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____________________________________________________________________________ 
 
Kokousaika: ti 29.9.2020 klo 18.00 
 
Kokouspaikka:  Haagan peruskoulu, Vanha viertotie 23 
 
Läsnä:  Tiina Viheriälä, pj. 
  Hilla Etelämäki varajäsen Liisa Kyrönseppä 
  Hanna Vuolteenaho 
  Mikko Juvonen 
  Timo Suomala 
  Hilpi Hakkarainen, opettajajäsen 
  Sari Vasara, opettajajäsen 
  Jaana Nurmi, henkilökunnan edustaja   
  Johanna Kauppi, sihteeri 
  Oona Hyppönen, oppilasjäsen 
  Janne Oinonen, oppilasjäsen 
 
 
 
1§ Kokouksen avaus 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.55. 
  
2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3§ Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Sari Vasara ja Hilpi Hakkarainen. 
 
4§ Kokouksen esityslista 
 Esityslista hyväksyttiin. 
 
6§ Lukuvuoden 2020-2021 toimintasuunnitelma (liite 1.) 
  

Esitys: 
Toimintasuunnitelma hyväksytään.  
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 

7§  Oppilasjäsenten läsnäolo- ja puheoikeuden antaminen 
 
Kaikkien koulujen johtokuntaan nimetään kaksi oppilasjäsentä. Koulun oppilaskunnan hallitus valit-
see nämä edustajat. Johtokunta antaa oppilasjäsenille läsnäolo- ja puheoikeuden ensimmäisen  
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kokouksessaan. Oppilasedustajat eivät osallistu oppilaiden kurinpitoa koskevien asioiden käsitte-
lyyn. Oppilasedustajat valitaan uudelleen joka lukuvuoden alussa. 
 
 
Esitys:  
Johtokunta antaa läsnäolo- ja puheoikeuden johtokunnan kokouksissa oppilasjäsen Oona Hyppö-
nen  ja oppilasjäsen Janne Oinonen lukuvuodeksi 2020-2021. 
 
Päätös: 
Esityksen mukaan.  
 
 

8§  LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISTEN PERUSKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-
AJOISTA LUKUVUONNA 2021 – 2022 

 
Perusopetuksessa lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Lukuvuo-
dessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi 
sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä (perusopetuslain 23 §). 
 
Lukuvuonna 2021 – 2022 itsenäisyyspäivä ja loppiainen sattuvat muuksi arkipäiväksi kuin lauan-
taiksi, joten ne vähentävät kaksi työpäivää. Koulutyötä tulee siis tehdä 188 työpäivää. 
 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää johtokunnan lausuntoa alla olevista vaihtoehdoista liit-
tyen suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-aikoihin lukuvuonna 2021 - 2022: 
 
1. vaihtoehto 
 
Työaika alkaa syksyllä 11.8.2021 (ke) ja päättyy 22.12.2021 (ke). 
Syysloma on viikolla 42 eli 18.10.2021 (ma) - 22.10.2021 (pe). 
Joululoma on 23.12.2021 (to) - 9.1.2022 (su). 
Työaika alkaa keväällä 10.1.2022 (ma) ja päättyy 4.6.2022 (la). 
Talviloma on viikolla 8 eli 21.2.2022 (ma) - 25.2.2022 (pe). 
 
Tässä vaihtoehdossa koulu alkaisi aikaisemmin elokuussa. Joululoma olisi kaksi viikkoa niin, että 
koulu alkaisi loppiaisen jälkeen. Lokakuussa olisi viikon syysloma ja helmikuussa viikon talviloma. 
 
2. vaihtoehto 
 
Työaika alkaa syksyllä 17.8.2021 (ti) ja päättyy 22.12.2021 (ke). 
Syysloma on viikolla 42 eli 18.10.2021 (ma) - 22.10.2021 (pe). 
Joululoma on 23.12.2021 (to) - 2.1.2022 (su). 
Työaika alkaa keväällä 3.1.2022 (ma) ja päättyy 4.6.2022 (la). 
Talviloma on viikolla 8 eli 21.2.2022 (ma) - 25.2.2022 (pe). 
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Tässä vaihtoehdossa koulu alkaisi vähän myöhemmin elokuussa. Joululoma olisi vastaavasti ly-
hempi niin, että koulu alkaisi tammikuun kolmantena päivänä. Lokakuussa olisi viikon syysloma ja 
helmikuussa viikon talviloma. 
  
Esitys:  
Johtokunta lausuu lukuvuoden 2021-2022 työ- ja loma-ajoista ottaen huomioon oppilaskunnan ja 
henkilökunnan näkemykset asiasta.  
Sihteeri esittelee oppilaskunnan ja henkilökunnan näkemykset asiasta.  
 
Lausunto: Haagan peruskoulun johtokunta puoltaa vaihtoehtoa 1 kuultuaan oppilaskunnan ja hen-
kilökunnan näkemykset asiasta. 
 

 
9§  Kokouksen päätös 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30 
 
 
 
   
  
 ___________________________________  _________________________________ 
 Tiina Viheriälä, puheenjohtaja   Johanna Kauppi, sihteeri 
 
 
 
 
 
 ___________________________________  _________________________________ 
 Hilpi Hakkarainen, pöytäkirjan tarkastaja  Sari Vasara, pöytäkirjan tarkastaja 
 
   


