PÖYTÄKIRJA 1 / 2022

KOULUN NIMI
Johtokunnan kokous

Kilonpuiston koulu

Aika

tiistai 5.4.2022 klo 18.00

Paikka

Kilonpuiston koulun henkilökunnan kahvihuone

Läsnä

Brian Crosby, puheenjohtaja
Pia Palojärvi, jäsen
Jukka Honkola, jäsen
Hannele Forsman, jäsen
Eeva Immo, jäsen
Hannu Laaksonen, jäsen
Annukka Leutonen, sihteeri
Poissa:
Tuulia Caesar, jäsen
Elsa Tuomala, oppilasjäsen
Neea Mäkitalo, oppilasjäsen

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösesitys
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Pöytäkirjan tarkastajan valinta
Päätösesitys
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittaneen Hannu Laaksonen.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Hannu Laaksonen.

ESPOON KAUPUNKI • YKSIKKÖ • OSOITE 02070 ESPOON KAUPUNKI • WWW.ESPOO.FI
ESBO STAD • ENHET • ADRESS 02070 ESBO STAD • WWW.ESBO.FI

1(5)

2 (5)

3 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Päätösesitys
Kokouksen työjärjestys hyväksyttäneen esitetyssä muodossa.
Päätös
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

VARSINAISET KOKOUSASIAT

4 § Edellisen kokouksen päätösten toteutuminen
Asian esittely
Kokouksessa käydään läpi sellaiset asiat edellisen kokouksen pöytäkirjasta, jotka ovat
edellyttäneet erityistä toimeenpanoa. Edellisessä kokouksessa ei ollut toimeenpantavia
asioita.
Päätös
Edellisestä kokouksesta ei jäänyt toimeenpantavia asioita.

5 § 9E- luokan leirikoulusta päättäminen
Asian esittely
9E- luokka on lähdössä leirikouluun Nuorisokeskus Piispalaan 25.-28.4.2022. Opettajan
lisäksi mukaan on lähdössä huoltajia, joiden nimet ilmoitetaan myöhemmin.
Päätös
Johtokunta hyväksyi 6B-luokan leirikoulun korona-tilanteen huomioon ottaen.

6 § 6B-luokan leirikoulusta päättäminen
Asian esittely
6B-luokka on lähdössä leirikouluun Imatran kylpylään 6.-8.4.2022. Valvojina toimivat
luokanvalvoja opettaja Inka Ray, Marko Mitjonen, Alan Rushe, Anne Quarshie ja Maria
Myllyneva.
Päätös
Johtokunta päättänee hyväksyä 6B-luokan leirikoulun korona-tilanteen huomioon ottaen.
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7 § 8E- luokan leirikoulusta päättäminen
Asian esittely
Nykyinen 8E- luokka (tuleva 9E) on lähdössä leirikouluun Ahvenanmaalle
Maarianhaminaan 22.-25.8.2022. valvojina toimivat luokanvalvoja Antti Helin sekä kaksi
myöhemmin nimettävää aikuista valvojaa vanhemmista, toinen mies ja toinen nainen.

Päätös
Johtokunta päättänee hyväksyä 8E-luokan (tulevan 9E:n) leirikoulun korona-tilanteen
huomioon ottaen.

8 § Valinnaisainetarjottimen päivitys
Asian esittely
Sihteeri esittelee Kilonpuiston koulun valinnaisainetarjottimen.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

9 § Kilonpuiston koulun erityisopetuksen turvallisuustilanne ja piha-alueen aidan
rakentaminen
Asian esittely
Kilonpuiston koulun piha-alueelle tarvitaan aita, jonka sisällä erityisopetuksen oppilaat
voivat leikkiä ja oleskella turvallisesti. Toivomme johtokunnalta lausuntoa tukemaan
aidan rakentamisen tärkeyttä. Perusteluja aidan tarpeelle:
-

turvallinen, rajattu ympäristö ulkoiluun, oppilaat eivät pääse tahattomasti tai
tahallisesti karkaamaan koulun piha-alueelta

-

Ulkoilu ja liikkuminen rauhoittaa motorisesti levottomia erityisoppilaita

-

Voimakkaiden tunnereaktioiden tasaaminen ulkona on monelle helpompaa kuin
sisällä

-

keinuminen ja keinuva liike monelle keino rauhoittaa mieltä ja tasata tunnetiloja

-

aidattu ulkoilualue mahdollistaa ulkoilun myös haastavissa tilanteissa, mm.
henkilöstövajeessa
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-

myös sijaisille oppilaiden valvominen turvallisesti helpompaa rajatulla alueella

-

aita on suunniteltu keinu- ja kallioalueen ympärille, jolloin alueella mahdollistuu
monenlaiset leikit ja oppilailla on tilaa liikkua ja leikkiä vapaasti

-

alue on koko koulun oppilaiden käytössä ja erityisesti myös alakoulun oppilaiden
suosiossa, joten aidattu alue ei erottele erityisoppilaita omaan tilaan erilleen muista

Olemme saaneet aidan rakentamisesta viime syksynä tarjouksen 15200 euroa.
Aitahanke ei mennyt syksyllä eteenpäin KOTO:n johdossa.
Päätös
Johtokunta keskusteli aita-asiasta ja Kilonpuiston erityisopetuksen tilanteesta laajemmin.
Sovittiin, että rehtori kerää tietoja ja lukuja turvallisuustilanteesta johtokunnalle huhtikuun
loppuun mennessä. Johtokunta laatii lausunnon perusopetuksen johtajalle asiasta.

10 § Toimintakertomuksen hyväksyminen v 2021
Asian esittely
Toimintakertomus esityslistan liitteenä.
Päätös
Hyväksyttiin.

11 § Muut asiat
Asian esittely
Keskustelimme Kilonpuiston koulun terveydenhoitaja- tilanteesta ja korona- tilanteesta.

12 § Seuraava kokous
Päätös
Seuraava kokouksen aika 21.9.2022 klo 18.00 .
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13 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.33.

_____________________
Brian Crosby
puheenjohtaja

_______________________
Annukka Leutonen
esittelijä ja sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaminen
Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaan laadituksi.

___________________________
Hannu Laaksonen
pöytäkirjantarkastaja

