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30.9.2020

VIHERKALLION KOULU
Johtokunnan kokous

Aika

Keskiviikko 30.9.2020 klo 18.00

Paikka

Viherkallion koulu, Kievarinraitti 1 - 3
PL 71305, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Läsnä

Antti Karvonen pj., Mikko Leppänen siht., Kristiina
Maunu, Suvi Krogerus(varaj.), Jari Lappalainen,
Kenneth Peltonen

Poissa

Juha-Matti Mattila

Jakelu

Johtokunnan varsinaiset jäsenet, varajäsenille
tiedoksi

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00.

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.
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Päätös
Esityksen mukaan.

3 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösesitys
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittanee Kenneth Peltonen ja Suvi Krogerus.
Päätös
Esityksen mukaan.

4 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Päätösesitys
Esityslista hyväksyttäneen kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Esityksen mukaan.

VARSINAISET KOKOUSASIAT

5 § Lukuvuosisuunnitelma lukuvuodelle 2020 - 2021
Asian esittely
Viherlaakson opettajakunta on käsitellyt ja hyväksynyt
lukuvuosisuunnitelman opettajainkokouksessa 23.9.2020.
Lukuvuosisuunnitelma liitteenä.
Päätös esitys
Johtokunta päättänee hyväksyä lukuvuosisuunnitelman lukuvuodelle 20202021.
Päätös
Esityksen mukaan.
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6 § Ohjaussuunnitelma lukuvuodelle 2020 - 2021
Asian esittely
Viherlaakson opettajakunta on käsitellyt ohjaussuunnitelman
opettajainkokouksessa 23.9.2020. Ohjaussuunnitelma liitteenä.

Päätös esitys
Johtokunta päättänee hyväksyä Ohjaussuunnitelman lukuvuodelle 20202021.

Päätös
Esityksen mukaan.

7 § Oppilashuoltosuunnitelma lukuvuodelle 2020 - 2021
Asian esittely
Viherkallion opettajakunta on käsitellyt oppilashuoltosuunnitelmaa
opettajainkokouksessa 23.9.2020. Oppilashuoltosuunnitelma liitteenä.

Päätös esitys
Johtokunta päättänee hyväksyä Viherlaakson koulun
Oppilashuoltosuunnitelman lukuvuodelle 2020 – 2021.
Päätös
Esityksen mukaan.
8 § Varautuminen koulukohtaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin
lukuvuonna 2020 - 2021
Asian esittely
Viherlaakson opettajakunta on käsitellyt varautumissuunnitelmaa
opettajainkokouksessa 23.9.2020. Varautumissuunnitelma liitteenä.

Päätös esitys
Johtokunta päättänee hyväksyä Viherlaakson koulun
Varautumissuunnitelman lukuvuodelle 2020 – 2021.
Päätös
Esityksen mukaan.
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9 § Koulun talous
Asian esittely
Espoon taloustilanne on heikentynyt. Kouluja on varoitettu ensi
talousvuoden tiukoista säästötoimenpiteistä, jotka tulevat voimaan ensi
syksynä. Koska koulun lukuvuosi päättyy heinäkuun lopussa,
talousvaikutukset keväältä heijastuvat vahvasti säästötoimenpiteisiin syksyn
osalle. Kaikki mitä koulu kykenee säästämään kevään osalta auttaa
selviämään paremmin syksyn säästöistä. Rehtorit ovat vastuussa
kokonaisbudjetissa pysymisestä, joka aiheuttaa paineita
säästötoimenpiteille jo kevään osalta.
Viherlaakson budjetti näyttää tässä kohdassa talousvuotta hyvältä. Olemme
lähellä plusmiinusnolla – tilannetta. Osa opettajapäätöksistä on tehty vain
syyslukukauden loppuun asti.
Haasteina tulevaisuuteen näyttäytyy yläkoulun kirja – ja tarvikekulujen
hallinta sekä epäpätevien opettajien tuottama talousvääristymä, joka kertyy
aina tulevaisuuteen budjetin pienentyessä tämän vuoksi vuodeksi 2021 ja
2022.
Päätösesitys
Johtokunta päättänee merkitä tiedokseen koulun taloustilanteen.
Päätös
Esityksen mukaan.
10 § Viherlaakson koulurakennukset
Asian esittely
Viherlaakson alakoulun sisäilmaremontti saatettiin loppuun elokuussa 2019.
Tämän jälkeen on rehtorille tullut tieto yhtä oppilasta koskevasta huolesta
koskien mahdollista oirehtimista. Kuudessa luokkatilassa toimivat edelleen
sisäilmapuhdistimet varmuuden vuoksi.
Yläkoulun ja lukion uuden rakennuksen valmistuminen on tällä hetkellä
aikataulussa. Luovutuspäivämäärä on 23.3.2021. Tämän jälkeen
kalustetoimittajat aloittavat kalustamisen ja muutto saadaan käynnistää.
Kesäkuussa puretaan parakkikoulu ja tilalle aloitetaan rakentamaan
liikuntahallia, jonka käyttöönotto on arvioitu olevan kesällä 2022.
Päätösesitys
Johtokunta päättänee merkitä tiedokseen rakennusten kunnon ja
valmistumisvaiheen.
Päätös
Esityksen mukaan.
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11 § Johtokunnan lausunto Espoon kieliohjelman muutosehdotukseen
Asian esittely
Espoon kieliohjelmaan kouluissa halutaan kehittää. Läntisen Leppävaaran
alueen kielitarjonta on ollut vaihteleva ja ohjannut oppilaiden
yläkouluvalintaa joskus liikaa.
Tämän vuoksi on katsottu, että Viherlaakson alakoulun kieliohjelmaan tulisi
laajentaa A2 saksalla. Tämä vaikuttaisi myönteisesti tulevaisuudessa
yläkoulun A2 – saksan ryhmien tasapuoliseen muodostamiseen alueella ja
tukisi oppilaiden jakautumista mm. Viherlaakson ja Karakallion koulujen
kesken.
Päätösesitys
Johtokunta päättänee kirjata lausuntonsa koskien A2 – saksan kielen
lisäämistä Viherlaakson koulun kieliohjelmaan.
Päätös
Laaditaan lausunto pöytäkirjan yhteyteen.
Johtokunta suhtautuu myönteisesti ja hyväksyy ehdotuksen viedä
Suomenkieliseen varhaiskasvatus -ja opetuslautakuntaan ehdotus A2 –
saksan kielen aloittamisesta Viherlaakson koulussa syksyllä 2021.
12 § Saapuneet kirjeet
Asian esittely
Johtokunnalle on saapunut 6J – luokan leirikouluohjelma.
Päätösesitys
Johtokunta päättänee lisätä 6J – luokan leirikoulun lukuvuosisuunnitelmaan.
Päätös
Esityksen mukaan.
Asian esittely
Johtokunnalle on saapunut Viherlaakson koulujen retkilistat.
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Päätösesitys
Johtokunta päättänee lisätä retkilistat lukuvuosisuunnitelmaan.
Päätös
Esityksen mukaan.
13 § Muut asiat
Asian esittely
Päätösesitys
Päätös
14 § Seuraava kokous
Asian esittely
Seuraava johtokunnan kokous 21.1.2021.
15 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.54.

Kokouksen puolesta

_______________________________
puheenjohtaja
Antti Karvonen

______________________________
esittelijä ja sihteeri
Mikko Leppänen

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

_______________

________________

Kenneth Peltonen

Suvi Krogerus

