
 

ALEKSIS KIVEN PERUSKOULU 
JOHTOKUNTA 

 
 
JOHTOKUNNAN KOKOUS 
Aika: tiistai 15.3.2022 klo 17.00 
Paikka: Porvoonkatu 2 
 
Kokouspaikka: Aleksis Kiven peruskoulu, opettajanhuone 
  
Paikalla:  Sopanen Mimma puheenjohtaja 
    
  Viherä Jussi varapuheenjohtaja 
  Korhonen Herkko jäsen 
  Nevalainen Heidi jäsen (opettaja) 

Jokinen Ville  jäsen (opettaja) 
  Petrell Sari  jäsen ( henkilökunta) 
  Anna Murtomaa  esittelijä, sihteeri 
 
Poissa:  
  Nokela Juhani jäsen  
  Tiiliharju Kirsi jäsen 
  Simonen Olga jäsen (oppilas) 

Kähkönen Paavo jäsen (oppilas) 
 

 

 
 
ESITYSLISTA 
 
 
 
1 §  Aleksis Kiven peruskoulun johtokunnan pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen v. 

2022 
 

Ehdotus: Aleksis Kiven peruskoulun johtokunnan pöytäkirja 15.3.2022 tulee 
nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon koulun kotisivuille viimeistään kahden 
viikon kuluttua kokouksesta. 
 



 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin ja pöytäkirja löytyy koulun kotisivuilta 
tarkastuksen jälkeen. 

 
2§ Kokouksen avaus klo 17.00 
 Osallistujat esittäytyivät. 
 
3 §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
4 §  Kokouksen toimihenkilöiden valinta 
 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jussi Viherä ja Herkko Korhonen 
 
5 §  Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin työjärjestyksenä. 
 
6 § Aleksis Kiven peruskoulun vuoden 2022 talousarvion käsittely ja 

hyväksyminen   
  
 Aleksis Kiven peruskoulun vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelman 

vahvistaminen  
 -liite 1A 
 -liite 1B johtokuntaraportti 
 
 
Ehdotus:  

Aleksis Kiven peruskoulun johtokunta päättää hyväksyä talousarvion 
käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti. 
Lisäksi johtokunta päättää, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan 
tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien 
ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo 
seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.  
 
Päätös: Aleksis Kiven peruskoulun johtokunta päätti hyväksyä talousarvion 
käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti. 
Lisäksi johtokunta päätti, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan 
tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien 
ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo 
seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.  
  



 

 
  
7§ Seuraavan kokouksen ajankohta 
 Seuraavan kokouksen ajankohdaksi sovittiin tiistai 7.6. klo 17.00 
 Sari Petrell muistutti jäseniä toimittamaan hänelle verokortit palkkiota varten. 
 
 
8§ Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30 
 
 
 
___________________________           __________________________ 
Mimma Sopanen   Anna Murtomaa 
puheenjohtaja   esittelijä, sihteeri 
 
 
 
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. 
 
 
____________________________    __________________________ 
Jussi Viherä   Herkko Korhonen 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


