Tokion Suomi-koulun kokouksen pöytäkirja
14.11.2015 / Tokyo International School
Kokoukseen osallistuivat: Janne Jurvansuu, Heli Sommarberg, Katja
Korhonen ja Heidi Salmela.
1. Puheenjohtaja Janne Jurvansuu avasi kokouksen klo 14:27.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Janne Jurvansuu,
ääntenlaskijaksi Heidi Salmela ja pöytäkirjan tarkastajaksi Katja Korhonen.
3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty
sähköpostitse 8.11.2015 kaikille Tokion Suomi-koulun johtokunnan
jäsenille ja oppilaiden vanhemmille.
4. Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.
5. Janne Jurvansuu esitteli toimintakertomuksen lukuvuodelta 2014-2015.
6. Janne Jurvansuu esitteli tuloslaskelman ja taseen lukuvuodelta 2014-2015
sekä toiminnantarkastaja Henri Servomaan
toiminnantarkastuskertomuksen.
7. Kokous myönsi vastuuvapauden lukuvuoden 2014-2015 tilivelvollisille.
8. Janne Jurvansuu kertoi osanottajille, että Tokion Suomi-koululla ei ole
vakuutusta oppilaille tapaturmien varalta vaan oppilaat ovat koulussa
omien vakuutuksiensa varassa.
9. Tokion Suomi-koulun turvallisuusohjeet on käyty opettajien kanssa läpi ja
ohjeiden sisällöstä keskusteltiin.
 Päätettiin että turvallisuussuunnitelmaan päivitetään karttakuvat
evakuointialueista.
10. Janne Jurvansuu kertoi osanottajille, että Tokion Suomi-koululla on TIS:n
tilojen käytössä seuraavat oikeudet ja rajoitukset:
 Koulun 4. kerroksen luokkatilat ovat ovat käytössä veloituksetta.
 Koulun liikuntasali on käytössä klo 12:30-14:00 veloituksetta, silloin kun
siellä ei ole muuta ohjelmaa.
 Koulun pihan ja kentän käyttö ei ole sallittu.
 Autojen pysäköinti kadulle koulurakennuksen ympärillä ei ole sallittu,
vaan autot tulee pysäköidä maksullisille pysäköintipaikoille.
11. Syyslukukauden viimeinen koulukerta/jouluretki päätettiin järjestää Kinutapuistossa alkaen klo 17. Viimeisen kertaan sisältyy jouluista ohjelmaa ja
todistusten jako. Jos sää ei salli viimeisen koulukerran järjestämistä ulkona,
tapahtuma perutaan tai järjestetään jokin korvaava aktiviteetti.
 Katja Korhonen organisoi viimeisen koulukerran järjestelyt.
.

12. Kevätlukukauden koulupäivät pyritään sopimaan opettajien kesken vuoden
loppuun mennessä tai viimeistään tammikuun alussa.
13. Edellisten kokousten päätösten seuranta
 Toiminta-avustushakemus on lähetetty Suomi-seuralle 29.10.2015 ja
tuloksia odotetaan joulukuun aikana. Seuraavana vuonna hakemus
täytyy jättää jo lokakuun puoliväliin mennessä, joten sitä täytyy alkaa
valmistella aikaisemmin.
 Uusi toiminnan tarkastajan pyritään valitseminen lukuvuodelle 20152016 kevään aikana. Toiminnan tarkastajan tehtävään yritetään
suostutella joku vanhemmista.
 Turvallisuusohjeet on käyty läpi opettajien kesken.
 Opettajien perehdytysmateriaalia ei ole vielä tehty.
 Perehdytysmateriaaliin pitää sisällyttää opetuksellisten seikkojen
lisäksi tietoa mm. opettajien vastuista ja turvallisuuskysymyksista.
Sekä lukukausittaisten opettajien kokousten järjestämisestä,
sisällöstä ja niihin osallistumisesta.
 Opetussuunnitelman päivittämisen tilanne on epäselvä, status täytyy
kysyä sähköpostitse Kaisa Ahopellolta.
 Oppilaiden vanhempien tiedot on päivitetty johtokunnan ja opettajien
postituslistoille.
 Koulun portin aukioloaikojen ja käytännöt on tiedotettu sähköpostitse
vanhemmille 24.9.2015.
 Koulutuskorvaus on maksettu Harri Ruohoselle, vaikka
osanottajatodistusta ei ole vielä saatu.
 Harri on suullisesti kertonut koulutuksen sisällöstä muille opettajille
ja tuonut koulutuksesta saatuja materiaaleja.
 Päätettiin että jatkossa koulutukseen osallistuja laativat kirjallisen
raportin koulutuksesta, jotta tiedot saadaan levitettyä kaikille
opettajille eivätkä ne unohdu.
 Liisa Virtamo vierailee koululla 28.11, vierailun ohjelma on vielä avoin,
mutta siihen sisältyy laulutuokia lasten kanssa ja kierros luokissa.
28.11 järjestetään myös joulumarkkinat.
 Janne Jurvansuu lähettää tiedotteen joulumarkkinoista.
14. Muut esille tulevat asiat
 Katja Korhonen kertoi että on tullut kyselyjä olisiko Suomi-koululla
mahdollista järjestää ohjelmaan myös 3-vuotiaita nuoremmille lapsille.
Päätettiin että kevääksi yritetään järjestää leikkiryhmä alle
kolmivuotiaille lapsille, jos tiloja siihen on saatavilla. Leikkiryhmä
järjestetään siten että Suomi-koulu tarjoaa tiloja ja materiaaleja
leikkiryhmälle, mutta ryhmän valvominen ja leikkien pyörittäminen on
vanhempien vastuulla.
 Koulun ilmoittautusmislomakkeet eivät sisällä tällä hetkellä kaikkien
ryhmien kannalta kaikkia relevantteja kysymyksiä, joten
ilmoittautumislomakkeet uusitaan.
 Katja Korhonen vastaa ilmoittautumislomakkeiden uusinnasta.
 Koululaisten vanhempien perehdyttämiseen koulun toimintaan täytyy
kehittää uusia tapoja, koska syyskokoukseen, jossa näitä asioita

käsitellään, eivät vanhemmat osallistu. Perehdytystiedot koulun
toimintaan voisi sisällyttää esim. ilmoittautumislomakkeeseen.
 Pienimpien lasten ryhmissä, luokissa on ollut välillä useita vanhempia
lasten tukena, mikä on häirinnyt opetusta ja lasten keskittymistä.
Kevätlukukaudella vanhempia pyydetään jättämään lapset luokkaan ja
odottamaan koulun ajan luokan ulkopuolella. Jos lapsi ei kykene
olemaan ryhmässä ilman vanhempaansa, lapsen koulunkäynnin
aloittamista kannattaa lykätä.
 Osa vanhemmista on kuvannut lapsia ja luokkien aktiviteetteja
puhelimillaan. Kuvausta ei tule sallia, koska kuvaaminen häiritsee
lapsia ja oppilaiden vanhemmat eivät ole antaneet lupaa kuvata
lapsiaan.
 Jos ryhmässä on lapsi, joka on erityisen vaativa tai agressiivinen,
opettaja voi vaatia, että lapsen vanhempi avustaa opettajaa luokassa,
jotta muiden lasten opetus ei häiriinnyt eikä turvallisuus vaarannu.
15. Seuraava kokous
 Seuraava johtokunnan kokous järjestetään kevätlukukauden toisen
koulukerran jälkeen.
 Seuraava johtokunnan kokouksen esityslista päätetään myöhemmin.
Tärkeät asiat ennen kokousta kommunikoidaan johtokunnan kesken
sähköpostitse.
16. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:01.

