hei kaikki!
Jukova käsitteli kokouksessaan ke 17.4.2019 Tilapalveluiden tekemää selvitystä ja vertailua eri
sijaintivaihtoehtojen välillä koskien Paviljonki 2:n (sk-2) sijoittumista koulun tontilla.
Jukova kannattaa yksimielisesti vaihtoehtoa nro 3, jossa sk-2 sijoitetaan nykyisen kirjaston paikalle. Jukova
on erityisen ilahtunut siitä, että tässä sijoitteluvaihtoehdossa on otettu huomioon kirjaston säilyttäminen
omatoimikirjastona sk-2:n tiloissa. Näin tiivis yhteistyö ja -käyttö voi jatkua koululaisten ja kyläyhteisön
toimesta. Sk-2:n suunniteltu ruokala voi hyvin toteutuessaan toimia myös yhteisöllisesti tapahtumien
paikkana.
Vaihtoehto 3 mahdollistaa myös varsinaisen uudisrakennuksen vapaan ja tehokkaan suunnittelun tontille
kuten myös rakennusaikaisen koulutyöskentelyn turvallisesti eristettynä rakennustyömaasta ja liikenteestä.
Myös ajallisesti, mikä on ollut vanhempien yksi huolista, vaihtoehto 3 on niin lähellä vaihtoehto 1:stä
(koulun kenttä), että Jukova kannattaa tästäkin näkökulmasta kirjaston ’päälle’ vaihtoehtoa.
Muista vaihtoehdoista Jukova lausuu seuraavasti:
●

●

vaihtoehto 1 ’kentän päälle’: sijainti on liian kaukana sk-1:stä (Paviljonki 1), jotta tehokas ja sujuva
koulutyö voidaan turvata. Oletamme, että siirtymät rakennusten välillä tulisivat viemään
kohtuuttomasti aikaa oppitunneilta
vaihtoehto 2 ’asuntolan päälle’: vain sijaintia ajatellen, Jukova pitää tätä vaihtoehtoa parempana
kuin vaihtoehtoa 1. Aikataulullisesti, kustannuksellisesti sekä selvitettyjen haasteiden perusteella,
Jukova kuitenkin näkee tämän vaihtoehdon toteuttamiskelvottomana.

Jukova käsitteli myös Wilman kautta vanhemmille tiedoksi saatetun työyhteisön tilaesityksen ja sitä
vastustetaan yksimielisesti mm seuraavista syistä:
●

●
●
●
●

Jukova on tehnyt laajamittaista yhteistyötä niin Tilapalveluiden kuin Sivistystoimen ja koulun
johtokunnan kanssa, jotta koulun sisäilmaongelma saadaan ratkaistua Paviljonki 2:lla. Jukovan
tärkein tavoite on koko ajan ollut terveet toimivat tilat niin pian kuin mahdollista.
Jukova ei hyväksy kokonaisen ala-aste ikäluokan työskentelyä vanhoissa, liian ahtaissa ja
toimimattomissa tiloissa
Jukova ei hyväksy esitettyä ’ehtoa’ ratkaisuvaihtoehdolle, vaan pitää sitä epärealistisena
Jukova vastustaa monen vuoden luokkaruokailua
Oppilashuollon tarvitsemat lisätilat ovat jo itsessään investointi, mutta toimimaton verrattuna
Tilapalveluiden esittämään vaihtoehtoon nro3

Vanhempainyhdistys esittää siis yksimielisesti, että Tilapalveluiden vertailun vaihtoehto nro 3 ’Kirjaston
päälle’ toteutetaan mahdollisimman pikaisessa aikataulussa.
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