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Paikka

Jalavapuiston koulun opettajainhuone

Läsnä

Satu Ahtiluoto, puheenjohtaja
Jani Kääriäinen, jäsen
Tarja Meriläinen, jäsen
Minna Turpeinen, jäsen
Pauli Vinni, jäsen
Paula Kotilainen, rehtori / sihteeri

1§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Satu Ahtiluoto avasi kokouksen klo 17.39

2§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja
päätösvaltainen.

3§

Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Tarja Meriläinen.

4§

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

VARSINAISET KOKOUSASIAT
5§

Edellisen kokouksen pöytäkirja, päätösten toteutuminen
Keskusteltiin edellisen kokouksen asioista ja päätöksistä.
Rehtori kertoi koulun henkilöstötilanteen olevan hyvä. Yleiskoulun puolelle on
saatu palkattua myös neljäs haussa ollut koulunkäyntiavustaja. Koulu toimii
lukuvuosisuunnitelman mukaisesti.
Johtokunta esittää, että seuraavana lukuvuotena 5.-6. luokkien koearvosanat
kirjattaisiin Wilmaan.
Johtokunta totesi tyytyväisenä, että lukuvuodelle 2018-19 asetettu tavoite
lukemisen ja lukutaidon vahvistaminen näkyy positiivisella tavalla myös
kodeissa.
Rehtori kertoi, että koulun omasta itsearvioinnista noussut tavoite:
Kiireettömyyden ja hyvinvoinnin vaaliminen koulun arjessa on toteutunut ja
näkyy positiivisesti Kunta 10- kyselyn tuloksissa. Työpaineet ja työstä johtuva
stressi ovat vähentyneet. Kysely tehtiin syksyllä 2018 ja vertailukohteena ovat
vuoden 2016 Kunta 10-kyselyn tulokset.

6§

Johtokunnan toimintakertomus vuodelta 2018
liite 1.
Rehtori esitteli vuoden 2018 toimintakertomuksen.
Johtokunta kokoontui kolme kertaa vuoden 2018 aikana ja
käsiteltyjä asioita oli 17 kpl. Käytiin läpi tärkeimmät päätökset.
Johtokunta hyväksyi vuoden 2018 toimintakertomuksen.

7§

Yökoulu 5A-luokka
liite 2.
Yökoulu pidettiin 15.-16.11.2018. Yökoulusuunnitelma käsiteltiin ja
hyväksyttiin sähköisesti lokakuussa 2018.
Puheenjohtaja kiitti johtokuntaa joustavuudesta sähköisen käsittelyn
yhteydessä.
Johtokunta vahvisti sähköisesti tehdyn yökoulua koskevan päätöksen.

8§

Yökoulu 4K-luokka
liite 3.
Rehtori esitteli 4K-luokan yökoulua koskevan suunnitelman.
Espoon opetustoimen linjauksen mukaisesti yökoulua seuraava koulupäivä
tulee olla kolmen oppitunnin mittainen. Koulupäivän päätteeksi oppilaat syövät
koululounaan, jonka jälkeen koulupäivä päättyy.
Yökoulua seuraavana aamuna koulu tarjoaa aamiaisen.
Johtokunta hyväksyi 4K-luokan yökoulun lukuvuosisuunnitelman mukaiseksi
toiminnaksi, jolloin vakuutus ja koulun säännöt ovat voimassa.

9§

Opetussuunnitelma, päivitykset
liite 4.
Espoon opetustoimi on tarkastanut koulujen opetussuunnitelmat ja ohjeistanut
kouluja päivitysten teossa. Koulun johtoryhmä on vastannut päivityksistä
yhteistyössä opettajakunnan kanssa. Rehtori esitteli opetussuunnitelmaan
tehdyt muutokset, joista suuri osa kohdistui kappaleeseen 12 Valinnaisuus
perusopetuksessa.
Johtokunta hyväksyi opetussuunnitelmaan tehdyt muutokset.

10 §

Muut asiat
• Vuoden 2018 kokonaisbudjetti ja tilinpäätös, tiedoksi. Käyttöprosentti
vuonna 2018 oli 100,3 %.
• Vuoden 2019 koulukohtaisten määrärahojen jakoperusteet, tiedoksi.
Koulukohtainen määräraha vuonna 2019 oppilasmäärän ollessa 347 on
62 115 e. Muutos edelliseen vuoteen: kolukohtaisesta budjetista maksetaan
kaikki kopiointiin ja tulostukseen liittyvät kulut (n. 10 000 e / 2018)
• Remontit ja kunnostustyöt koululla lv 2018-19: Taon poistumistie,
jätekatoslaajennus, PAVE-muutostyö (hammashoitolan tilat koulun
käyttöön), koulun pääaulan ja porrashuoneiden akustiikkalevyjen
asentaminen sekä pääaulan verhot, IV-koneen uusiminen ja ilmanvaihdon
mittaukset sekä pientä pintaremonttia (puukaiteet ja naulakoilla olevat
penkit)
• Muutokset ruokapalvelussa / Espoo Catering tiedoksi. Koulun
tuotantokeittiö muuttuu palvelukeittiöksi 2.5.2019. Ruoka tulee Kilon
keskuskeittiöstä koululle kolme kertaa viikossa. Erityisruokavaliot
huomioidaan. Myös kehitysvammaisten lasten loma-ajan hoidon aikana
ruoka tulee Kilon keskuskeittiöstä.
• Oppilaitoksen monialainen tarkastaminen ti 19.3.2019 klo 13-16
Tarkastuksen sisältö: Oppilaitosympäristön terveellisyys ja turvallisuus
kiinteistössä, yhteisön hyvinvointi, turvallisuuden edistäminen,
opiskeluhuolto eli oppilaille tarjottavat palvelut.

Lakisääteinen, taustalla Terveydenhuoltolaki ja Oppilas- ja
opiskelijahuoltolaki.
Tarkastus tehdään kolmen vuoden välein.
Johtokunnan puheenjohtaja Satu Ahtiluoto osallistuu tarkastukseen.
•

KUNTA 10 -kyselyn tulokset
Johtokunta tarkasteli Jalavapuiston tuloksia v. 2016 ja 2018.
Vertailukohteina myös Espoon tulokset sekä KUNTA 10- kyselystä saatu
aineisto. Johtokunta oli tyytyväinen tuloksiin. Koulun henkilökunta
käsittelee tuloksia kokouksessaan maaliskuussa.

•

Johtokunta sai kutsun juhlaruokailuun ke 17.4.2019 klo 11.00.

11§

Seuraava kokous
Seuraava kokous päätettiin pitää tiistaina 28.5.2019 klo 18.00.

12§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10.

Espoossa 27.2.2019

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Satu Ahtiluoto
puheenjohtaja
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pöytäkirjan tarkastaja
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rehtori, sihteeri

