
Tokion Suomi-koulun kevätkokouksen pöytäkirja 
16.5.2015 / Kinuta-puisto 

 
Kokoukseen osallistuivat: Janne Jurvansuu, Heli Sommarberg, Katja 
Korhonen ja Tokion Suomi-koulun kevätretkeen osallistuneiden oppilaiden 
vanhemmat. 
 
1. Puheenjohtaja Janne Jurvansuu avasi kokouksen klo 13:31.  

 
2. Kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Janne Jurvansuu, 

ääntenlaskijaksi Heli Sommarberg ja pöytäkirjan tarkastajaksi Katja 
Kokkonen.  

 
3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty 

sähköpostitse 9.5.2015 Tokion Suomi-koulun johtokunnan jäsenille ja 
Tokion Suomi-koulun oppilaiden vanhemmille. 

 
4. Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi. 

 
5. Johtokunnan jäsenten (4-10) valinta lukuvuodelle 2015-2016: Johtokunnan 

jäseniksi valittiin: 

 Kaisa Ahopelto 

 Masako Marttinen 

 Katja Korhonen 

 Heli Sommarberg 

 Janne Jurvansuu 
 

6. Puheenjohtajan valinta lukuvuodelle 2015-2016: Puheenjohtajaksi valittiin: 

 Janne Jurvansuu 
 

7. Rahastonhoitajan valinta lukuvuodelle 2015-2016: Rahastonhoitajaksi 
valittiin: 

 Heli Sommarberg 
 

8. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta lukuvuodelle 
2015-2016: Toiminnan tarkastaja valitaan myöhemmin. Lukuvuoden 2014-
2015 toiminnantarkastajaksi on lupautunut Henri Servomaa.  

 
9. Toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2015-2016: Janne Jurvansuu esitteli 

toimintasuunnitelman, jonka mukaan toimintaa pyritään jatkamaan 
samaan tapaan ja samoissa tiloissa kuin lukuvuonna 2014-2015, mutta 
toimintaa pyritään kuitenkin jatkuvasti kehittämään. Varmuus lukuvuoden 
2015-2016 koulutiloista saadaan kesän kuluessa ennen lukuvuoden alkua. 

 
10. Talousarvio lukuvuodelle 2015-2016: Heli Sommarberg esitteli 

talousarvion, jonka mukaan toiminnan ennustetaan pysyvän saman 
laajuisena kuin lukuvuonna 2014-2015. 

 
11. Lukukausimaksut lukuvuodelle 2015-2016: Janne Jurvansuu esitteli 

lukukausimaksut, jotka pysynevät samana kuin lukuvuonna 2014-2015. 



Jos toimintaa laajennetaan lukuvuonna 2015-2016, voidaan 
lukukausimaksuja tarkastaa lukuvuoden aikana. 

 
12. Muut esille tulevat asiat: 

 

 Katja Korhonen esitti että Tokion Suomi-koulu voisi tukea rahallisesti 
Suomi-Seuran järjestämään koulutustilaisuuteen lähtevää Harri 
Ruohosta. 

 Päätettiin että Tokion Suomi-koulu tukee koulutusta maksamalla 
puolen koulupäivän palkkion jokaista koulutuspäivää kohti. Tuen 
maksu edellyttää osanottajatodistuksen esittämistä. 

 Katja Korhonen kertoi maailman Suomi-kouluille suunnitellusta 
yhteisestä opetussuunnitelmasuosituksesta, joka valmistunee ensi 
lukuvuoden aikana ja otetaan sen jälkeen soveltuvissa osin käyttöön 
myös Tokion Suomi-koulussa. 

 Katja Korhonen kertoi Tokion Suomi-koululle suunnitellusta 
yhdenmukaisesta todistuspohjasta, joka otetaan käyttöön lukuvuoden 
2014-2015 todistuksissa. 

 
13. Seuraava kokous 

 Seuraava johtokunnan kokous järjestetään syksyllä 2015 
todennäköisesti toisen koulukerran jälkeen. 

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

 
14. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:48. 


