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Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 18.08-20.38 

Kokouspaikka Miinan koulun opettajien huone 

Saapuvilla 
olleet jäsenet 
(ja merkintä siitä, kuka toimi 
puheenjohtajana) 
 
 
 
 
 
 

 

 
Lundén Allan, puheenjohtaja 
Heikkilä Timo 
Helminen Johanna 
Hossi Suvi 
Klemelä Markku 
Vienonen Maarit, varajäsen 
 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 

 

Tiensuu Jussi, kh:n edustaja 
Sillanpää Jari, pöytäkirjan pitäjä 
Mikkola Arja, varhaiskasvatusjohtaja § 8,klo 18.08-20.20 
Mäkelä Juha, rehtori, § 8, klo 18.08-20.20 
Vainio Toivo, koulun johtaja, § 8, klo 18.08-20.20 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 8-9 

Pöytäkirjan 
tarkastustapa 
(tarkastuspaikka ja -aika sekä 
tarkastajien valinta taikka 
merkintä edellisen kokouksen 
pöytäkirjan tarkastamisesta) 

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti koulutuslautakunnan jäsenet 
Markku Klemelä ja Timo Heikkilä. Pöytäkirja tarkastetaan 
Miinan koululla 4.10.2016 
 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Allan Lundén                  Jari Sillanpää 

Pöytäkirjan tarkastus 
Pöytäkirja on tarkastettu ja 
todettu kokouksen kulun 
mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on 
samalla varustettu nimikirjai-
millamme. 

Tarkastusaika 

Jokioinen 4.10.2016 
Allekirjoitukset 
 
 
Markku Klemelä              Timo Heikkilä  

 
Pöytäkirja on pidetty 
yleisesti nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Jokioinen 5.10.2016 
Virka-asema  Allekirjoitus 
sivistystoimenjohtaja 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Jari Sillanpää  

050 545 1005, 03 4182 7430  
jari.sillanpaa@jokioinen.fi  

  
  
  

 
 
 
Esi- ja perusopetuksen toimintasuunnitelmat 
 
Koula § 8 
28.9.2016 Opetuksen järjestäjän tulee laatia lukuvuosittain opetussuunnitel-

maan perustuva suunnitelma, jossa määrätään opetuksen ylei-
sestä järjestämisestä, oppitunneista ja opetuksen yhteydessä jär-
jestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista, koulun ulkopuo-
lella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuk-
sen järjestämiseen liittyvistä asioista (perusopetusasetus 9 §). 

Jokioisten kunnan peruskoulujen sekä päiväkotien esiopetuksen 
toimintasuunnitelmat on laadittu uusien lukuvuoden 2016-2017 
alusta voimaan astuneiden opetussuunnitelmien perusteella.  

Toimintasuunnitelmat lähetetään lautakunnan jäsenille sähköises-
ti ennen kokousta. Koulujen johtajat ja rehtorit sekä varhaiskasva-
tusjohtaja esittelevät kokouksessa koulujen ja esiopetuksen toi-
mintaa koskevat lukuvuoden 2016-2017 toimintasuunnitelmat.   

Ehdotus Lautakunta päättää hyväksyä esiopetuksen ja peruskoulujen toi-
mintaa koskevat lukuvuoden 2016–2017 toimintasuunnitelmat.  

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

 

 Varajäsen Maarit Vienonen poistui kokouksesta tämän pykälän 
käsittelyn aikana klo 20.05. 

Rehtori Juha Mäkelä, koulun johtaja Toivo Vainio ja varhaiskasva-
tusjohtaja Arja Mikkola poistuivat kokouksesta tämän pykälän kä-
sittelyn aikana klo 20.20.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Jari Sillanpää  
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Viranomaisten pöytäkirjat ja päätökset 
 
Koula § 9 
28.9.2016  Sivistystoimenjohtajan päätökset § 39-47 
 
  Paanan koulun rehtorin päätökset § 32-47 
 
  Varhaiskasvatusjohtajan henkilöstöpäätökset § 344-402 
  Varhaiskasvatusjohtajan asiakaspäätökset 1 116-280 
  Varhaiskasvatusjohtajan muut päätökset § 69-84 
 
  Perhepäivähoidon päällikön henkilöstöpäätökset § 266-371 
  Perhepäivähoidon päällikön asiakaspäätökset § 103-238 
 
  Paanan koulun johtokunnan pöytäkirja kokouksesta 26.9.2016 
 
  Kuuman koulun johtokunnan pöytäkirja kokouksesta 27.9.2016 
 
Ehdotus Lautakunta päättää merkitä edellä esitellyt pöytäkirjat tiedoksi ja 

päättää, että pöytäkirjoissa olevia kuntalain mukaisen otto-
oikeuden piiriin kuuluvia päätöksiä ei oteta koulutuslautakunnan 
käsiteltäviksi. 

 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 


