Tokion Suomi-koulun kevätkokous 12.5.2018
Tokyo International School, Minamiazabu 2-13-16, Minato-ku, Tokyo

1. Topi Tanskanen avasi kokouksen klo 11:16.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Topi Tanskanen ja sihteeriksi Lasse Kantola. Antti Aho
ja Hannes Raebiger valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.
3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.
5. Vastaava opettaja Anna Maeda kertoi tulevan lukuvuoden toimintasuunnitelmasta.
Koulukertojen määrä pysyy samana kuin edellisenä lukuvuotena. Syksyllä on kuusi
koulupäivää ja keväällä kahdeksan. Syksyn koulupäivät vahvistetaan lähiaikoina ja päivistä
tiedotetaan sähköpostitse ja Facebook-sivuilla. Ensimmäinen koulupäivä on
todennäköisesti syyskuussa ja viimeinen joulukuussa. Syksyn koulupäivät ovat lauantaisin.
Keskusteltiin koulupäivien pitämisestä lauantain sijaan sunnuntaina. Uusi hallitus selvittää
tarvetta ja mahdollisuutta viikonpäivän siirtämiseen TIS:n kanssa.
Koulun opettajissa tapahtuu muutoksia. Mari Lifländer muuttaa pois Japanista ja Harri
Ruohonen ei ole käytettävissä muiden kiireiden vuoksi. Minttu Jussilan osallistuminen
seuraavalle lukuvuodelle ei ole vielä varmaa. Uusia opettajia etsitään mm. sähköpostin ja
Facebook-ilmoitusten kautta. Mahdollisista ehdokkaista voi ottaa yhteyttä Annaan.
Erityisesti haetaan henkilöitä, joilla on yliopistotason suomen kielen opintoja tai
luokanopettajan koulutus.
Edelliseen lukuvuoteen verrattuna oppilasmäärä pienenee. Ryhmäjakoon voi tulla
muutoksia.
Suomi-koulujen vuoden 2018 yhteinen teema on rauha, mikä huomioidaan syksyn
opinnoissa.
Anna osallistuu kesällä Suomessa pidettäville Suomi-koulujen opettajien koulutuspäiville.
Ehdotettu toimintasuunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan.
6. Rahastonhoitaja Lasse Kantola esitteli taloustilanteen ja talousarvion. Kuluva lukuvuosi on
reilusti ylijäämäinen ja pohjakassa on riittävä. Tulevassa talousarviossa lukukausimaksut
ovat hieman edellistä lukuvuotta pienemmät. Opettajia arvioidaan olevan 4 ja avustajia 2.
Ryhmästä vastuussa oleville tai luokanopettajan koulutuksen omaaville opettajille pyritään
maksamaan täysi palkka.
Keskusteltiin mahdollisuudesta lisätä oppikertoja tai ostaa oppimateriaalia
lukukausimaksujen alentamisen sijaan. Uusi hallitus tutkii mahdollisuutta lisätä oppikertoja.
Ehdotetut talousarvio, lukukausimaksut ja palkkiot hyväksyttiin sellaisinaan.
7. Antti Aho valittiin uudeksi puheenjohtajaksi lukuvuodelle 2018-2019.
8. Lasse Kantola valittiin jatkamaan rahastonhoitajana lukuvuotena 2018-2019.
9. Uuden johtokunnan muut neljä jäsentä valittiin johtokunnan esityksen mukaisesti: Anna
Maeda, Hannes Raebiger, Arno Tuomainen ja Risto Tuominen. (Uusi johtokunta valitsee
myöhemmin keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä tarvittavan määrän muita
luottamushenkilöitä.)

10. Toiminnantarkastajaksi lukuvuodelle 2018-2019 valittiin Magnus Höglund ja
varatoiminnantarkastajaksi Minna Koskinen.
11. Muut esille tulevat asiat ja vapaata keskustelua koulun toiminnasta
Esitettiin kiitos kuluneen lukuvuoden johtokunnalle.
Uusi puheenjohtaja Antti Aho aikoo johtaa toimintaa opettaja- ja oppilaslähtöisesti.
12. Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:54.

Vakuudeksi

__________________________________

__________________________________

Puheenjohtaja Topi Tanskanen

Sihteeri Lasse Kantola

Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan 20.5.2018 ja todenneet sen kokouksen kulkua
vastaavaksi.

__________________________________

__________________________________

Antti Aho

Hannes Raebiger

[Allekirjoittajat ovat ilmoittaneet sähköpostitse hyväksyvänsä pöytäkirjan.]

