
 PÖYTÄKIRJA 
 

1 (5) 

  
  

18.2.2022  

 

 ESPOON KAUPUNKI • KOULUMESTARIN KOULU • PL 77306, 02070 ESPOON KAUPUNKI • WWW.ESPOO.FI 

  

 

KOULUMESTARIN KOULU 

Johtokunnan kokous 1/2022 
 
 
 
Aika keskiviikko 16.2.2022 klo 18.00  

Paikka Teams-kokous 
 

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

  

 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
 
  
   1 § Kokouksen avaus 
 
 Kokous avattiin klo 18:02 

  
 
  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 



   
  

  

 

                  Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Petri Julkunen. 
   

  
 
  4 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

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

 
 VARSINAISET KOKOUSASIAT 

 
 

  6 § Koulumestarin koulun johtokunnan toimintakertomuksen 2021 hyväksyminen 

 Asian esittely 

Peruskoulun rehtorin tehtävä on laatia kalenterivuoden päättyessä 
edellisen lukuvuoden toimintasuunnitelma ja toimittaa se kasvun ja 
oppimisen lautakunnalle (ent. opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle) 
tiedoksi. 

Liitteessä 2 on rehtorin laatima Koulumestarin koulun johtokunnan 
toimintakertomus vuodelta 2021. 

  

Päätösesitys 

Johtokunta päättänee hyväksyä Koulumestarin koulun johtokunnan 
toimintakertomuksen vuodelta 2021.  
  
Päätös 
Johtokunta hyväksyy Koulumestarin koulun johtokunnan 
toimintakertomuksen vuodelta 2021. 

 
7 § Koulumestarin koulun budjetin toteutuminen vuonna 2021 ja 
määrärahasuunnitelman esittäminen vuodelle 2022 

 
 Asian esittely 

Koulumestarin koulun budjetti 2021 toteuma oli 106,2% eli budjetti ylittyi 
reilusti. Rehtori tekee suomenkielisen opetuksen johdolle selvityksen 
budjetin ylitykseen johtavista tekijöistä maaliskuussa. Yksi tärkeimmistä 
syistä oli erityisluokkien määrän väheneminen viidestä neljään luokkaan 
inkluusioon siirryttäessä. Resurssivähennys oli huomattava.  Samalla koulun 
oppilasmäärä pieneni alle 300:n. Ylityksiin liittyy vahvasti myös koronaan 
liittyvät henkilöstön runsaat poissaolot ja sijaiskustannusten ylittyminen.  



   
  

  

 

Liitteessä 3 on alustava määrärahalaskelma lukuvuodelle 2022. Laskelma 
perustuu vuoden 2021 määrärahojen muodostumiseen. Määräraha 
tarkentuu koulun toukokuisen oppilasmäärän mukaan. 

Koulun rehtori valmistelee koulun määrärahojen käyttösuunnitelman ja se 
on käyty opettajien kanssa opettajankokouksessa 9.2.2022. 
Palkkamäärärahat ja opettajien tarve vuodelle 2022 varmistunevat kevään 
aikana.  

Päätösesitys 

Johtokunta keskustellee Koulumestarin koulun budjetin 2021 toteutumasta 
ja käyttösuunnitelmasta budjettivuodelle 2022. 
 
Päätös 
Johtokunta keskusteli Koulumestarin koulun budjetin 2021 toteutumasta ja 
käyttösuunnitelmasta budjettivuodelle 2022. 

 
  
               

8 § Lukuvuosisuunnitelmaan tehtyjen lisäysten hyväksyminen: 6.luokkien 
leirikoulusuunnitelman hyväksyminen 

  Asian esittely  

6.vuosiluokkataso suunnittelee leirikoulua Velskolan leirikeskukseen 4.- 
6.5.2022. Liitteissä 4 ja 5 on leirikoulua koskevia suunnitelmia. 

 

 Päätösesitys 

Johtokunta hyväksynee 6.luokan leirikoulusuunnitelman. 

  Päätös 

  Johtokunta hyväksyi 6.luokan leirikoulusuunnitelman. 

 
9 § Muut asiat  
  
 9.1.Vesivahinkoon liittyvät korjaustyöt 
 Asian esittely 
 
                Koulumestarin koulussa tapahtui vesivahinko ke 22.12.21, kun kuudennen 
 luokan vesipatteri meni rikki koulupäivän aikana. Palokunta saatiin nopeasti 
 paikalle ja vesi saatiin imuroitua nopeasti pois. Vettä ehti valua silti myös 
 alakerran luokkaan, mutta alustavat toimet toteutettiin joululoman aikana. 
 Tilapalvelun lähettämät korjausmiehet päättivät tarkistaa molempien  
 luokkien veden valumisesta aiheutuvat rakenteelliset ongelmat ja avasi 
 rakenteet sekä asetti kuivauksen kosteusmittausten jälkeen. Nyt tilat ovat 
 kuivuneet ja luokat voitanee ottaa jälleen käyttöön maaliskuun alussa. 
 
 
 Päätösesitys 
 Johtokunta keskustellee Koulumestarin koulussa tapahtuneesta 



   
  

  

 

vesivahingosta. 
 
  Päätös 
                     Johtokunta keskusteli Koulumestarin koulusta tapahtuneesta 

vesivahingosta. 
   

  
 
 9.2.Koulumestarin koulun oppilashuoltohenkilöstön tilanne 
 
 Asian esittely 
 Koulumestarin koulusta on puuttunut psykologi lukuvuoden 2021-22. 

Espoon kaupungista puuttuu useita psykologeja eikä virkoihin ole hakijoita. 
 Koulumestarin koulun johtokunnan puheenjohtaja Sara Marjoniemi ja jäsen 

Aino Akinyemi päättivät lokakuun 6.10.21 johtokunnan kokouksessa 
selvittää asiaa.    

   
 Päätösesitys 
                      
                    Johtokunta tekenee tilannepäivityksen.  
 Päätös    

  Asia siirretään seuraavaan kokoukseen. 
 
10§  Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 
 Asian esittely  
 Seuraavan kokouksen ajankohdaksi sovitaan ke 4.5.2022 klo 18 
  
 Päätösesitys 
 Seuraavan kokouksen pidetään 4 päivänä toukokuuta 2022 klo 18 
 
 Päätös 
  
11§ Kokouksen päättäminen  
 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:38 
 
 
 
___________________________ _________________________ 
Sara Marjoniemi Pirjo Tornberg 
Johtokunnan puheenjohtaja Johtokunnan sihteeri 
 
 
 
______________________________ 
Petri Julkunen 
Pöytäkirjantarkastaja 
 
 



   
  

  

 

 
 
 
 

 


