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KUITINMÄEN KOULU
Johtokunnan kokous

Aika

keskiviikko 15.11.2017 klo 17.30

Paikka

Kuitinmäen koulu, opettajien huone

Läsnä

Mika-Erik Walls, puheenjohtaja
Erkka Ala-Tauriala
Johanna Perus
Pia Taittonen
Jonna Töllinen
Jan Odé, saapui klo 17.58 (8§:n käsittelyn aikana)
Anna-Liisa Moilanen, varajäsen
Kalle Varpula, oppilasvarajäsen
Santeri Hildén, oppilasjäsen
Terja Isokorpi, sihteeri

Poissa

Helena Turhanen
Xhulian Baçova, oppilasjäsen

1 § (14 §) Kokous avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.31.

2 § (15 §) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösesitys
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi (Espoon kaupungin
hallintosääntö I osa 2 luku 3 §).
Päätös
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § (16 §) Pöytäkirjantarkastajien valinta
Päätösesitys
Esitettiin, että valitaan vain yksi pöytäkirjantarkastaja. Ehdotettiin pöytäkirjantarkastajaksi
Anna-Liisa Moilasta.
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Päätösesitys
Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Anna-Liisa Moilanen.

4 § (17 §) Ääntenlaskijoiden valinta
Päätösesitys
Esitettiin, että valitaan vain yksi ääntenlaskija. Ehdotettiin ääntenlaskijaksi Jonna Töllistä.
Päätös
Valittiin ääntenlaskijaksi Jonna Töllinen.
5 § (18 §) Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Päätösesitys
Esitettiin esityslistan hyväksymistä kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

VARSINAISET KOKOUSASIAT

6 § (19 §) Espoon talousarvioesitys ja opetustoimen resurssit vuodelle 2018
Johtokunnan puheenjohtaja kertoi ajankohtaisia asioita Espoon talousarvioon 2018
liittyen.
7 § (20 §) Erityisopetuksen resurssit
Rehtori kertoi kuluvan lukuvuoden resurssienjaosta koskien erityisopetusta.
8 § (21§) Henkilöstölle tehdyn kyselyn tulos
Keskusteltiin henkilöstölle tehdyn kyselyn tuloksista.
Päätösesitys
Ehdotettiin, että seurataan tilannetta ja tehdään vastaava kysely samoin kysymyksin
maaliskuussa 2018.
Päätös
Päätettiin seurata tilannetta ja tehdä vastaava kysely samoin kysymyksin maaliskuussa
2018.
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9 § (22 §) Liikenneturvallisuus Kuitinmäen koulun koulurakennusten välillä

Rehtori esitteli tehdyt toimet. Merkittiin tiedoksi, että 12.10.2017 johtokunnan
puheenjohtaja sai kaupunkitekniikan keskuksen edustajalta Tuomo Saariselta viestin.
Viestissä kerrottiin, että kaupunkitekniikan keskus tulee lisäämään alikulkuun johtavalle
kevyen liikenteen väylälle jkpp-liikennemerkin (ilman mopoilun sallivaa lisäkilpeä). Lisäksi
kaupunkitekniikan keskus harkitsee alikulkuun kulkusuuntien/kulkumuotojen erottelua
massamerkinnällä.
10 § (23 §) Muut asiat
Keskusteltiin koulukuljetusten tilanteesta.
Lisäksi keskusteltiin opettajien määräaikaisuuksista, koulukuvauksista Espoossa ja
kouluruokailusta.

11 § (24 §) Seuraava kokous
Päätösesitys
Johtokunta kokoontuu seuraavan kerran torstaina 18.1.2018 klo 17.30.
Keväällä pidetään lisäksi kaksi kokousta: 15.3. ja 17.5.
Päätös
Esityksen mukaan.

12 § (25 §) Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.16.

_______________________________
Mika-Erik Walls, puheenjohtaja

______________________________
Terja Isokorpi, esittelijä ja sihteeri
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Pöytäkirjan tarkastus
Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaan laadituksi.
20.11.2017

_______________________________
Anna-Liisa Moilanen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 28.11.2017.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET PERUSKOULUJEN JA LUKIOIDEN JOHTOKUNTIEN PÄÄTÖKSIIN
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Päätökset: 1-12 §
Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n
mukaan hakea muutosta.

