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KOULUMESTARIN KOULU 

Johtokunnan kokous 
 
 
 

Aika Tiistai 4.10.2022 klo 18 

Paikka Koulumestarin koulun kahvihuone 2.krs 
 

Läsnä Sara Marjoniemi (pj.), Pirjo Tornberg (siht.), Ossi-
Mikko Niemelä, Petri Julkunen, Sari Rantala ja Paavo 
Oksanen 

  

 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
 
  
   1 § Kokouksen avaus 
   Kokous avattiin klo 18:05 

  
 
  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 todettiin 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 



   
  

  

 

 

                   Petri Julkunen valittiin pöytäkirjantarkastajaksi. 
   

  
 
  4 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

 
Päätösesitys 
Esityslista hyväksyttäneen kokouksen työjärjestykseksi. Liitteessä 1 on 
edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
Päätös 

                     Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 
 VARSINAISET KOKOUSASIAT 

 
 

5 § Koulumestarin koulun lukuvuosisuunnitelman 2022-23hyväksyminen
  

Asian esittely 

Peruskoulun johtajan tehtävänä on antaa johtokunnalle opettajakunnan 
kanssa valmisteltu ehdotus koulun lukuvuosisuunnitelmaksi eli 
työsuunnitelmaksi (liite 2). Lukuvuosisuunnitelman liitteenä on koulun 
ohjaussuunnitelma (liite 3) sekä suunnitelma kiusaamiseen 
puuttumiseen (liite 4). Johtokunnan tulee päättää lukuvuosisuunnitelma 
ja hyväksyä se sekä lähettää vahvistamansa suunnitelma opetus- ja 
varhaiskasvatuslautakunnalle tiedoksi. 

Koulun rehtori on valmistellut koulun lukuvuosisuunnitelman, 
työjärjestykset sekä erikoistehtävien hoidon neuvotellen yhdessä 
opettajien kanssa.  

Rehtori on valmistellut koulun lukuvuosisuunnitelman liitteineen yhdessä 
opiskelijahuoltoryhmän kokouksessa (26.9.22). Opettajilla on ollut 
mahdollisuus tehdä ehdotuksia lukuvuosisuunnitelmaan ja sen liitteisiin 
ja he ovat kokouksessaan 28.9.2022 hyväksyneet johtokunnalle 
esitettävät asiat. Rehtori esittele lukuvuosisuunnitelman pääkohdat 
oppilaskunnalle lokakuun 2022 aikana.  

 

 Päätösesitys 

Johtokunta hyväksynee Koulumestarin koulun lukuvuosisuunnitelman 
liitteineen 2022-23. 
 
Päätös 
Johtokunta hyväksyy Koulumestarin koulun lukuvuosisuunnitelman 
liitteineen 2022-23. 

  
 6.§ Muut asiat 
  6.1. Koulumestarin koulun opiskelijahuollon tilanne 
   



   
  

  

 

 

  Asian esittely: 
Koulumestarin koulusta on puuttunut psykologi jo toista vuotta peräkkäin. 
Espoon kaupungin psykologitilanne on huolestuttava. Virkoihin ei ole 
hakijoita. Koulumestarin koulun johtokunta lähettänyt kannanoton Espoon 
kaupungille. Sen seurauksena pidettiin etäpalaveri, jossa oli mukana 
rehtorin esimies, terveydenhoitajan esimies, aluepsykologi, rehtori, 
kuraattori ja koulun laaja-alaiset erityisopettajat. Psykologin tarpeisiin liittyviä 
käytänteitä on yritetty selkiyttää ja koululle on annettu ohjeistus, kuinka 
toimia, jos psykologi puuttuu. Tämä ei poista kuitenkaan viikoittaisen 
psykologin tarvetta.  
 
Päätösesitys: 

  Johtokunta keskustellee tilanteesta. 
  

Päätös: 
Seurataan tilannetta. Katsotaan, mitä muutoksia Sote tuo tullessaan. 
 

7§ Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 
Asian esittely  
Seuraavan kokouksen ajankohdan sopiminen. 

  
Päätösesitys ja päätös 
Seuraava kokous pidetään 7.2.2023 klo 18. 

 
 

 
8 § Kokouksen päättäminen  
 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:01 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________               ________________________

  
Sara Marjoniemi                                   Pirjo Tornberg

  
Johtokunnan puheenjohtaja                Johtokunnan sihteeri 
 
 
 
________________________ 
 
Petri Julkunen 
Pöytäkirjantarkastaja 



   
  

  

 

 

 
 
 
 
 

 


