
HELSINGIN KAUPUNKI   PÖYTÄKIRJA 2.10.2019  
Taivallahden peruskoulu 
johtokunta    

 

 

Kokousaika  ke 2.10.2019 klo 18:23 – 20:25 

Kokouspaikka Taivallahden peruskoulu, Eteläinen Hesperiankatu 38, kanslia viereinen 
neuvotteluhuone 

Kutsutut:   Marko Matilainen, puheenjohtaja 
Ilpo Kiiskinen, varapuheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen 
 Atte Ailio, huoltajajäsen  
Satu von Boehm, huoltajajäsen 

 Auli Kivi-Nieminen, henkilökunnanjäsen  
Sara Åström, opettajajäsen 

 Milja-Maija Passi, opettajajäsen  

Muut X, oppilaiden edustaja 
X, oppilaiden edustaja 

Outi Lehtola, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä 

Läsnäololista liite 1  

Asiat 

 

§ 1 
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 

Päätös  Johtokunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. Johtokunta päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi 

jäsenet Milja-Maija Passi ja Atte Ailio. Pöytäkirjan tarkistajat toimivat 

tarvittaessa ääntenlaskijoina tässä kokouksessa.  

§ 2 

KOKOUKSEN ESITYSLISTA 

Päätös Hyväksytään kutsun liitteenä jaettu esityslista kokouksen 
työjärjestykseksi  

 

§ 3 
OPPILASJÄSENTEN LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUS 

Johtokunta päätää oppilaskunnan nimeämille oppilaiden edustajille 

läsnäolo- ja puheoikeuden johtokunnan kokouksissa lukuvuonna 

2019-2020. Oppilailla ei ole oikeutta ottaa osaa päätöksentekoon eikä 

läsnäolo-oikeutta silloin kun oppilaiden kurinpitoa koskevia asioita 

käsitellään johtokunnan kokouksessa. 

 

 



Päätös Johtokunta päättää myöntää oppilaille X ja X läsnäolo- ja puheoikeuden 

johtokunnan kokouksiin lukuvuonna 2019 - 2020. Heidän molempien 

henkilökohtainen varajäsen on X. 

 

§ 4 
ILMOITUSASIA 

Kuultiin rehtorille toimitettu varsinaisen huoltajajäsenen eronpyyntö 

kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lautakunnan suomenkieliselle 

jaokselle. 

Liite 2 

 
Päätös  Johtokunta päätti kokoonkutsua uuden huoltajajäsenen valitsemiseksi  

vanhempainkokouksen 13.11.2019 klo 18.00. Kokous järjestetään 
koulun ruokalassa. Rehtori tekee Wilma -tiedotteen ja -viestin kutsusta. 

 

§ 5 
TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYNTÄ LUKUVUODELLE 2019 - 2020   

Liite  3  

Opettajakunta käsitteli KIKY –tilaisuudessa lauantaina 28.9.19 

toimintasuunnitelman lukuvuodelle 2019-2020 ja valmisteli keskeisistä 

kohdista johtokunnalle nostoja. Opettajakunnan nostot ovat 

neuvotteluhuoneen seinillä postereina. 

Rehtori esittelee opettajakunnan nostot ja kohdat jotka kiinnostavat 

johtokunnan jäseniä. 

Päätös:  Johtokunta hyväksyi Taivallahden peruskoulun toimintasuunnitelman 

lukuvuodelle 2019 – 2020. Tulostettu versio liite 3. 

 Johtokunnan palautetta: 

- 1.6. tiedottaminen 

o Yhteisistä vanhempainilloista toivotaan koostetta koulun 

kotisivuille esim. diat. 

- Luvusta 2 ja 3 käytiin opettajien etukäteen nostamat nostot läpi.  

o Johtokunnan palaute viedään eteenpäin ja erityisesti kodin ja 

koulun yhteistyötä kehitetään yhteistyössä 

vanhempainyhdistyksen kanssa. 

 

§ 6 
JOHTOKUNNAN LAUSUNTO JÄTKÄSAAREN, RUOHOLAHDEN ALA-ASTEEN KOULUN JA 

TAIVALLAHDEN PERUSKOULUN OPPILAAKSIOTTOALUEISTA 1.8.2020 ALKAEN 

Liite 4 – lausuntopyyntö 

Lausuntopyyntöön liittyvä liite 5 toimitetaan kokouksessa nähtäväksi. 

 

Oppilaskuntaa on pyydetty käsittelemään lausuntopyyntöä. 

Lausuntopyynnöstä suullisesti tiedon antavat oppilaiden näkökulmasta 

oppilasedustajat. 



Taivallahden peruskoulun henkilökunta on käsitellyt lausuntopyyntöä 

seuraavasti: opettajat YS –ajalla 18.9.19 ja avustajat 

avustajakokouksessa 17.9.19. Johtokunnan jäsenet, Opettajien 

edustajat Passi ja Åström sekä henkilökunnan edustaja Kivi-Nieminen 

käyttävät puheenvuorot. 

 

Päätös:  Johtokunta lausuu seuraavaa:  Johtokunta toteaa ehdotuksen olevan 

hyvä ja kannattaa tätä. 

Johtokunta kuuli oppilaskunnan lausunnon (liite 7) ja keskusteli lyhyesti 

asiasta henkilökunnan ja opettajakunnan edustajien kanssa. 

Pöytäkirjanote toimitetaan kasvatuksen ja koulutuksen 

perusopetusjohtaja Outi Salolle. 

Pöytäkirjanote liite 6   

 

§ 7 
LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISTEN PERUSKOULUJEN TYÖ- 

JA LOMA-AJOISTA LUKUVUONNA 2020 – 2021 

Perusopetuksessa lukuvuosi alkaa 1 päivänä elokuuta ja päättyy 31 päivänä 

heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä 

vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, 

loppiainen ja vapunpäivä (perusopetuslain 23 §). 

 

Lukuvuonna 2020 - 2021 loppiainen sattuu muuksi arkipäiväksi kuin 

lauantaiksi, joten se vähentää yhden työpäivän. Koulutyötä tulee siis tehdä 189 

työpäivää. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää johtokunnan lausuntoa alla 

olevista vaihtoehdoista liittyen suomenkielisten peruskoulujen työ- ja 

loma-aikoihin lukuvuonna 2020 - 2021: 

 

1. vaihtoehto 

Työaika alkaa syksyllä 13.8.2020 (to) ja päättyy 22.12.2020 (ti). 

Syysloma on viikolla 42 eli 12.10.2020 (ma) - 16.10.2020 (pe). 

Joululoma on 23.12.2020 (ke) - 6.1.2021 (ke). 

Työaika alkaa keväällä 7.1.2021 (to) ja päättyy 5.6.2021 (la). 

Talviloma on viikolla 8 eli 22.2.2021 (ma) - 26.2.2021 (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 17.8.2020 (ma) ja päättyy 22.12.2020 (ti). 

Syysloma on viikolla 42 eli 12.10.2020 (ma) - 16.10.2020 (pe). 

Joululoma on 23.12.2020 (ke) - 3.1.2021 (su). 



Työaika alkaa keväällä 4.1.2021 (ma) ja päättyy 5.6.2021 (la). 

Talviloma on viikolla 8 eli 22.2.2021 (ma) - 26.2.2021 (pe). 

Tässä vaihtoehdossa koulu alkaisi vähän myöhemmin elokuussa. Joululoma 

olisi vastaavasti lyhempi niin, että koulu alkaisi tammikuun neljäntenä päivänä. 

Lokakuussa olisi viikon syysloma ja helmikuussa viikon talviloma. 

 

Ennen johtokunnan kokousta asia tulee käsitellä opettajien ja muun 

henkilökunnan keskuudessa näiden mielipiteen selvittämiseksi. 

Oppilaskunnalta pitää pyytää oma lausunto, joka liitetään johtokunnan 

lausuntoon. 

Lisäksi perusopetuslain 47 a §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee huolehtia 

siitä, että kaikilla koulun oppilailla tulee olla mahdollisuus ilmaista mielipiteensä 

heidän asemaansa liittyvistä asioista. Tämä tarkoittaa, että kaikilla koulun 

oppilailla tulee olla mahdollisuus ilmaista mielipiteensä edellä olevista 

vaihtoehdoista esim. äänestämällä. Yhteenveto oppilaiden mielipiteistä tulee 

toimittaa edellä tarkoitettujen lausuntojen mukana. 

Asiakirjat toimitetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle Anu Kangasteelle 

alla olevaan osoitteeseen 11.10.2019 (pe) mennessä. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 

PL 51300 

00099 Helsingin kaupunki 

 

Lisätiedot: 

Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin (09) 310 87180 tai 

anu.kangaste@hel.fi 

Outi Salo, perusopetusjohtaja 

Oppilaskunnalta on pyydetty oma lausunto, jonka esittelee 

oppilasedustajat ja se liitetään johtokunnan lausuntoon (Liite 7 )  

Ennen johtokunnan kokousta asia on käsitelty opettajien ja muun 

henkilökunnan keskuudessa seuraavasti näiden mielipiteen 

selvittämiseksi: 

- Opettajakunta ke 18.9. – YS -aika 

- Avustajat ti 17.9 - avustajakokous 

 

Päätös:  Johtokunta lausuu kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle seuraavaa: 

 Taivallahden peruskoulun johtokunta on vaihtoehdon 1 kannalla, jota 

kannattavat myös oppilaskunta ja henkilöstön enemmistö. 

Pöytäkirjanote liite 8 ja liite 7 – oppilaskunnan lausunto 

 
§ 8 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:25  

 
 



Tämän kokouksen päätösten toimeenpanosta huolehtii rehtori, ellei 

johtokunta ole muuta päättänyt. 

 

_____________________  ______________________ 

Marko Matilainen  Outi Lehtola 

puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

_____________________  _______________________ 

Milja-Maija Passi  Atte Ailio 

pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 

 

 

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 

(www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/taivallahden-peruskoulu )  

10.10.2019.  

 

Liitteet: 

1. Läsnäololista 

2. Huoltajajäsenen eronpyyntö luottamustoimesta kasvatuksen ja koulutuksen 

suomenkieliselle jaokselle 

3. Tuloste Wilman toimintasuunnitelmasta lukuvuodelle 2019 – 2020 

4. Lausuntopyyntö Jätkäsaaren peruskoulun, Ruoholahden ala-asteen koulun ja 

Taivallahden peruskoulun oppilaaksiottoalueista 1.8.2020 alkaen 

5. Edelliseen lausuntopyyntöön liittyvä liite 

6. Pöytäkirjan ote - johtokunnan lausunto Jätkäsaaren peruskoulun, Ruoholahden ala-

asteen koulun ja Taivallahden peruskoulun oppilaaksiottoalueista 1.8.2020 alkaen 

7. Oppilaskunnan lausunto lukuvuoden 2020 – 2021 työ- ja loma-ajoista 

8. Pöytäkirjan ote – johtokunnan lausuto lukuvuoden 2019 – 2020 työ- ja loma-ajoista 

(huom. liitteeksi oppilaskunnan lausunto liite 7) 

 

http://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/taivallahden-peruskoulu

