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KOULUMESTARIN KOULU
Johtokunnan kokous

Aika

Tiistai 2.2.2021 klo 18.00

Paikka

TEAMS etäkokous

Läsnä

Lauri Mähönen (puheenjohtaja), Iita Puustinen
(sihteeri), Sari Rantala, Mari Koskela, Matti Toivio

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
1 § Kokouksen avaus
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Asian esittely
Kuntalain 410/2015 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Espoon kaupungin hallintosäännön (2017) mukaan luottamuselimen
kokouskutsu toimitetaan, mikäli mahdollista kolme päivää ennen
kokousta.
Päätösesitys
Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Asian esittely
Espoon kaupungin hallintosäännön (2017) mukaan luottamuselimen
pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Päätösesitys
Päätettäneen, että johtokunnan kokouksen pöytäkirjan tarkastaa yksi
johtokunnan jäsen.
Päätös
Johtokunnan pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Matti Toivio
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4 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Päätösesitys
Esityslista hyväksyttäneen kokouksen työjärjestykseksi. Liitteessä 1
on edellisen kokouksen pöytäkirja.
Päätös
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

VARSINAISET KOKOUSASIAT
5 § Edellisen kokouksen päätösten toteutuminen
5.1. Liikenneturvallisuus Kanttorinkujalla ja Muuralantiellä
Asian esittely
Sari Kuurne selvitti liikenneturvallisuuden tilannetta Kanttorinkujalla ja
Muuralantiellä. Heli Rautio sanoi, että rakentamiseen on rahat varattu
ja toteuttaminen on tarkoitus tehdä kesällä 2020. Tarkastetaan
tilanne tällä hetkellä.
Päätösesitys
Sari Kuurne toimittaa tilannepäivityksen kokouspöytäkirjan liitteeksi
myöhemmin
Päätös
Sari Kuurne toimittaa liitteet kokouspöytään. Sari Rantala informoi
asiasta Sari Kuurnetta.
5.2. Oppilashuollon tilanne Koulumestarin koulussa
Asian esittely
Koulumestarin koulu on saanut psykologin lukuvuoden 2020 alussa.
Tällä hetkellä koulussa on kaksi laaja-alaista erityisopettajaa,
psykologi, terveydenhoitaja ja kuraattori. Kuraattori on ollut poissa
töistä loppuvuodesta 2020 alkaen toistaiseksi.
Päätösesitys
Todettiin, että tilanne on merkittävästi parempi. Kuraattorin
poissaoloa on korvattu aluekuraattorin palveluilla.
Päätös
Todetaan, että asia on kunnossa. Asiaan palataan tarvittaessa.

6 § Samalla puolella – Yhdessä vahvaksi kampanja
Asian esittely
Espoon kaupungin laatima kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma
varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisen asteen
koulutuksessa – Liite 2. Koulumestarin koulussa tehdään kevään
2021 visuaalinen esitys ja päivitetty suunnitelma kiusaamisen
ennaltaehkäisystä ja puuttumisesta. Materiaali julkaistaan nettisivuilla
syksyllä 2021 ja tuodaan oppilaiden ja huoltajien tietouteen
lukuvuonna 2021 – 2022. Suullinen esitys tämänhetkisestä
toiminnasta.
Päätösesitys
Johtokunta hyväksynee Koulumestarin koulun kiusaamisenvastaisen
toimintasuunnitelman aikataulun ja alustavan sisällön esityksen
Päätös
Johtokunta hyväksyy alustavan sisältö esityksen
7§ Koulumestarin koulun johtokunnan toimintakertomuksen 2020
hyväksyminen
Asian esittely
Peruskoulun rehtorin tehtävä on laatia kalenterivuoden päättyessä
edellisen lukuvuoden toimintasuunnitelma ja toimittaa se opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunnalle tiedoksi.
Liitteessä 3 on rehtorin laatima Koulumestarin koulun johtokunnan
toimintakertomus vuodelta 2020.
Päätösesitys
Johtokunta hyväksynee Koulumestarin koulun johtokunnan
toimintakertomuksen 2020
Päätös
Johtokunta hyväksyy vuoden 2020 toimintakertomuksen

8 § Koulumestarin koulun budjetin toteutuminen vuonna 2020 ja
määrärahasuunnitelma vuodelle 2020
Asian esittely
Koulumestarin koulun budjetti toteuma oli 100,2%.
Oppilasmäärä on tippunut alle 300:n oppilaan, mikä vaikuttaa
määrärahoihin. Määräraha vuodelle 2021 pysynee kuitenkin samana
kuin vuonna 2020. Oppilasmäärä vaikutti myös viime vuoden
budjettiin.
Koulun rehtori alkaa valmistella koulun määrärahojen
käyttösuunnitelman helmikuussa, kun määräraha tulee koulujen
tietoon. Tämän jälkeen asia esitellään opettajille. Määräraha
varmistuu toukokuun aikana.
Päätösesitys
Johtokunta keskustelee Koulumestarin koulun budjetin 2020
toteumasta. Käyttösuunnitelma vuodelle 2021 esitellään
johtokunnalle toukokuun kokouksessa.
Päätös
Käsitellään käyttösuunnitelma toukokuun kokouksessa
9 § Muut asiat
9.1. Johtokunnan lakkauttaminen
Asian esittely
Espoon kaupunki on esittänyt, että koulujen johtokunnat tultaisiin
mahdollisesti lakkauttamaan. Nykyisen johtokunnan kanta
tilanteeseen.
Päätösesitys
Johtokunta toivoo, että lakkauttamista harkitaan tarkasti.
Lakkauttamisen tullessa eteen, johtokunnan keskeiset tehtävät mm.
tarpeellinen vuorovaikutus ja huoltajien juridinen asema koulun
päätöksenteossa, pitäisi arvioida uudelleen.
Päätös
Johtokunta velvoittaa rehtorin viemään päätösesityksen
opetustoimen tietoon ja pyytämään selvitystä asiaan kevään 2021
aikana.

9.2. Kuudennen luokan leirikoulu
Asian esittely
Kerättyjen leirikoulurahojen käyttösuunnitelma keväälle 2021.
Miten leirikoulu voidaan toteuttaa korona-keväänä.
Päätös
Rehtori työstää yhdessä kouluyhteisön ja luokkatoimikunnan kanssa
suunnitelman ja tekee päätöksen toimintatavasta.

10§ Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen
Asian esittely
Seuraavan kokouksen ajankohdan sopiminen.
Päätösesitys
Seuraava kokous pidetään 4.5.2021 kello 18.00
Päätös
Seuraava kokous pidetään 4.5.2021 kello 18.00
11 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00

_______________________
Lauri Mähönen
Johtokunnan puheenjohtaja

________________________
Matti Toivio
Pöytäkirjantarkastaja

________________________
Iita Puustinen
Johtokunnan sihteeri

