävät valmiina paikallisilta pitopalveluyrittäjiltä

-

Tehtävää: tilan (opettajainhuone vai Paviljonki 2 ruokala?) tarjoilujen haku ja esivalmistelu,
koristelu ja tarjoilujen esillepano, juomien täydennys kahvituksen ajan (ehtii hyvin myös syödä
ja seurustella opettajien kanssa), siivous
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•

Joulutapahtuma
Toimintasuunnitelman mukaisesti järjestetään syyslukukauden päättyessä jouluinen tapahtuma,
jonka tarkoituksena on tarjota Jupperin kouluyhteisölle, koululaisten vanhemmille ja koko tienoolle
mahdollisuus kohdata pitkästä aikaa ja virittäytyä joulun tunnelmaan. Tapahtumalla
mahdollistetaan myös varojen keruu sekä luokille että Jukovalle. Tämä on tarkoitus toteuttaa
luokkatoimikuntien organisoimina toiminta- ja myyntipisteinä sekä Jukovan pitämänä kahviona.
Jukovan kahvion on määrä olla ainoa myyntipiste, jonka antimia syödään paikan päällä. Muissa
myyntipisteissä voi olla syötävää pakattuina mukaan ostettavaksi. Luokat organisoivat omat
toiminta- tai myyntipisteensä, ja esimerkiksi varaavat tarvittavan vaihtokassan, itsenäisesti.
-

Ajankohtavaihtoehtoja: keskiviikko 1.12.2021, keskiviikko 8.12.2021, torstai 9.12.2021 ilta
(esim. klo 17-20)

-

Paikka: Ensisijaisesti koulun liikuntasali. Jos liikuntasali ei ole käytettävissä, mahdollisesti
Laaksolahden Monitoimitalo.

-

Markkinointi: Tapahtumasta laaditaan ilmoitukset Ju-Ve-La ja paikallisen K-kauppiaan
Facebook-ryhmiin, Wilmaan ja Länsiväylään.

-

Ideoita:

-

o

Jukovan kahviosta: joulutorttuja ja muita makeita leivonnaisia, glögiä, mehua,
pillimehuja, suolaisia piiraspaloja, pikkupizzoja, grillimakkaroita, hodareita

o

Jukovalle myös toiminnan esittelypiste, jonka luokse teetetään iso banderolli,
käytettäväksi myös muissa tulevissa tapahtumissa (Jukova teksti ja kuvia siitä mitä
Jukova tekee – uudelleenkäytetään Riina J:n aiemmin laatiman ppt-esitteen aineistoa).
Mahdollisuuksien mukaan myös historiikki-aineistoa läppärillä katseltavaksi? Lisäksi
Helinä (pj) selvittää mahdollista joulupukkia vierailulle.

o

Luokkien myyntipisteisiin: 4A-luokka on jo ilmoittanut halustaan pitää
heijastintuotteiden myyntipöytää. Muita keskustelussa esillä olleita myyntituotteita
ovat esimerkiksi erilaiset käsityö- ja ruokalahjat.

o

Luokkien toimintapisteisiin: poniratsastusta (Laura P 2B selvittää), onnenpyörä,
musiikkiesityksiä, lahjapaketointia, askartelua, nukketeatteria (Helinä pj/6C selvittää)

Ensimmäiset toimenpiteet:
o

Kunkin luokan Jukova-edustaja tiedustelee luokkansa vanhemmilta haluavatko järjestää
tapahtumaan oman myyntipöydän tai toimintapisteen. Tieto tästä välitetään Jukovan
johtokunnalle joko yhteisen whatsapp-ryhmän tai sähköpostin kautta viimeistään
perjantaina 29.10.2021.

o

Helinä (pj) selvittää ajankohdan ja tapahtumapaikan

o

Anne (siht) valmistelee Riina J 4A kanssa Jukova-banderollin

o

Riina J 4A selvittää grillivuokrausta ja Jukova-banderollin teettämistä (muoto, koko,
materiaali, hinta)

o

Anne (siht) laatii luokkatoimikunnille/vanhemmille tiedotteen tapahtuman
tarkoituksesta, mahdollisuuksista ja organisoinnista – tähän sisällytetään tapahtuman
nimen ideointipyyntö

4. Muuta
•

Koska vanhemmat eivät ole vielä päässeet juurikaan tutustumaan koulun Paviljonki-tiloihin,
ehdotetaan, että oppilaat voisivat toteuttaa virtuaalisen esittelyn niihin. Esimerkiksi kuvata lyhyitä

2

videoita, joissa kulkevat koulun tiloissa ja kertovat miten niitä koulupäivinä käytetään. – Helinä (pj)
ottaa esille rehtorin kanssa keskustellessaan.
•

Joko joulutapahtuman yhteydessä tai erikseen, ehdotetaan, että oppilaat tunnistavat koulun
ympäristöstä heitä liikenneturvallisuuden kannalta huolestuttavia paikkoja, ja tekevät kylttejä tai
liikennemerkkejä, joilla paikat merkitään näkyvästi ainakin tapahtuman ajaksi. – Helinä (pj) ottaa
esille rehtorin kanssa keskustellessaan.

•

Helinä (pj) luovutti Annelle (siht) Jukovan johtokunnasta poistuneen aiemman jäsenen varastosta
siirretyn kassin, joka sisältää Jukovan tapahtumatarpeisiin hankittuja ensiaputarvikkeita. Anne
varastoi sitä toistaiseksi.

5. Seuraava kokous
Jukovan johtokunta kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 3.11.2021 klo 18:15 koulun Paviljonki
2:n ruokalassa.

6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:50.

Vakuudeksi
Helinä Lehtinen, puheenjohtaja

Anne Martiala, sihteeri
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