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KAITAAN KOULU JA KAITAAN LUKIO
Johtokunnan kokous

Aika

23.9.2019 klo 17.00.

Paikka

Kaitaan koulun rehtorin huone

Kutsuttuina:

Virpi Huhtanen, puheenjohtaja
Laura Leisola
Sakari Kouti
lukion opiskelijajäsen
koulun oppilasjäsen
Erkki Heikkilä-Kyyhkynen
Hanna Riikilä
Harri Henttonen, Kaitaan lukion asioiden esittelijä
Erkki Vainionpää, Kaitaan koulun asioiden esittelijä

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösesitys
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Päätettiin esityksen mukaisesti.

2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösesitys
Pöytäkirjan tarkastajiksi/tarkastajaksi valitaan
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erkki Heikkilä-Kyyhkynen ja Hanna Riikilä

3 § Ääntenlaskijoiden valinta
Asian esittely
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat ääntenlaskijoina.
Päätösesitys
Päätös
Päätettiin esityksen mukaisesti.
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4 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Päätösesitys
Esityslista hyväksyttäneen kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
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5 § Edellisen kokouksen päätösten toteutuminen
Asian esittely
Kokouksessa käydään läpi sellaiset asiat edellisen kokouksen pöytäkirjasta, jotka ovat
edellyttäneet erityistä toimeenpanoa.
Kesäkuun kokouksessa johtokunta käsitteli Kaitaan koulun sosiaalista sopeutumista ja
tunne-elämää tukevan opetuksen opettajaresurssia. Johtokunta esitti syvän huolensa
tilanteesta koskien.
Johtokunta vaati riittäviä resursseja opetussuunnitelman mukaisen ja turvallisen
opetuksen järjestämiseksi sekä kouluyhteisön turvallisuuden takaamiseksi.
Johtokunta tuki Kaitaan koulun rehtorin esitystä kolmannen opettajan palkkaamiseksi
luokkamuotoiseen erityisopetukseen, vaikka budjetti ylittyisikin.
Päätösesitys
Kaitaan koulun ja Kaitaan lukion johtokunta laatii lausunnon asiasta.
Päätös
Kaitaan koulun ja lukion johtokunta hyväksyi lausuntoesityksen Kannanotto
luokkamuotoisen erityisopetuksen resurssoinnista tunne-elämän ja käyttäytymisen tukea
tarvitseville yläkoulun oppilaille.

6 § Kaitaan koulun lukuvuosisuunnitelman hyväksyminen
Asian esittely: TO:n 7 §:n mukaan johtokunta tukee koulun kehittämistä. Käydään läpi
lukuvuoden 2019 -2020 suunnitteluun liittyvät asiat.
6.1 Esitetään hyväksyttäväksi Kaitaan koulun lukuvuosisuunnitelma (oheismateriaali 1 ja
oheismateriaali 2)
6.2 Esitetään hyväksyttäväksi Kaitaan koulun tuntiresurssin käyttö (oheismateriaali 3)
Päätösesitys: Johtokunta hyväksynee valmistelutyön esityksen.
Päätös
Kaitaan koulun ja lukion johtokunta hyväksyi koulun lukuvuosisuunnitelman ja
tuntiresurssin käytön esityksen mukaan.
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7 § Kaitaan lukion lukuvuosisuunnitelman hyväksyminen
Asian esittely: TO:n 7 §:n mukaan johtokunta tukee lukion kehittämistä. Käydään läpi
lukuvuoden 2019-2020 suunnitteluun liittyvät asiat.
7.1 Esitetään hyväksyttäväksi Kaitaan lukion lukuvuosisuunnitelma (oheismateriaali 4 ja
oheismateriaali 5)
7.2 Esitetään hyväksyttäväksi Kaitaan lukion tuntiresurssin käyttö (oheismateriaali 6)
Päätösesitys: Johtokunta hyväksynee valmistelutyön esityksen.
Päätös
Kaitaan koulun ja lukion johtokunta hyväksyi lukion lukuvuosisuunnitelman ja
tuntiresurssin käytön esityksen mukaan.
9 § Muut asiat
Johtokuntaan on oltu yhteydessä Iivisniemen ostoskeskuksen yhteyteen sijoitetun
opiaattikorvaushoitopisteen mahdollisista vaikutuksista. Asiasta keskusteltiin ja todettiin,
että seurataan tilannetta ja laaditaan tarvittaessa lausunto. Hoitopisteen sijainnilla ei ole
ollut toistaiseksi haitallista vaikutusta kouluyhteisöön.
10 § Seuraava kokous
Asian esittely
Päätösesitys
Johtokunta päättänee seuraavan kokouksen ajankohdan.
Päätös
Johtokunta päätti pitää seuraavan kokouksen tiistaina 25.2.2020 klo 17.00.
12 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35.

__________________________
Virpi Huhtanen
puheenjohtaja

_________________________
Erkki Vainionpää
sihteeri

_________________________
Hanna Riikilä
pöytäkirjantarkastaja

_________________________
Erkki Heikkilä-Kyyhkynen
pöytäkirjantarkastaja

