
 

 

Tokion Suomi-koulun kevätkokouksen pöytäkirja 
23.4.2016 / Kodomo no kuni 

 
Kokoukseen osallistuivat johtokunnasta Janne Jurvansuu, Heli Sommarberg, 
Katja Korhonen ja Masako Marttinen sekä kevätretkelle osallistuneet 
koululaisten vanhemmat. 
 
1. Puheenjohtaja Janne Jurvansuu avasi kokouksen klo 13:15.  

 
2. Kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Janne Jurvansuu, 

ääntenlaskijaksi Katja Korhonen ja pöytäkirjan tarkastajaksi Heli 
Sommarberg. 

 
3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty 

sähköpostitse 17.4.2016 kaikille Tokion Suomi-koulun johtokunnan 
jäsenille ja koululaisten vanhemmille. 

 
4. Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi. 

 
5. Johtokunnan jäsenten (4-10) valinta lukuvuodelle 2016-2017. 

 Vapaaehtoisia johtokunnan jäseniksi ei löytynyt.  

 Kokouksen jälkeen Heli Sommarberg ja Anna Maeda ilmoittivat, 
että suostuvat liittymään johtokuntaan, Heli rahastonhoitajana ja 
Anna opettajien edustajana. Johtokuntaan vaaditaan siis vielä 
kaksi muuta jäsentä, joista toinen toimii puheenjohtajana. 

 
6. Puheenjohtajan valinta lukuvuodelle 2016-2017. 

 Vapaaehtoisia johtokunnan puheenjohtajaksi ei löytynyt.  
 

7. Rahastonhoitajan valinta lukuvuodelle 2016-2017. 

 Vapaaehtoisia johtokunnan rahastonhoitajaksi ei löytynyt.  

 Kokouksen jälkeen Heli Sommarberg ilmoitti, että voi jatkaa 
rahastonhoitajana. 

 
8. Toiminnantarkastajan valinta lukuvuodelle 2015-2016. 

 Vapaaehtoisia toiminnantarkastajaksi ei löytynyt.  

 Kokouksen jälkeen Petteri Niska suostui toimimaan lukuvuoden 
2015-2016 toiminnantarkastajana. 

 
9. Toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2016-2017. 

 Janne Jurvansuu esitteli toimintasuunnitelman.  
 

10. Talousarvio lukuvuodelle 2016-2017. 

 Heli Sommarberg esitteli talousarvion.  
 

11. Lukukausimaksut lukuvuodelle 2016-2017. 

 Heli Sommarberg kertoi, että lukukausimaksuihin ei suunnitella 
muutoksia.  

 



 

 

 
12. Opettajat lukuvuodella 2016-2017. 

 Katja Korhonen kertoi, että häntä lukuunottamatta muut opettajat 
jatkavat myös ensi lukuvuonna.  
 

13. Oppilaat lukuvuodella 2016-2017. 

 Katja Korhonen kertoi, että oppilasmäärä todennälöisesti laskee 
ensi syksynä, koska tiedossa on että noin 10 lasta ei jatka enää 
ensi syksynä. Tiedossa ei ole kuinka monta uutta lasta aloittaa 
syksyllä. Tämä ja opettajien määrän väheneminen vaikuttaa syksyn 
ryhmäjakoihin ja todennäköisesti koulussa on syksyllä yksi ryhmä 
nykyistä vähemmän. 

 
14. Muut esille tulevat asiat 

 Harri Ruohonen esitteli uutta opetussuunnitelmaa, siihen liittyviä 
muutoksia (mm. esiopetusryhmien ja koululaisryhmien erojen 
huomioon ottaminen) ja kertoi että uusi opetussuunnitelma otetaan 
käyttöön ensi syksynä. 

 Anna Maeda esitteli uutta turvallisuussuunnitelmaa, siihen liittyviä 
muutoksia (mm. kokoontumisalueiden kartat) ja kertoi että uusi 
opetussuunnitelma otetaan käyttöön ensi syksynä. 
 

15. Seuraava kokous 

 Seuraava johtokunnan kokous järjestetään syksyllä ja on 
johtokunnan järjestäytymiskokous. 

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

 
16. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:28. 


