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KOULUMESTARIN KOULU 

Johtokunnan kokous 
 
 
 

Aika Keskiviikkona 6.10.2021 klo 18 

Paikka Koulumestarin koulun kahvihuone 2.krs 
 

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

  

 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
 
  
   1 § Kokouksen avaus ja johtokuntatyön oppaan läpikäynti 

  
 
  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 
                   Päätettiin valita yksi johtokunnan jäsen pöytäkirjan tarkastajaksi. 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 lukuvuosisuunnitelman 2021-22 sekä suunnitelman 
liitteinä olevien ohjaussuunnitelman ja koulukohtaisen varautumissuunnitelman 
sekä Opiskeluhuoltosuunnitelman hyväksyminen
  

Asian esittely 

Peruskoulun johtajan tehtävänä on antaa johtokunnalle opettajakunnan 
kanssa valmisteltu ehdotus koulun lukuvuosisuunnitelmaksi eli 
työsuunnitelmaksi (liite 2). Lukuvuosisuunnitelman liitteenä on koulun 
ohjaussuunnitelma sekä Koulukohtaisiin opetusjärjestelyihin liittyvä 
varautumissuunnitelma. Johtokunnan tulee päättää 
lukuvuosisuunnitelma ja hyväksyä se sekä lähettää vahvistamansa 
suunnitelma Kasvun ja oppimisen lautakunnalle tiedoksi. 

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

Rehtori on valmistellut koulun ohjaussuunnitelman ja Koulukohtaisiin 
opetusjärjestelyihin liittyvän varautumissuunnitelman yhdessä 
oppilashuoltohenkilöstön kanssa 13.9.2021 ja 27.9.21. Opettajilla on ollut 
mahdollisuus tehdä ehdotuksia lukuvuosisuunnitelmaan ja sen liitteinä 
oleviin ohjaussuunnitelmaan sekä Koulukohtaisiin opetusjärjestelyihin 
liittyvään varautumissuunnitelmaan ja he ovat kokouksessaan 15.9.2021 
hyväksyneet johtokunnalle esitettävät asiat. Rehtori esittelee 
lukuvuosisuunnitelman oppilaskunnalle lokakuussa 2021.  

 

 Päätösesitys 

Johtokunta hyväksynee Koulumestarin koulun lukuvuosisuunnitelman 2021-
22 ja sen liitteet (ohjaussuunnitelman sekä varautumissuunnitelman).
  
 
Päätös 
Johtokunta hyväksyy Koulumestarin koulun lukuvuosisuunnitelman sekä 



   
  

  

 

 

sen liitteet vuodelle 2021-22. 
 
  

6§ Koulun opetussuunnitelmaan kuuluvan Opiskeluhuoltosuunnitelman 
hyväksyminen  

  Asian esittely 
 

Opiskeluhuoltosuunnitelma on koulun Opetussuunnitelman liite, jota 
päivitetään aina tarvittaessa, useimmissa kouluissa lukuvuoden alkaessa. 
Opiskeluhuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan 
oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma (liite 3). 
Opiskeluhuoltosuunnitelman laatimisesta vastaa koulun yhteisöllinen 
opiskeluhuoltoryhmä eli yhteisöllinen hyvinvointiryhmä. Suunnitelma 
tehdään yhteistyössä koulun henkilöstön, oppilaiden ja heidän huoltajiensa 

kanssa. Opiskeluhuoltosuunnitelman hyväksyy koulun johtokunta. 

 
Koulumestarin koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä on laatinut päivitetyn 
opiskeluhuoltosuunnitelman ja käsitellyt sen sekä siihen liittyvät liitteet 
(liitteet 4,5,6,7,8,9,10 ja 11) kokouksessaan 27.9.21. Suunnitelmassa on 
huomioitu oppilas- ja huoltajakyselyissä esiin tulleet asiat sekä henkilöstön 
antama palaute. Suunnitelma on käsitelty koulun johtoryhmässä 27.9.21 ja 
opettajakokouksessa 29.9.21.  

  
  Päätösesitys 

Johtokunta hyväksynee koulun opetussuunnitelmaan kuuluvan 
Opiskeluhuoltosuunnitelman liitteineen. 
 
Päätös 

  Johtokunta hyväksyy koulun Opiskeluhuoltosuunnitelman liitteineen. 
 
 7§ Edellisen kokouksen päätösten toteutuminen 
    
  

  7.1. Oppilashuollon tilanne Koulumestarin koulussa 

  Asian esittely: 

Espoon kaupungin perusopetuksen psykologitilanne on huolestuttava. Koko 
kaupungista puuttuu 13 psykologia. Keski- ja Pohjois -Espoon alueelta 6 
psykologia. Hakijoita virkoihin ei ole. Tällä hetkellä psykologivajetta 
korvataan aluepsykologikonsultoinnilla sekä ostopalveluna. Koulumestarin 
koulun opiskeluhuoltoryhmän toimintaa johtaa rehtori ja siinä toimii tällä 
hetkellä hänen lisäkseen kuraattori, terveydenhoitaja sekä kaksi laaja-
alaista erityisopettajaa.  

Päätösesitys:  

Merkittäneen tiedoksi tilanne psykologin puuttumisesta oppilashuoltoryhmän 
kokoonpanosta. 

Päätös: 



   
  

  

 

 

Johtokunta kirjoittaa kirjelmän psykologin puuttumisesta ylemmälle taholle ja 
päättäjille. 

 

 
 

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

  
Päätösesitys 
Seuraava kokous pidetään helmikuussa 2022. 

 
Päätös 
Ke 16.2.2022 

 
9 § Kokouksen päättäminen  
 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:23 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________               ____________________ 
 

 Sara Marjoniemi  Pirjo Tornberg
  

Johtokunnan puheenjohtaja                Johtokunnan sihteeri 
 
 
 
________________________ 
Aino Akinyemi 
 
Pöytäkirjantarkastaja 
 
 
 
 
 

 


