
Tokion Suomi-koulun kokouksen pöytäkirja 
12.11.2016 / Tokyo International School 

 
Kokoukseen osallistuivat: Janne Jurvansuu, Heli Sommarberg, Anna Maeda, 
Harri Hämelahti  ja Tokion Suomi-koulun vanhempia. 
 
1. Kokous avattiin klo 11:22.  

 
2. Kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Janne Jurvansuu, 

äänten laskijaksi Petteri Niska ja pöytäkirjantarkastajaksi Tae Noritake. 
 
3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty 

sähköpostitse 6.11.2016 Tokion Suomi-koulun johtokunnan jäsenille ja 
vanhemmille. 

 
4. Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 

 
5. Opettajien asiat 

 Opettajat: 

 Heidi Salmela on korvannut opettajana Rebecka Asikaisen, joka 
joutui palaamaanSuomeen. 

  Tapani Häkkinen jatkaa avustajana vuoden loppuun asti. 

 Muut asiat: 

 Opettajille on laaditty työtodistuspohja 

 Puput-ryhmälle opetaan käyttöön keväällä seikkailujen aapinen, 
jonka avulla helpotetaan kaksikielisten lasten oppimista ja lasten 
siirtymistä lukemaan opettelevien ryhmään. Pupujen ryhmän 
kanssa tullaan harjoittelemaan mm. vuorokauden aikoja,  
viikonpäiviä ja yms. 

6. Lukukauden viimeisen koulupäivän sisältö  

 Viimeisen koulupäivän lopuksi järjestetään joulujuhla, joka alkaa klo 
12:45. Joulujuhlan ohjelmassa on lasten esityksiä sekä todistusten 
jako. 

 
7. Kevätlukukauden koulupäivien päättäminen 

 Anna Maeda huolehtii siitä, että opettajat saavat päätettyä 
kevätlukukauden koulupäivät vuoden loppuun mennessa, jotta ne 
saadaan tiedotettua vanhemmille viimeistään kaksi viikkoa ennen 
koulun alkua. 

 
8. Taloudellinen tilanne  

 Syksy on mennyt ennalta arvioidun mukaan, vielä ei tiedetä kuinka 
suuren toiminta-avustuksen koulu saa, joten tarkkoja tietoja syksyn 
osalta ei vielä  voida laskea.  

 Kevätlukukauden budjetti on laskettu 4,5 opettajan perusteella, joten 
viiden opettajan ja 8 koulukerran perusteella kuluja tullee arvioitua 
enemmän. Toisaalta syksyllä onaloittanut uusia oppilaita ja keväällä 
myös aloittanee uusia oppilaita, mikä nostanee myös tuloja arvioitua 
suuremmiksi. Tarkempi tilanne nähdään vasta kun tiedetään 



kevätlukukauden oppilaiden määrä, tulos voi olla hieman 
miinusmerkkien. 

 
9. Toimintakertomus 2015-2016 

 Janne Jurvansuu esitteli toimintakertomuksen lukuvuodelta 2015-2016. 
 

10. Vastuuvapauden myöntäminen lukuvuoden 2015-2016 tilivelvollisille 

 Kokous myönsi vastuuvapauden lukuvuoden 2014-2015 tilivelvollisille. 
 

11. Muutokset johtokunnassa ja uudet jäsenet 

 Janne Jurvansuu kertoi jatkavansa johtokunnassa vuoden 2016 loppuun 
asti. 

 Heli Sommarberg kertoi jatkavansa johtokunnassa kuluvan lukuvuoden 
loppuun saakka (kevään 2017) 

 Lasse Kantola valittiin johtokuntaan vuoden 2017 alusta alkaen. Lasse 
lupautui toimimaan rahastohoitajana syksystä 2017 lähtien. 

 Kokous hyväksyi esityksen, että johtokuntaan osallistuminen on jatkossa 
jokaisen Tokion Suomi-koulun perheen velvollisuus (koskee yhtä 
vanhempaa per perhe).  

 Johtokuntaan valitaan jatkossa viisi jäsentä siten, että 
vapaaehtoiset johtokunnan jäsenet valitaan ensin ja sen jälkeen 
johtokunnan täyttämättömät paikoille valitaan vanhempia, jotka 
eivät ole johtokuntaan osallistuneet arpomalla tai jollakin muulla 
menetelmällä.  

 Uudet johtokunnan jäsenet valitaan kevätlukukaudella ja 
johtokunnan jäsenyys kestää yhden lukuvuoden.  

 Kun johtokunnan jäsenet on valittu, valitaan heidän joukostaan 
rahastohoitaja ja puheenjohtaja. Jos näille paikoille ei ole 
vapaaehtoisia, ne täytetään arpomalla tai jollakin muulla 
menetelmällä. Rahastonhoitajan ja puheenjohtajan tehtävissa olisi 
suotavaa, että henkilö voisi hoitaa tehtävää pidempään kuin yhden 
lukukauden. 

 
12. Joulutervehdysten lähettäminen vuoden 2012 yhteistyökumppaneille 

 Joulutervehdykset päätettiin lähettää. 

 Anna Maeda huolehtii siitä että koululaiset tekevät 15 joulukorttia 
lähetettäväksi yhteistyökumppaneille. 

 Topi Tanskanen postittaa Annalta saadut joulukortit yrityksille, joiden 
osoitteet Janne Jurvansuu lähettää Topille. 

 
13. Edellisten kokousten päätösten seuranta  

 Toiminta-avustushakemus on lähetettu sähköpostitle Suomi-seuralle 
12.10.2016 ja Suomi-seura on kuitannut sen vastaanotetuksi. Päätös 
avustuksesta saataneen marraskuun aikana ja avustusrahat joulukuun 
aikana. 

 Opetussuunnitelman päivitys 

 Opetussuunnitelman päivitys on jäänyt kesken kesällä 2016. Anna 
Meada huolehtii siitä, että opetuussuunnitelman päivitys saadaan 
valmiiksi kevään aikana. Uuden opetetussuunnitelman pohjana 



käytetään Mari Karppasen Wrocklawin Suomi-koululle laatimaa 
opetussuunnitelmaan (Mari toimi Tokion Suomi-koulun 
vastaavana opettajana kevätlukukauteen 2014). 

 
14. Muut esille tulevat asiat 

 Koululaisten vanhemmilta pyritään keräämään tiedot kevään 2017 
päivistä, jolloin lapsilla on päiväkodin tai koulun tapahtumia lauantaisin. 
Suomi-koulu pyrkii ottamaan huomioon tällaiset päivät 
suunnitellessaan kevään 2017 koulupäiviä. Janne Jurvansuu lähettää 
viestin asiasta vanhemmille. 

 
15. Seuraava kokous 

 Seuraava johtokunnan kokous järjestetään kevätlukukaudella 
todennäköisesti toisella koulukerralla. 

 Seuraava johtokunnan kokouksen esityslista päätetään myöhemmin. 
Tärkeät asiat ennen kokousta kommunikoidaan johtokunnan kesken 
sähköpostitse. 

 
16. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:43. 


