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JOUSENKAAREN KOULU
Johtokunnan kokous
Aika

Tiistai 2.6.2019 klo 18.00

Paikka

Teams-videoneuvottelukokous

Läsnä

Mikko Harila, Christiane Laine, Tuulia Halme, Ville
Stambej, Päivi Harjula

Poissa
Jakelu

Mikko Harila, Riikka Nieminen, Mia Soininen, Pekka
Linna, Suvi Ala-Laurila, Christiane Laine, Tuulia
Halme, Ville Stambej, Pipsa Tuunainen, Päivi Harjula

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
1 § Kokouksen avaus
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Asian esittely
Kuntalain 1995 / 365 58 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Espoon
kaupungin hallintosäännön (2013) mukaan luottamuselimen kokouskutsu
toimitetaan, mikäli mahdollista, kolme päivää ennen kokousta.
Päätösesitys
Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
3 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Asian esittely
Espoon kaupungin hallintosäännön (2013) mukaan luottamuselimen
pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Päätösesitys
Päätettäneen, että johtokunnan kokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi
johtokunnan jäsentä.
Päätös
Johtokunnan kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Christiane Laine ja
Tuulia Halme.
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4 § Ääntenlaskijoiden valinta
Päätösesitys
Päätettäneen, että johtokunnan kokouksen ääntenlaskijoina toimii kaksi
johtokunnan jäsentä.
Päätös
Johtokunnan kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Christiane Laine ja Tuulia
Halme.
5 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Päätösesitys
Esityslista hyväksyttäneen kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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6 § Edellisen kokouksen päätösten toteutuminen
Asian esittely
Kokouksessa käydään läpi sellaiset asiat edellisen kokouksen pöytäkirjasta,
jotka ovat edellyttäneet erityistä toimeenpanoa.
Toimeenpantavia asioita ei edelliseen pöytäkirjaan ole kirjattu.
Päätösesitys
Merkittäneen tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi
7 § Jousenkaaren koulun johtokunnan toimintakertomus vuodelle 2019
Asian esittely

Toimintakertomuksella johtokunta ilmoittaa lautakunnan
toimintakertomusta ja kunnalliskertomusta varten tietoja toiminnastaan
vuodelta 2019. (Liite 1)
Päätösesitys
Johtokunta päättänee hyväksyä Jousenkaaren koulun toimintakertomuksen
vuodelta 2019 esitetyssä muodossa.
Päätös
Johtokunta hyväksyi Jousenkaaren koulun toimintakertomuksen vuodelta
2019 esitetyssä muodossa.

8 § Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2019-2022
Asian esittely
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on koulun opetussuunnitelman
liite. Suunnitelma toimii välineenä, joka edistää tasa-arvon toteutumista ja
estää syrjintää kaikessa koulun toiminnassa. Sen avulla varmistetaan, että
tasa-arvoa ja yhdenvertaista kohtelua edistetään kouluissa
systemaattisesti. (Liite 2)
Päätösesitys
Johtokunta päättänee hyväksyä Jousenkaaren koulun tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelman 2019-2022 esitetyssä muodossa.
Päätös
Johtokunta hyväksyi Jousenkaaren koulun tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelmaan 2019–2022 esitetyssä muodossa.
9 § Muut asiat
•

Johtokunnalle tuodaan tiedoksi Jousenkaaren koulun toiminnan
lukuvuoden 2019-2020 arviointi. (Liite 3)

•

Johtokunnan näkemys lauantaityöpäivällä korvattavaksi koulupäiväksi.
Lukuvuonna 2020-2021 tehdään yksi lauantaityöpäivä 27.3.2021.
Tällä koulupäivällä tehdään sisään kiirastorstai 1.4.2021 johtokunnan
evästyksen mukaan.

•

Johtokunta keskusteli huoltajien osallistamisesta koulun toimintaan ja
oppilaiden tukemiseen poikkeusaikana.

10 § Seuraava kokous
Päätös
Seuraava kokous pidetään syyskuussa 2020.

11 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.
_______________________________
Mikko Harila, puheenjohtaja

______________________________
Päivi Harjula, esittelijä ja sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaan laadituksi.
3.6.2020
_______________________________ _______________________________
Christiane Laine, pöytäkirjan tarkastaja Tuulia Halme, pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa (3.6.2020).

MUUTOKSENHAKUOHJEET PERUSKOULUJEN JA LUKIOIDEN JOHTOKUNTIEN PÄÄTÖKSIIN
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Päätökset: 8 § ja 9 § (luetellaan ne päätökset, joita muutoksenhakukielto koskee).
Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n
mukaan hakea muutosta.

