PÖYTÄKIRJA

JUKOVA RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 6/2019-2020
Aika:

25.5.2020 klo 18:15

Paikka:

Isojen koulun piha & Zoom

Läsnä:

Helinä Lehtinen 4C, johtokunnan puheenjohtaja
Terhi Eloranta 5C, johtokunnan sihteeri
Anne Martiala 1B, avustava sihteeri
Vilja Saarikivi 1A
Lotta Hahtela 1C
Mari Ahti 2B
Henry Mäkinen 2C
Elina Fagerholm 3A
Kukka Helinen-Saarinen 3B
Nina Simola 4A
Tiina Pitkänen 4B
Paula Bruce-Haatainen 5A
Tea Linde 5B
Maarit Lahti 6B
Jaana Linkola, opettajajäsen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:15.

2. Kokouksen päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Opettajan puheenvuoro
•

Jaana kertoi, että rehtori Jouni Holopainen on jäämässä eläkkeelle ja on esitetty, että hänelle
haettaisiin eläkkeelle jäämisen kunniaksi opetusneuvoksen arvonimi. Jukovalta pyydettiin
kiireellisellä aikataululla päätöstä siitä puoltaako Jukova hakemusta ja osallistuuko se hakemuksen
kustannuksiin. Arvonimen vero maksaa 1550 euroa. – Asian käsittelystä lähemmin tämän
pöytäkirjan kohdassa Muut asiat.

•

Paviljonki 2 luovutus käyttöön piti olla 29.5., mutta on siirtynyt 26.6. Uusiin luokkatiloihin asettuvat
nelosluokkalaiset. Lisäksi rakennukseen sijoittuu aineopetustiloja (käsityöt ym). Nykyinen
liikuntasali jää käyttöön, mutta kaikki muut vanhat tilat puretaan. Purkutyölle ei kuitenkaan ole
vielä urakoitsijaa, joten sitä ei saada tehtyä suunnitellusti kesän aikana. Tämä vaikuttaa erityisesti
välituntien organisoimiseen usealle ulkoalueelle. Tästä on koitunut se, että opettajilla ei ehdi olla
koulupäivän aikana juurikaan taukoja, koska välituntivalvonta vaatii niin paljon henkilöstöä.

6. Talous
Jukovan tilillä on tällä hetkellä yli 12000 euroa. Tässä on huomioitu jo tämän kevään oppilaiden stipendit ja
kuudeluokkalaisten ruusut.

7. Stipendit ja ruusut
Puheenjohtaja (Helinä), sihteeri (Terhi) ja rahastonhoitaja (Laura) ovat organisoineet kaiken stipendeihin ja
6-luokkalaisten ruusuihin liittyvän yhdessä koulun kanssa.
Tänä keväänä Jukova rahoittaa seuraavat opettajien nimeämät huomionosoitukset oppilaille:
•
•
•
•
•
•
•

Hymypatsaat ja kunniakirjat yht. 382,28 €, 18 kpl
Lahjakortti kirjakauppaan à 20 €, 12 kpl (2. luokat 6 kpl, 4. luokat 6 kpl)
Kielten rahastipendit à 20 €, 9 kpl (englanti 3 kpl, ruotsi 3 kpl, saksa 2 kpl, ranska 1kpl)
6. luokkalaisten muut rahastipendit eri oppiaineisiin à 20 €, 14 kpl
Luokanopettajan myöntämät rahastipendit 6. luokkalaisille à 50€, 6 kpl (2 kpl per luokka)
Kaikkiin stipendeihin kortit ja kirjekuoret
6. luokkalaisten ruusut 800 €, 100 kpl (6A 27 kpl, 6B 28 kpl, 6C 28 kpl – loput varalta, ylimääräisiksi
jäävät opettajien kesken jaettavaksi)

Koska kevätjuhlaa ei voida viettää, koulu toteuttaa live streamin kaikkiin luokkiin samaan aikaan ja
vanhemmat saavat myös videotallenteen katsottavakseen.

8. Jukovan esittelymateriaalit
Käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

9. Tulevat tapahtumat
Nykyinen 4B luokka on edelleen kiinnostunut järjestämään diskon esimerkiksi ”Back to School” teemalla,
jos olosuhteet sen vain mahdollistavat lukuvuoden 2020-2021 alkaessa. Mitään koulun tapahtumia
pystytään kuitenkin järjestämään aikaisintaan syyskuussa. Tähän palataan heti kesälomien jälkeen, kun
koulualueen purku- ja rakennustöiden aikatauluista on vahvistettua tietoa. Syksyn alkaessa ideoidaan myös
Halloween-juhlan seuraavaa toteutusta.

10. Muut asiat

10.1. Pullojenkeräyksen vuosikalenterin laadinta
Käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
10.2. Jukovan tavaroiden siirto
Helinä vahvistaa aikataulun koululta kiireellisesti, jotta tarvittaessa pystytään tyhjentämään Vellikellon
kaappi ja kellarivarasto vielä ennen kouluvuoden päättymistä.
10.3. Päivitys Riihiniityntien korokkeen etenemisestä
Henry oli saanut kunnalta tiedon, että tielle toteutetaan hidastus ajoradan kavennuksella ja korotetulla
katukiveyksellä noin 50 metrin matkalta kesän tai syksyn aikana.
10.4. Päivitys Ylänkötien ja Laaksolahdentien risteyksen pensaiston karsinnasta
Nina on laittanut asian vireille. Tähän palataan seuraavassa kokouksessa.
10.5. Jukovaa pyydetty hakemaan rehtorille opetusneuvoksen arvonimeä
Rehtori on jäämässä eläkkeelle tämän kalenterivuoden lopulla. Koululta tiedusteltiin Jukovan halukkuutta
osallistua rehtorin opetusneuvoksen arvonimen hakemiseen. Opetusneuvoksen arvonimen myöntää
hakemuksen pohjalta presidentin kanslia ja sen myöntämisestä tulee hakevan tahon maksaa vero (1550
euroa). Asia on ollut esillä myös kaksi vuotta sitten, jolloin rehtorin eläkkeelle jääminen kuitenkin siirtyi,
eikä asiasta tehty päätöstä. Helinä kokoaa vielä taustatiedot nyt uudelleen Jukovalle esitetystä aloitteesta.
Tässä kokouksessa todettiin, ettei Jukova laadi tällaista hakemusta eikä voi kustantaa sellaista yksin, ja
päätettiin äänestää hakemuksen puoltamisesta sekä siihen mahdollisesti laitettavasta rahasummasta.
Mahdollisimman monen Jukovan johtokunnan jäsenen (18 luokan edustajajäsentä sekä rahastonhoitaja ja
sihteeri) toivotaan ilmaisevan kantansa asiassa. Arvonimen puoltamiseen esitetään vaihtoehdot ”ei” ja
”kyllä”. ”Kyllä” vastaus jaetaan neljään vaihtoehtoiseen kannatussummaan 0 €, 200 €, 500 € ja 1000 €.
Äänestyksen tulos lisätään tämän pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 1).

11. Seuraava kokous
Seuraava johtokunnan kokous pidetään tiistaina 18.8.2020 klo 18:15 Isojen koulun Paviljonki 1:ssä. Jukovan
vuosikokous ajoittuu syyskuulle.

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:46.
Vakuudeksi
Helinä Lehtinen, puheenjohtaja

Anne Martiala, sihteeri

LIITE 1.
ÄÄNESTYKSEN TULOS.
Äänestys toteutettiin anonyyminä SurveyMonkey-kyselynä. Äänestykseen osallistui kahdeksantoista (18)
kahdestakymmenestä (20) johtokunnan jäsenestä. Äänestyksen tuloksena Jukova tulee puoltamaan Rehtori
Jouni Holopaisen opetusneuvoksen arvonimen hakemusta ja osallistuu sen kustannuksiin 500 eurolla.

Äänestystuloksen kuvalähde:
https://fi.surveymonkey.com/analyze/DgMyYVB0vjYgcWKi66UCAXVJuJJrYij7t4m3P_2FkT1cY_3D?tab_clicke
d=1
(Käytössä ollut SurveyMonkey-työkalun ilmaisversio ei mahdollista tulosten tallentamista tiedostoksi.
Tunnukset kyselyyn ovat saatavilla Anne Martialalta.)

