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27.3.2018

AURORAN KOULU
Johtokunnan kokous

Aika

13.3.2018 tiistai klo 18.00

Paikka

Auroran koulu, Tupa, henkilökunnan tila

Läsnä

Susanna Korpijaakko-Öhman (pj)
Mirja Lehti
Jarno Jäppinen
Olli-Pekka Pärssinen
Laura Romppanen
Sanni Ramm-Schmidt
Pekka Viinikka
Ulriika Huima

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.20
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 (2009) mukaan luottamuselimen kokouskutsu
toimitetaan mikäli mahdollista kolme päivää ennen kokousta.
Päätösesitys
Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Asian esittely
Auroran koulun johtokunnan kokouksissa nimetään pöytäkirjan tarkastaja /
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tarkastajat.
Päätösesitys
Esitetään Sanni Ramm-Schmidt ja Pekka Viinikka pöytäkirjan tarkastajiksi.
Päätös
Valittiin Sanni Ramm-Schmidt ja Pekka Viinikka pöytäkirjan tarkastajiksi.

4 § Ääntenlaskijoiden valinta
Asian esittely
Jos päätösehdotus vaatii äänestystä, suoritetaan kädennostoäänestys.
Päätösesitys
Ääntenlaskijoiksi valittaneen 3 §:n pöytäkirjan tarkastajat.
Päätös
Ääntenlaskijoiksi valittiin 3§:n pöytäkirjan tarkastajat.

5 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Päätösesitys
Esityslista hyväksyttäneen kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

VARSINAISET KOKOUSASIAT

6 § Edellisen kokouksen päätösten toteutuminen
Asian esittely
Kokouksessa käydään läpi sellaiset asiat edellisen kokouksen pöytäkirjasta,
jotka ovat edellyttäneet erityistä toimeenpanoa tai joiden etenemistä
muutoin on aihetta seurata.
Edellinen kokous pidettiin 27.9.2017. Toimeenpanoa vaativia asioista ei
ollut.
Päätösesitys
Merkittäneen tiedoksi.
Päätös
Edellisessä kokouksessa ei ollut seurattavia asioita. Merkitään tiedoksi.
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7§ Vuoden 2017 toteutunut talouden toimintasuunnitelma
Asian esittely
Koulun talouden toimintasuunnitelman toteutumisen arviointi on johtokunnan
tehtävä. Liitteessä 1 vuoden 2017 tilinpäätös.
Päätösesitys
Johtokunta päättänee merkitä tiedoksi toteutuneen talouden
toimintasuunnitelman liitteen 1 mukaisesti.
Päätös
Merkitään tiedoksi toteutuneen talouden toimintasuunnitelman liitteen 1
mukaisesti.

8 § Muutokset johtokunnan ratkaisuvallassa
Asian esittely
Valtuusto on kokouksessaan 11.12.2017 §105 tarkistanut Espoon
kaupungin hallintosääntöä siten, että tarkistukset tulevat voimaan 1.1.2018.
Hallintosäännössä on muutettu mm. johtokunnan ratkaisuvaltaa
(Hallintosäännön I luvun, 4 kohdan, §18 alakohta 1). Koulujen ja lukioiden
johtokuntien ratkaisuvallasta on poistettu toimintasuunnitelman
hyväksyminen, koska rehtori/koulunjohtaja vastaa koulukohtaisesta
budjetista. Johtokunta ei tehdyn muutoksen jälkeen hyväksy
toimintasuunnitelmaa (määrärahojen käyttösuunnitelma), vaan koulun
taloutta koskevat tiedot viedään johtokunnalle tiedoksi muulla tavoin.
Valtuuston päätös on kokonaisuudessaan luettavissa:
http://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20
17430599-5
Hallintosääntöön tehdyt tarkistukset kokonaisuudessaan ovat pöytäkirjan
liitteessä:
http://espooprodfi.oncloudos.com/kokous/2017430599-5-1.PDF
Päätösesitys
Merkittäneen tiedoksi.
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Päätös
Merkitään tiedoksi muutokset johtokunnan ratkaisuvallassa.

9 § Johtokunnan toimintakertomuksen hyväksyminen
Asian esittely
Kertomus vuoden 2017 toiminnasta tulee toimittaa koulukeskukseen
2.2.2018 mennessä. Rehtori esittelee johtokunnan toimintakertomuksen
vuodelta 2017. Toimintakertomus on liitteenä 2.
Päätösesitys
Johtokunta päättänee hyväksyä toimintakertomuksen.
Päätös
Johtokunta hyväksyi toimintakertomuksen.

10 § Auroran koulun virat
Asian esittely
Espoon kaupungit virat ovat olleet avoimessa haussa helmikuussa 2018.
Auroran kouluun haettiin kahta luokanopettajaa sekä kiinan ja englannin
kielen aineenopettajaa. Hakijoita oli toiseen luokanopettajan virkaan 44 ja
toiseen 51. Aineenopettajan virkaan (KI, EN) hakijoita oli 12.
Valintaehdotukset ovat edenneet lautakunnan hyväksyttäviksi.
Päätösesitys
Johtokunta päättänee merkitä tiedoksi Auroran koulun haussa olevat virat.
Päätös
Merkitään tiedoksi Auroran koulun haussa olevat virat.

11 § Muut asiat
Koulun kuulumiset
12 § Seuraavan kokouksen ajankohta
Asian esittely
Johtokunnan seuraava kokous olisi hyvä pitää toukokuussa.
Päätösesitys
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Seuraava kokous pidettäneen toukokuussa.
Päätös
Seuraava kokous pidetään tiistaina 5.6.2018 klo 18:00.

13 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:20

LAILLISUUSTIEDOT

Kokouksen puolesta

_______________________________
Puheenjohtaja

______________________________
esittelijä ja sihteeri

Susanna Korpijaakko-Öhman

Ulriika Huima

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaan laadituksi.
Espoossa

__________________________
Pöytäkirjan tarkastaja

___________________________
Pöytäkirjan tarkastaja

Sanni Ramm-Schmidt

Pekka Viinikka

