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Pöytäkirja 

Postipuun koulun johtokunta 31.5.2022 
 

Aika 31.5.2022, klo 17.00-18.54 

Paikka Musiikkiluokka, Ruutikuja 2, 02650 Espoo 

Läsnä:  Maija-Kerru Sarvas, pj 
 Nina Meincke 
 Outi Liuska 
 Rami Järvenpää 
 Olli-Pekka Rasanen, poistui kokouksesta klo 18.40 
 Ilpo Salonen, rehtori, sihteeri 

 



 

 

1§  Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Päätösehdotus 
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 
Päätös 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.08. 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
 

2 §  Pöytäkirjan tarkastajan valinta 
Päätösehdotus 
Johtokunta on 13.10.2021 kokouksessa 2§ päättänyt valita aina yhden 
pöytäkirjan tarkastajan.   
Päätös 
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Rami Järvenpää 
 

Varsinaiset asiat 
 

3 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
 
Selostus 
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
 
Päätösehdotus 
Johtokunta päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi 
 
Päätös 
Esityslista päätettiin hyväksyä kokouksen työjärjestykseksi. 
 
 

4 § 6B luokan leirikoulun hyväksyminen syksylle 2022   
 
Selostus 
Ensi lukuvuoden 6B luokka on suunnitellut leirikoulun 12.9.-14-9.2022 
Suomenlinnassa. Ohjelma on suunniteltu tukemaan 
opetussuunnitelman tavoitteita. Luokka on kerännyt kolmannesta 
luokasta lähtien rahoitusta tätä varten. Rahoitus on riittävä. 
 
Päätösehdotus 
Johtokunta hyväksyy leirikoulusuunnitelman osaksi 6B luokan opetusta. 
 
Päätös 
Johtokunta hyväksyi leirikoulusuunnitelman 6B luokan leirikoulun 
ohjelmaksi 12.-14.9.2022. 
 

 
 
 



 

 

 

5 § Huoltajakyselyn tulokset 
 
Selostus  
Huoltajakysely toteutettiin tammi-helmikuun vaihteessa.  
 
Päätösehdotus 
Johtokunta merkitsee tiedoksi huoltajakyselyn tulokset. 
 
Päätös  
Johtokunta merkitsi tiedoksi saadun selostuksen ja tulokset 

 
6§ Lukuvuoden 2021-2022 arviointi 
 
  Selostus 

Koulun opettajakunta on 17.5. 2022 arvioinut lukuvuosisuunnitelman 
toteutumista. Oppilashuoltohenkilöstö on 16.5.2022 arvioinut omassa 
kokouksessaan oppilashuoltosuunnitelman mukaisen oppilashuoltotyön 
toteutumista.  
 
Päätösehdotus 
Johtokunta merkitsee saadut selostukset tiedoksi 
 
Päätös 
Johtokunta merkitsi tiedoksi saadun selostuksen ja tulokset. Esiin 
tulleita kehittämiskohteita käytetään seuraavan lukuvuoden 
lukuvuosisuunnittelussa. 

 
7§ Postipuun koulun oppilaat ja opetushenkilöstö lukuvuonna 2022-2023 
 
  Selostus 

Esittelijä selvittää tilanteen siltä osin, kun oppilaaksiotto ja henkilöstön 
rekrytoinnit ovat valmistuneet. 
 
Päätösehdotus 
Johtokunta merkitsee saadut selostukset tiedoksi 
 
Päätös 
Johtokunta merkitsi selostuksen tilanteesta tiedoksi. 

 
8§ Muut asiat 
 
  Selostus 

Tulevien 1. luokkalaisten tutustumispäivä on ollut 31.5. ja samassa 
yhteydessä huoltajille on pidetty infotilaisuus koulun käytänteistä. 
 
 



 

 

9 § Seuraava kokous syksyllä 2022 
 
Selostus  
Johtokunnalla on aikataulutettu kolme kokousta vuoden ajalle. Tammi-
helmikuussa johtokunta hyväksyy koulun toimintasuunnitelman sekä 
johtokunnan toimintakertomuksen. Touko-kesäkuussa puolestaan 
hyväksytään toiminnan arviointi ja seuraavaa lukuvuotta koskevat 
evästykset. Syyskuussa on vuorossa lukuvuosisuunnitelman 
hyväksyminen.  
 
Päätösehdotus 
Johtokunta päättää syyskuun loppuun tai lokakuun alkuun kokousajan. 
 
Päätös 
Seuraava kokous pidetään 4.10.2022 klo 16.30 
 

10 §  Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.54 
 
 
 
________________________________ __________________________ 
    Ilpo Salonen 
puheenjohtaja   esittelijä, sihteeri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus 
 
Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaan 
laadituksi 
 
____/_____ 2022 
 
 
 
_______________________________ 
pöytäkirjan tarkastaja 
 
 



 

 

 
 
Pöytäkirjan nähtävänä olo 
 
Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa _____/_____ 2022. 
 
 
 


