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KOULUMESTARIN KOULU 

Johtokunnan kokous 
 
 
 
Aika Tiistaina 17.5.2022 klo 18.00  

Paikka Koulumestarin koulun kahvihuone 2.krs 
 

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

  

 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
 
  
   1 § Kokouksen avaus 
 Kokous avattiin klo 18:06 

  
 
  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 
                    Aino Akinyemi valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi



   
  

  

 

  
 

  
 4 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

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

 Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. 
 

 VARSINAISET KOKOUSASIAT 
 
 

   
 5 § Koulumestarin koulun lukuvuosiarvioinnin 2021-22 käsitteleminen
  

 Asian esittely 

Peruskoulun rehtorin tehtävä on laatia lukuvuoden päättyessä 
lukuvuosiarviointi päättymästä olevasta lukuvuodesta ja toimittaa se 
opetusvirastoon tiedoksi. Koulumestarin koulun yhteisöllinen 
opiskeluhuoltoryhmä (25.4.22) ja opetushenkilöstö (27.4.2022) ovat 
hyväksyneet lukuvuosiarvioinnin kokouksissaan. 

Liitteessä 2 on rehtorin laatima Koulumestarin koulun lukuvuosiarviointi 
lukuvuodelta 2021-2022. 

Liitteessä 3 on syksyllä 2021 tehdyn oppilaskyselyn tulokset sekä 
liitteessä 4 tammikuussa 2022 tehdyn henkilöstökyselyn tulokset.. 

  

Päätösesitys 

Johtokunta merkinnee tiedoksi Koulumestarin koulun lukuvuosiarvioinnin 
2021-22 ja keskustellee kyselyjen tuloksista. 
  
Päätös 
Johtokunta merkitsee tiedoksi Koulumestarin koulun lukuvuosiarvioinnin            
lukuvuodelta 2021-22. 

 
6 § Lukuvuoden 2022-23 ennakkotiedot 

 
 Asian esittely 

Liitteessä 5 on lukuvuoden 2022-23 liittyviä ennakkotietoja ja suunnitelmia. 
Rehtori esittelee lukuvuoden teeman, tavoitteet ja henkilökuntaan sekä 
oppilasmääriin liittyvät ennakkotiedot henkilöstölle lukuvuotta 2022-23 
koskevassa suunnitteluvesossa 25.5.2022. Tiedot ovat ennakoivia ja voivat 
vielä muuttua ennen uuden lukuvuoden alkamista. 

Päätösesitys 



   
  

  

 

Johtokunta merkinnee tiedoksi lukuvuoden 2022-2023 ennakkotiedot. 
 
Päätös 

  Johtokunta sai ennakkokuvan lukuvuoden 2022-23 tilanteesta. 
  

7 § Muut asiat 
  
  
 
 7.1.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 laativat kannanoton Espoon kaupungin oppilas- ja 
opiskeluhuollon vastuuhenkilölle Terhi Pippurille. Liitteessä 6 on vastaus 
Koulumestarin koulun johtokunnan huoleen Koulumestarin koulun oppilas- 
ja opiskeluhuollon tilanteesta. 

  
   
 Päätösesitys 
                      
                    Johtokunta keskustellee asiasta.  
 Päätös    

Johtokunta suunnittelee toimenpiteitä paineiden lisäämiseksi      
psykologitilanteen korjaamiseksi. 

 
 
 7.2. Johtokuntastipendi 

Asian esittely 
Johtokuntastipendin kriteerinä on ollut ”Johtokunta stipendi myönnetään 
oppilaalle, joka on innostunut, luova ja aktiivinen vaikuttaja koulussa, ja joka 
omalla esimerkillään näyttää muille mallia”. 
Johtokunnan jäsenet voivat tuoda vapaaehtoisesti stipendiin rahaa. Rehtori 
yhdessä johtoryhmän kanssa päättää, kenelle stipendi annetaan 
lukuvuoden 2022 päätteeksi. 
 
Päätösesitys 
Johtokunta keskustellee asiasta ja päättää kriteerin ja jakotavan. 
 
Päätös 
Johtokuntastipendin kriteeriin lisäys ”Johtokunta stipendi myönnetään 
oppilaalle, joka on innostunut, luova ja aktiivinen vaikuttaja koulussa, ja joka 
omalla esimerkillään näyttää muille mallia ja luo positiivisuutta kohottavaa 
yhteishenkeä kouluyhteisössä”. 

 
 

 
8§  Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 



   
  

  

 

 Asian esittely  
 Seuraavan kokouksen ajankohdaksi sovitaan  
  
 Päätösesitys 
 Seuraavan kokous pidetään 4.    päivänä  lokakuuta 2022  
 
 Päätös 
 Sovittiin alustavasti 4.10.2022. 
 
9§ Kokouksen päättäminen  
 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:57 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ _________________________ 
Sari Marjoniemi Pirjo Tornberg 
Johtokunnan puheenjohtaja Johtokunnan sihteeri 
 
 
 
______________________________ 
Pöytäkirjantarkastaja 
 
Aino Akinyemi 
 
 
 

 


