
PÖYTÄKIRJA 

 

JUKOVA RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 7/2019-2020 

 
Aika:  17.6.2020 klo 18:30 

Paikka:   Zoom 

Läsnä:   Helinä Lehtinen 4C, johtokunnan puheenjohtaja 
Terhi Eloranta 5C, johtokunnan sihteeri 
Anne Martiala 1B, avustava sihteeri 
Lotta Hahtela 1C 
Henry Mäkinen 2C 
Kirsikka Grönholm 1A 
Elina Fagerholm 3A 
Nina Simola 4A 
Kati Ahonen 6B 
Paula Bruce-Haatainen 5A 
Kukka Helinen-Saarinen 3B 
Tiina Pitkänen 4B 
Tea Linde 5B   

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:37. 

 

2. Kokouksen päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 

5. Opetusneuvoksen arvonimen puoltamisesta rehtorille 

Puheenjohtaja Helinä esitteli kokouksen aiheen. Jukovan johtokunta kutsuttiin koolle yhdistyslain pohjalta 
käsittelemään uudelleen edellisessä kokouksessa äänestykseen viedystä asiasta koskien rehtori Jouni 
Holopaisen opetusneuvoksen arvonimen puoltamista. Uudelleenkäsittely katsottiin tarpeelliseksi kolmesta 
syystä:  

1) Jukovan tietoon on saatettu, että Jupperin koulun työyhteisö on äänestänyt asiasta.  
2) Jukovan johtokunnan äänestystuloksessa oli merkittävää hajontaa eri vaihtoehtojen välillä, eikä 

arvonimen puoltamiseen liittyvälle rahallisen tuen summalle ollut enemmistökannatusta.  



3) Varsinainen arvonimen hakija tai hakemuksen puoltajia ei ole tullut Jukovan tietoon selvitystyöstä 
huolimatta. 

Kokoukseen osallistujat käyttivät aktiivisesti puheenvuoroja, joissa pohdittiin edelleen Jukovan asemaa 
tällaisen arvonimen puoltamiseen ja Jukovan varojen käyttämistä siihen, sekä alkuperäisen Jukovalle 
tehdyn puoltamispyynnön puutteellisia taustatietoja, sillä Jukovan jäsenillä on hyvin rajallinen kokemus ja 
perusteet näin merkittävään kannanottoon. Koettiin myös, että Jukovan päätehtävän ollessa yhteistyö 
koulun ja kodin välillä oppilaiden tukemisessa, tulee sen olla neutraali taho koulun henkilöstön jäseniin 
liittyen. 

Keskustelun pohjalta kokous päätti yksimielisesti, että Jukova mitätöi asiasta tehdyn aiemman äänestyksen 
ja vetäytyy arvonimen hakemisasiasta kokonaan. Todettiin, että asiaa päädyttiin ylipäätään käsittelemään 
ja äänestämään siitä johtokunnassa, koska se tuotiin Jukovan johtokunnan kokoukseen erittäin 
kiireellisenä, eikä Jukovalla ollut mahdollisuutta selvittää sen perusteluja tai kuulla oppilaita ja heidän 
vanhempiaan Jukovan johtokuntaa laajemmin. Tästä syystä kokouksessa esitettiin yhteisesti myös toive, 
että vastedes Jukovan käsiteltäväksi tuodaan asioita riittävällä aikataululla ja valmistellulla esityksellä. 

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 19:20. 

 
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.) 

https://fi.surveymonkey.com/analyze/DgMyYVB0vjYgcWKi66UCAXVJuJJrYij7t4m3P_2FkT1cY_3D?tab_clicked=1
https://fi.surveymonkey.com/analyze/DgMyYVB0vjYgcWKi66UCAXVJuJJrYij7t4m3P_2FkT1cY_3D?tab_clicked=1

