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EESTINKALLION KOULU 
Johtokunnan kokous 

 
 
 
Aika maanantai 26.9.2022 klo 17.00 

Paikka Eestinkallion koulu / Tupa 

Läsnä Antti Kämppi / puheenjohtaja, Annika Hätönen, Liisa 
Heiskanen, Eija Puustinen, Mikko Niemikorpi ja Jukka 
Paukku, sihteeri 
 

Poissa  

Jakelu Johtokunnan jäsenet ja varajäsenet 

 
 
 
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
 Päätösesitys 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi (Espoon kaupungin 
hallintosääntö I osa 4 luku 4 § ja II osa 3 §). 

 
 

 Päätös 
  
 Esityksen mukaan.  
 
 

2 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 
  

  
 Päätösesitys 
 Pöytäkirjan tarkastajiksi/tarkastajaksi valitaan Eija Puustinen ja Mikko Niemikorpi 
 Pöytäkirjan tarkastajat toimivat samalla ääntenlaskijoina. 
  
 Päätös 
  
 Esityksen mukaan.  

 
3 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

 
 Päätösesitys 
 Esityslista hyväksyttäneen kokouksen työjärjestykseksi. 

 
Päätös 
 
Esityksen mukaan.  
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 VARSINAISET KOKOUSASIAT 
 
 

4 § Edellisen kokouksen päätösten toteutuminen 
  
Asian esittely 

 Kokouksessa käydään läpi sellaiset asiat edellisen kokouksen pöytäkirjasta, jotka ovat 
edellyttäneet erityistä toimeenpanoa.  

  
 

Päätösesitys 
 Edellisessä, toukokuussa pidetyssä kokouksessa, ei käsitelty sellaisia asioita, jotka 

olisivat jääneet vireille. 
 

 
Päätös 

  
Päätöksen mukaan.  
 

5§ Eestinkallion koulun vapaavalintaisen kielen ja valinnaiskurssien toteutuminen 
lukuvuonna 2022- 2023 

 

Asian esittely 
 
4. luokalta alkavana vapaavalintaisena kielenä toteutui espanja. 
 
 
Valinnaiskursseina vuosiluokilla 4-6 toteutuivat seuraavat kurssit / 15 kurssia: Liikunnan 
monilajikurssi, Palloilukurssi, Retkeily 1 ja 2, Hyve-kurssi, Kuvataidekurssi, 
Ompelukurssi, Lautapelikurssit 1 ja 2, Teknisen työn kurssi, Elokuvakurssit 1 ja 2, 
IT/koodauskurssi, Tanssikurssi, Telinevoimistelukurssi sekä Bändikurssi. 
 
 

 Päätösesitys 
 Johtokunta hyväksyy Eestinkallion koulun vapaavalintaisen kielen vuosiluokalla 4 ja 

valinnaiskurssien toteuttamisen lukuvuonna 2022- 2023 vuosiluokilla 4-6 esityksen 
mukaisesti.  
 
Päätös 
 
Esityksen mukaan.  
 

 
6§ Lukuvuosisuunnitelman hyväksyminen (liitteet 1,2 ja 3) 

Asian esittely 
 Eestinkallion koulun lukuvuosisuunnitelma on laadittu opetushenkilöstön yhteistyönä 

kaupungin pohjamateriaaliin. Myös oppilaskunta on käsitellyt lukuvuosisuunnitelman 
kokouksessaan. Lukuvuosisuunnitelman liitteenä ovat päivitetty ohjaussuunnitelma sekä 
koulukohtainen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin liittyvä varautumissuunnitelma. 
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Päätösesitys 
 Johtokunta kuulee koulun lukuvuosisuunnitelman, ohjaussuunnitelman sekä 

varautumissuunnitelman ja hyväksyy ne. 
 
Päätös 
Asia jätettiin pöydälle ja hyväksytään lokakuun lopussa pidettävässä 
sähköpostikokouksessa. 

 

7§ Eestinkallion koulun kokonaisbudjetti ja tuntiresurssin käyttö  

 

Asian esittely 
 Rehtori esittelee koulun kokonaisbudjetin tilanteen ja lukuvuodelle osoitetun 

tuntiresurssilaskelman. Tuntiresurssia saimme kuluvalle lukuvuodelle yhteensä 614 h. 
Resurssi on edellistä lukuvuotta 14 tuntia pienempi. Tästä syystä yhdistimme kolme 
ykkösluokkaa kahdeksi kakkosluokaksi.   

 
 Koulun kokonaisbudjetin toteuma 2021-2022 tulee ylittymään arviolta n.40 000 eurolla. 

Henkilöstön palkkamenot ja sijaiskulut ovat olleet budjetoitua suuremmat. Koulu on 
saanut Tasa-arvo 9 -hankkeen rahaa kolmiportaisen tuen toteuttamiseen tälle 
lukuvuodelle sekä Covid 2– avustusta kevään etäopetusjakson aikana syntyneiden 
oppimisen aukkojen paikkaamiseen. Näillä rahoilla on palkattu yksi erityisopettaja sekä 
yksi avustaja. Lisäksi summista on maksettu osa luokkien jakotuntien kustannuksista 
sekä pidennetyn oppivelvollisuuden tuomista lisäkustannuksista.  
 
Päätösesitys 

 Johtokunta kuulee koulun tuntiresurssin käytön lukuvuodelle 2022–2023 sekä 2021-2022 
budjetin arvioidun tilanteen.   
 
Päätös 
Esityksen mukaan.  

 

8§ Muut asiat 

Asian esittely 
 Muut esille tulevat asiat. 
 Eestinkallion koulun 1.lk:n osalta tehdään muutos Espoo-tunnin käyttöön. Nykyisessä 

järjestelyssä tunti on käytetty YM-oppiaineeseen. Uuden järjestelyn mukaan Espoo-tunti 
siirretään matematiikan opetukseen. Tämä muutos kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan, 
joka hyväksytään lokakuun lopussa. 

 Tasa-arvo- ja lukuvuosisuunnitelman 2022-2025 alustavaa keskustelua johtokunnan 
näkökulmasta. Johtokunta nosti esille suomen kielen oppimisen tärkeyden sekä 
monimuotoisuuden koulun toiminnassa.   

 
 
Päätösesitys 

 Johtokunta kuulee muut asiat. 
 
Päätös 
Esityksen mukaan.  
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 9§ Seuraava kokous 

  

 Asian esittely 

Seuraava kokous pidetään sähköpostikokouksena 31.10.2023 klo 17.00. 

 

 Päätösesitys 

Johtokunta päättänee pitää seuraavan kokouksen sähköpostikokouksena 31.10.2022 klo 
17.00. 

  

 Päätös 

 Esityksen mukaan. 

 

 

10 § Kokouksen päättäminen 
  

 Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 18.01 . 
 

 
 
 
_______________________________ ______________________________ 
puheenjohtaja Antti Kämppi esittelijä ja sihteeri Jukka Paukku 

   
  
Pöytäkirjan tarkastus 
 
Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten 
mukaan laadituksi. 
 
5.10.2022                                               7.10.2022
   
 
 
____________________________          ___________________________ 
Mikko Niemikorpi Eija Puustinen
  
  
 
 
 
 
Pöytäkirjan nähtävänä olo: 
 
Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa. 


