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Johtokunnan varsinaiset sekä varajäsenet

Pöytäkirja
1§
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 laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2§
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Asian esittely
Johtokunnan on valittava vähintään yksi pöytäkirjantarkastaja, jonka on tarkastettava
pöytäkirja siten, että se on nähtävillä viikon kuluessa hyväksyttynä koulun
verkkosivuilla www.espoo.fi/koulumestarinkoulu , johtokunta -sivulla.
Päätösesitys
Valitaan yksi pöytäkirjan tarkastaja
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Päätös
Mari Koskela valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi.

3§
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN JA EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Päätösesitys
Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyttäneen kokouksen työjärjestykseksi (liite 1)
Päätös
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
VARSINAISET KOKOUSASIAT
4§
JOHTOKUNTATYÖHÖN PEREHTYMINEN
Asian esittely
Koulujen johtokunnat ovat kuntalain mukaisia koulun tasolla toimivia luottamuselimiä.
Johtokunnat ovat vakiinnuttaneet asemansa Espoon kouluissa. Johtokunnan tehtävät ja
ratkaisuvalta on määrätty Espoon kaupungin hallintosäännöstössä. Johtokunnan tehtävissä
korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön
ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja siihen liittyvät
suunnitelma, lukuvuosisuunnitelman ja toimintasuunnitelman.
Jokainen uusi johtokunnan jäsen on saanut postitse Espoon kaupungilta Johtokuntatyön
oppaan 2017 - 2021.
Päätösesitys
Uusi johtokunta käynee läpi johtokuntatyön oppaan keskeiset asiat ja keskustellee niistä.
Päätös
Johtokunta tutustui oppaaseen ja keskusteli keskeisistä asioista.
5§
KOULUMESTARIN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
Asian esittely
Peruskoulun johtajan tehtävänä on antaa johtokunnalle opettajakunnan kanssa valmisteltu
ehdotus koulun lukuvuosisuunnitelmaksi eli työsuunnitelmaksi (liite 2).
Lukuvuosisuunnitelmaan tulee lisätä liitteeksi koulun ohjaussuunnitelma (liite 3 ja liite 4).
Johtokunnan tulee päättää lukuvuosisuunnitelma ja hyväksyä se sekä lähettää
vahvistamansa suunnitelma koulutuslautakunnalle tiedoksi.
Koulun rehtori on valmistellut koulun lukuvuosisuunnitelman, työjärjestykset sekä
erikoistehtävien hoidon neuvotellen yhdessä opettajien kanssa. Opettajilla on ollut
mahdollisuus tehdä ehdotuksia lukuvuosisuunnitelmaan ja he ovat kokouksessaan
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29.8.2017 hyväksyneet johtokunnalle esitettävät asiat. Rehtori on valmistellut koulun
ohjaussuunnitelman yhdessä oppilashuoltohenkilöstön kanssa (16.8.17 ja 6.9.17), Opettajat
ovat hyväksyneet ohjaussuunnitelman kokouksessaan 9.8.2017 ja 26.9.2017.
Päätösesitys
Johtokunta hyväksynee Koulumestarin koulun lukuvuosisuunnitelman lukuvuodelle 20172018.
Päätös
Johtokunta hyväksyy Koulumestarin koulun lukuvuosisuunnitelman lukuvuodelle 2017-2018
seuraavilla pohdinnoilla:
Johtokunta keskusteli Koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta.
Johtokunnan näkemys on, että Rehtori viime kädessä päättää, voiko oppilas huoltajan anomuksesta
päättää koulunsa muussa paikassa kuin koulussa. Rehtorilla tulee olla myös päätösvalta, tuleeko
huoltajan olla oppilasta vastassa koulun päättyessä. Koulun ulkopuolella järjestettävä opetus
pyritään järjestämään siten että oppilaalla on mahdollisuus jatkaa opetuksen jälkeen samassa
paikassa. Esimerkkinä Linnanmäki vierailu lukuvuonna 2016.
Kodin ja koulun yhteistyö:
Tutkitaan mahdollisuutta lähettää livelähetyksiä sidosryhmille tarjottavista tilaisuuksista.
Tutkitaan mahdollisuutta järjestää isovanhemmille keväällä tapahtuma jossa kerrotaan mm. koulun
(esim. yhteisoppiminen) ja vanhempainyhdistyksen toimintaa.

6§
MUUT ASIAT
6.1. Leirikoulut ja yökoulut
Asian esittely
Yökouluja ei kukaan luokka ole sopinut pidettäväksi lukuvuonna 2017 -18.
6. - luokan oppilaat lähtevät leirikouluun Espoon Velskolaan 18. - 22.9.2017. Leirikouluun
lähdetään tilausbussilla koululta 18.9. klo 9.30 ja palataan bussilla koululle pe n. klo 13.15.
6- luokan opettajia on valvojina koko leirikouluajan. Koululta myös kaksi muuta opettajaa on
osan ajasta leirikouluvalvojina. Sen lisäksi joukko huoltajia on mukana leirikoulussa (liitteet
5, 6 ja 7).
Päätösesitys
Johtokunta keskustellee 6. -luokkalaisten leirikoulusta ja hyväksynee leirikoulun osana
koulun ulkopuolista opetusta.
Päätös
Johtokunta hyväksyy leirikoulun osana koulun ulkopuolista opetusta.
6.2. Koulumestarin koulun 10 -vuotisjuhlat syksyllä 2017
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Asian esittely
Koulun lukuvuoden teemana on Lukeminen ja suomalainen kirjallisuus. Luokat valmistelevat
monialaisesti jonkin esityksen/ vuosiluokkataso Koulumestarin koulun 10-vuotisjuhlaan
30.11.2017. Samalla juhlitaan myös Suomen 100v. juhlaa.
Asian käsittely
Johtokunta keskustelee juhlasta.
Keskusteltiin asiasta.
6.3. Turvallisuus Muuralantien ja Kanttorinkujan kohdalla
Asian esittely
Johtokunnan jäsen ja Koulumestarin koulun rehtori laativat 4.3.2016 vaatimuksen
Koulumestarin koulun ympäristön turvallisuudesta Tekniselle keskukselle katu- ja
viherpalvelulle / erityissuunnittelulle. Johtokunnan puheenjohtaja Lasse Malinen lähetti
vaatimuksen eteenpäin.
Tekniseltä keskukselta saatiin vastine asiaan. Kaupunki tutkii mahdollisuuksia Muuralantien
kävelytielle. Samassa yhteydessä oli suunnitelma töyssyjen rakentamiseen Vanhalle
Muuralantielle (liite 8).
Päätösesitys
Johtokunta keskustellee asiasta ja sopiinee, miten asian etenemistä seurataan.
Päätös
Johtokunta keskusteli asiasta ja Sari Kuurne lupasi selvittää, missä asian kanssa mennään.
7§
SEURAAVA KOKOUS
Asian esittely
Johtokunta esittänee seuraavan kokouksen ajankohdan.
Päätös
Johtokunta esittää, että johtokunta kokoontuu seuraavan kerran 6.2. 2018 klo 18.

8§
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 20.20
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Espoossa 12.9.2017

Lauri Mähönen

Pirjo Tornberg

Puheenjohtaja

Esittelijä ja sihteeri

Mari Koskela
Pöytäkirjan tarkastaja
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