
 

 

Jakomäen peruskoulu    PÖYTÄKIRJA 3/19 
Helsingin kaupunki 
Johtokunta      
 
Jakomäen peruskoulun johtokunnan kokous 
 
Aika Keskiviikkona 25.9.2019 klo 17 
Paikka Jakomäen peruskoulun yläkoulurakennuksen historian luokka 
 
Läsnä Kristiina Sirola-Korhonen jäsen, puheenjohtaja  
 Katja Kakkonen jäsen, varapuheenjohtaja 

Niku Hartikainen jäsen paikalla Aarno Horstia, varajäsen 
Sami Kosonen jäsen 

 Titta Virtanen jäsen 
Susa Peltola  jäsen 

 Heidi Pohjalainen jäsen 
 Jane Majanen esittelijä, sihteeri 
 7B  oppilasedustaja 
 8A  oppilasedustaja 
 
1 § Kokouksen avaus 
  
  Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
  
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
  
  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
  
3 § Kokouksen järjestäytyminen 

 
 Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Susa Peltola ja Heidi Pohjalainen. 

  
4 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 
 Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 

5 § Toimintasuunnitelman hyväksyminen 
 

Esitys Johtokunta hyväksyy toimintasuunnitelman opettajajäsen Susa Peltolan 
esittelystä.  

 
Päätös Esityksen mukaan. 
 

6§ Jakomäen peruskoulun uusi nimi 
 

 Yksiköt tuottavat nimiehdotuksensa ja päättävät yhdessä kaksi ehdotusta, 
joita asukkaat kommentoivat Kerrokantasi.hel.fi –palvelussa. Yksiköt saavat 
Kerrokantasi-koonnin ja päättävät yhteisen nimiehdotuksen, jonka jälkeen 
johtokunta antaa lausuntonsa esitetystä nimestä. 



 

 

Esitys Johtokunta antaa lausunnon oppilaiden, henkilöstön ja huoltajien 
ehdotuksesta kokouksessaan ke 30.10.2019 klo 18.15. 

 
Päätös Esityksen mukaan. 

  
 
7 § Lukuvuoden 20-21 työajat  
 

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.  
 
Opettajien ja muun henkilökunnan mielipide on vaihtoehto no 1. 
Oppilaskunnan mielipide on vaihtoehto no 1. 
Kaikkien oppilaiden enemmistön mielipide on vaihtoehto no 1. 
 

 Esitys         Johtokunta esittää vaihtoehtoa no 1.  
 
 Päätös       Esityksen mukaan. 
 
8§ Seuraava kokous 
   

Esitys  Johtokunta hyväksyy seuraavan kokouksen pidettäväksi keskiviikkona 
30.10.2019 klo 18.15 yläkoulurakennuksen kuvataideluokassa.  

 



 

 

Päätös Esityksen mukaan, paitsi paikkana historian luokkatila. 
 
 

9 § Kokouksen päättäminen  
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.15. 
 
Jakomäessä 25.9.2019 

 
_________________________  _________________________

 Kristiina Sirola-Korhonen   Jane Majanen 
 puheenjohtaja   sihteeri 
  

________________________  _________________________ 
 Susa Peltola    Heidi Pohjalainen 
 pöytäkirjantarkistaja   pöytäkirjantarkistaja 
 
 Pöytäkirja koulun kotisivuille. 
 
 
 
 
 
 
 
 


