
Tokion Suomi-koulun sääntömääräinen syyskokous  
 
Aika: 22.09.2018 
Paikka: Tokyo International School, Minamiazabu 2-13-6, Minato-ku, Tokio, Japani 
Läsnä: Tokion Suomi-koulun johtokunta ja jäsenet 

 
 

1. Kokouksen avaus 
Antti Aho avasi kokouksen klo 11:12 

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta 
Antti Aho valittiin kokouksen puheenjohtajaksi 
Hannes Raebiger valittiin kokouksen sihteeriksi 
Oskari Hämäläinen ja Harri Hämelahti valittiin sekä ääntenlaskijoiksi että 
pöytäkirjantarkastajiksi 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous oli kutsuttu koolle sääntöjen mukaan ja todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

4. Esityslistan hyväksyminen 
Esityslista hyväksyttiin. 

5. Johtokunnan jäsenten ja muiden vastuuhenkilöiden esittely 
Johtokunta: 
Antti Aho – puheenjohtaja 
Anna Maeda – vastaava opettaja 
Hannes Raebiger – sihteeri 
Lasse Kantola – rahastonhoitaja 
Arno Tuomainen – varapuheenjohtaja 
Risto Tuominen – kahvivastaava 
Toiminnantarkastajat: 
Magnus Höglund vapautettiin toiminnantarkastajan tehtävästä. 
Varatoiminnantarkastaja Minna Koskinen siirtyy toiminnantarkastajaksi. 
Harri Hämelahti valittiin varatoiminnantarkastajaksi. 

6. Opettajien asiat 
I. Opettajat syksy 2018. 

5 päätoimista opettajaa ja yksi avustaja. Esittelyt kotisivuilla. 
II. Syksyn opetuspäivät (kuusi kertaa). 

15.9., 22.9., 13.10., 20.10., 17.11. ja 8.12. 
III. Terveiset Suomi-koulujen opettajien koulutuspäiviltä. 

Anna Maeda kertoi terveisiä opettajien koulutuspäiviltä. 
IV. Opetuksen kehittäminen. 

Keskusteltiin taaperoryhmästä. Aiemmin 3-vuotiaiden ryhmiin on lähtökohtaisesti 
otettu vain 3 vuotta täyttäneitä, mutta jatkossa lukuvuoden aikana 3 vuotta täyttävät 
voivat osallistua toimintaan vanhempiensa kanssa. 

7. Tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto, sekä vastuuvapauden 
myöntäminen edelliselle johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille 

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus edellisille vastuuvelvollisille. 
8. Muut esille tulevat asiat 

Muusikko Sähköankerias tulee esiintymään Suomi-kouluun 20.10. klo 13-14. 
Oppikirjoja (aapisia ja tehtäväkirjoja) tilataan tarpeen mukaan. 
Valtionavustusta haetaan. 
TIS on ollut nihkeä tilojen suhteen — jatkossa tarvittaneen perhekohtaisia kulkukortteja. 
Pääasiallinen tiedotuskanava vanhemmille on sähköpostilista. 
Tapahtumista on tietoa myös kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa (Facebook). 
Kevätretken paikasta keskusteltiin. Kinuta-puisto, jossa viime kevätretki pidettiin, todettiin 
hankalaksi liikenneyhteyksien kannalta. Jatkossa toivottiin kevätretkeä parempien 
liikenneyhteyksien varrelta. 

  



9. Seuraavan kokouksen ajankohta 
Seuraava kokous on kevätkokous. 
 

10.Kokouksen päätös.  
Antti Aho päätti kokouksen 11:59. 

 
 
 
 
 
 
Vakuudeksi 
 
 
 
____________________ ____________________ 
Puheenjohtaja Antti Aho Sihteeri Hannes Raebiger 
 
 
 
Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. 
 
 
 
 
 
____________________ ____________________ 
Oskari Hämäläinen Harri Hämelahti 


