
Tokion Suomi-koulun syyskokouksen pöytäkirja	  
19.10.2013 / Tokyo International School	  

	  
Kokoukseen osallistuivat: Janne Jurvansuu, Mari Karppanen, Henri Servomaa, 
Ilse Wuilmet, Anna Maeda, Timo Halonen, Juha Louhisuo ja Heli 
Sommarberg.	  
	  
1. Kokouksen avaaminen. Puheenjohtaja Janne Jurvansuu avasi kokouksen 

klo 14:15. 
 
2. Kokouksen puheenjohtajaski todettiin Janne Jurvansuu, sihteeriksi Anna 

Meada ja pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Juha Louhisuo. 
 

Pienestä sekaannuksesta johtuen  Janne Jurvansuu toimi lopulta 
sihteerinä. 

 
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja 

päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse 12.10.2013 
kaikille Tokion Suomi-koulun johtokunnan jäsenille ja Suomi-koulun 
oppilaiden vanhemmille. 

 
4. Esityslistan hyväksyminen. Hyväksyttiin kokouksen esityslista 

työjärjestykseksi. 
 
5. Janne Jurvansuu esitteli osanottajille lukuvuoden 2012-2013 

toimintakertomuksen ja sen sisällöstä keskusteltiin. 
 
6. Janne Jurvansuu esitteli osanottajille lukuvuoden 2012-2013 

tilinpäätöksen ja sen sisällöstä keskusteltiin. Henri Servomaa esitteli 
tarkemmin tilinpäätöksen sisältöä. 

 
7. Kokous myönsi vastuuvapauden lukuvuoden 2012-2013 tilivelvollisille. 

 
8. Janne Jurvansuu kertoi osanottajille, että Suomi-koululla ei ole vakuutusta 

oppilaille tapaturmien varalta vaan oppilaat ovat koulussa omien 
vakuutuksiensa varassa. 

 
9. Janne Jurvansuu esitteli osanottajille Tokion Suomi-koulun uudet 

turvallisuusohjeet ja sen sisällöstä keskusteltiin. Mari Karppanen esitteli 
tarkemmin turvallisuusohjeiden sisältöä. Turvallisuusohjeiden sijainti 
webbisivuilla kerrottiin osanottajille. 

 
10. Janne Jurvansuu kertoi osanottajille, että Tokion Suomi-koulu ei voi 

järjestää tänä vuonna joulumarkkinoita tilankäytön rajoitusten takia, joten 
uusia varainhankintamuotoja on tarve ideoida. Seuraavat uudet 
varainhankintaideat tulivat esille: 

 
• Taidekalenterin myynti (oppilaiden taidetta) 
• Joulukalenteriin myynti 
• Joulujuhlan yhteydessä leivonnaisten myynti ja joulutarjoilu vanhemmille 



• Joululeivonnaisten myyminen muille kuin vanhemmille joulujuhlakerran 
yhteydessä (ts. kerätään lista tarjottavista leivonnaisista ja 
vanhempien ystävät voivat tilata leivonnaisia, jotka vanhemmat itse 
toimittavat tilaajille). 

• Joulupukkien vuokraaminen 
• Suomalaisten kirjojen ja lehtien maksullinen lainaaminen/myyminen 

vanhemmille 
• Mainostilan tarjominen yhteistyökumppaneille webbisivuilla 
• Oppimateriaalien hankinnan sponsoroiminen yhteistyökumppaneille 
• Kahvi ja leivonnaistarjoilu koulukertojen yhteydessä sekä vanhempien 

tuomien suomalaisten lehtien myyminen samassa yhteyssä. 
 

10.1. Seuraavien ehdotusten toteutuksista päätettiin: 
 

• Joulujuhla päätettiin järjestää joulukuun koulukerran yhteydessä ja 
kyseisellä kerralla myydään vanhempien leipomia leivonnaisia ja 
tarjotaan esim. kahvia ja glögiä/mehua. Lapsille tarjotaan 
joululeivonnainen ja juoma koulun puolesta. Tarkemmasta 
toteutuksesta keskustellaan ja päätetään myöhemmin. 

• Koulukertojen yhteydessä aletaan tarjoamaan kahvia ja leivonnaisia 
vanhemmille pientä korvausta vastaan. Vapaaehtoiset vanhemmat 
hoitaisivat vuorollaan tarjoilun järjestelyt (ts. kahvit, leivonnaiset ja 
niiden tarjoilu). Koulu ostaa tätä tarkoitusta varten kahvitarjoiluun 
soveltuvan termospullon, jota voidaan säilyttää koulun kaapitossa. Ilse 
Wuilmet lupautui ideoimaan tarkemmin tarjoilun toteuttamista. 

• Viime vuoden joulumarkkinoiden sponsoreille päätettiin tarjota 
mahdollisuus tukea koulun toimintaa suorilla lahjoituksilla (esim. 
oppikirjojen hankintaa varten) tai ostamalla mainostilaa Suomi-koulun 
webbisivuilta. Timo Halonen lupautui olemaan yhteydessä viime 
vuoden sponsoreihin. 

 
Juha Louhisuo poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen, joten 
Janne Jurvansuu toimii hänen sijastaan pöytäkirjan tarkastajana. 

 
11. Janne Jurvansuu esitteli osanottajille idean lisäkoulukerroista keväällä 

2014 ja sen sisällöstä keskusteltiin. Mari Karppanen esitteli tarkemmin 
lisäkoulukertojen sisältöä ja kertoi opettajien toiveesta, että lisäkoulukerrat 
järjestettäisiin mieluiten arkipäivinä. Janne Jurvansuu kertoi, että TIS on 
luvannut koulutilat käyttöön vain viikonloppuna (lauantaina). 
 
Päätettiin, että Mari Karppanen kartoittaa opettajien kannalta eri 
mahdollisuudet lisäkoulukertojen järjestämiseen ja organisoimiseen ja sen 
jälkeen Janne Jurvansuu ottaa yhteyttä TIS:n rehtoriin ja keskustelee 
vaihtoehdoista hänen kanssaan. Tämän jälkeen laitetaan webbisivuiille 
vanhemmille tarkoitettu kysely, jolla kartoitetaan kiinnostusta 
lisäkoulukertoihin. Lisäkoulukertojen järjestämisestä päätetään 
vanhempien antamanpalautteen jälkeen. 
 

12. Mari Karppanen esitteli oppimateriaalien hankkimisen tilannetta. 
Oppikirjoja on hankittu noin 300 € arvosta, hankintaan käytetään Otavaa, 



joka tarjojaa 10% alennuksen oppikirjoista. Ilse Wuilmet kertoi että muista 
koulutarvikkeista (esim. kynistä) on puutetta. Päätettiin että tarvittavia 
oppimateriaaleja hankitaan lisää mahdollisesti isompina erinä, koska 
oppimateriaalien säilytykseen on nyt hyvät tilat. 

 
13. Janne Jurvansuu kertoi osanottajille, että koulun käytössä on kaksi 

kaapistoa neljännen kerroksen käytävässä ja ne on merkitty. Kaapistoissa 
on lukot, mutta tällä hetkellä koululla ei ole avaimia kaappeihin. 
Kaappeihin päätettiin hankkia avaimet ja pitää ne jatkossa lukittuna. 

 
14. Muiden edellisen koulukerran päätösten seuranta 

 
14.1. Janne Jurvansuu kertoi osanottajille, että purkuilmoitus on lähetetty 

Patentti- ja rekisterihallitukseen 25.9.2013 
14.2. Janne Jurvansuu kertoi osanottajille, että toiminta-avustushakemus 

on lähetetty Suomi-seuralle 27.9.2013. Samalla kerrottiin osanottajille, 
että vaikka toiminta-avustus tulee opetushallitukselta se haetaan 
Suomi-seuralta. 

14.3. Janne Jurvansuu kertoi osanottajille, Tokion Suomi-koulun sääntöjä 
ei ole vielä uudistettu. Janne Jurvansuu lupautui korjaamaan säännöt 
sellaisiksi, että niissä ei ole enää ristiriitoja (ts. viittauksia rekisteröityyn 
yhdistykseen, yhdistysrekisteriin ja kotipaikkaan Suomessa). 

14.4. Koulutiloista keskusteltiin, ne todetiin hyviksi eikä niistä ole ollut 
valittamista. 

 
15. Muita asioita ei tullut esille. 
 
16. Seuraava kaikille avoin kokous on kevätkokous ja se pidetään keväällä, 

myöhemmin päätettävänä aikana. Seuraava johtokunnan kokous pidetään 
ennen joulujuhlaa myöhemmin päätettävänä aikana. Kokousten esityslistat 
päätetään myöhemmin. 

 
17. Kokouksen päätös. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:27. 


