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KOKOUSAIKA maanantai 9.3.2020 klo 17.30 
 
KOKOUSPAIKKA Käpylän peruskoulu 
  Mäkelänkatu 93 
  Neuvotteluhuone, toinen kerros 
 
LÄSNÄ/ KUTSUTUT: Markko Flores, puheenjohtaja 
  Marja Blomqvist  
  Katri Hyvärinen 
  Tanja Tejada 
  Arsi Rosengren 
  Jukka-Pekka Anttinen, opettajakunnan edustaja,  
  Mirva Alakarhu, opettajakunnan edustaja, varajäsen 
  Anni Wallenius, muun henkilökunnan edustaja 
  Lumia Pesonen, oppilaskunnan edustaja 
  Otto Ruokamo, oppilaskunnan edustaja 
  Sirpa Kopsa, rehtori   
POISSA:  Alba Sillero Vigil, opettajakunnan edustaja 
   
1. KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.33. Kokous todettaneen laillisesti kokoon 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

2. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 Esitys: Johtokunta hyväksynee esityslistan työjärjestykseksi.  
 Päätös:  
 
3. PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA 

Esitys: Pöytäkirjan tarkistajiksi valittaneen jäsenet Tanja Tejada ja Anni 
Wallenius. 
Päätös: Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin jäsenet Tanja Tejada ja Anni Wallenius. 

 
 
4. KOULUN VUODEN 2020 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN 

  
Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 17.12.2019 § 396 kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan vuoden 2020 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan 
päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa 
määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä 
tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 14.2.2020 § 20 toimialan palvelu-
kokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 
1.1.2020 - 31.12.2020. 
 
Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 2.12.2019 talousarvion 
noudattamisohjeet (Helmi, Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa 
talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä 
tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin 
toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. 
Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusopetuksen määrärahojen 
vastuuhenkilö. Rehtori on koulun ja oppilaitoksen määrärahojen vastuuhenkilö. 
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Perusopetusjohtaja päätti 17.2.2020 § 19 tulosbudjetin tavoitteiden ja 
periaatteiden mukaisesti aluekohtaisen kehyksen talousarviovuodeksi 2020. 
Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä. 
Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu 
myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi.  
Käpylän peruskoulun osalta budjettikehys on yhteensä 9 066 256 euroa. Käyttö-

suunnitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon, 
kevään 2020 osalta on 895 oppilasta ja syksyn ennusteen 2020 osalta 895 
oppilasta. 
Esityslistan liitteenä on koulun käyttösuunnitelma, tulo- ja menoerittely 
menolajiryhmittäin ja toiminnoittain. 
Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, 
joka on suuruudeltaan 0,6 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta. 
 
Esitys: Käpylän peruskoulun johtokunta päättänee 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 syksyn 
johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.  

 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
Koulun johtokunnan vanhempainjäsenet ovat huolestuneita 
puhtaanapitorahojen alhaisista määristä kilpailutuksen jälkeen. 
Liite 1 § 4: Käpylän peruskoulun toteutunut talous 2018 / 2019  

 Liite 2 § 4: Käpylän peruskoulun budjettikehys 2020 
 Liite 3.1 § 4: Käpylän peruskoulun käyttösuunnitelma 2020 
 Liite 3.2 § 4: Käpylän peruskoulun käyttösuunnitelman liite 2020 
 
5. VUODEN 2020 KEVÄÄN LEIRIKOULUJEN JA TOIMINTAPÄIVIEN HYVÄKSYMINEN 

 
 Esitys:  

Käpylän peruskoulun johtokunta hyväksynee tehdyt leirikouluesitykset. Jos 
aiemmin hyväksytty leirikoulu on suunniteltu järjestettävän ulkomailla, johtokunta 
hyväksynee leirikoulun pidettäväksi Suomessa tai maassa, jonne on 
matkustuslupa.  
 
Päätös: Esityksen mukaan. 

 
6. OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 

  
Johtokunnan tehtävänä on hallintosäännön (2017) 15 luvun 3 § momentin 1 mu-
kaisesti hyväksyä vuosittain koulun ja lukion opetussuunnitelmaan perustuva 
suunnitelma lukuun ottamatta 2 §:n 2 momentin 4 kohdassa mainittuja vuotuisia 
työaikoja. 

 
Opetussuunnitelma tulee tarkentaa niiltä osin, kun se on muuttumassa syksyllä 
2020. 
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Käpylän peruskoulussa kaksikielisessä suomi-espanja –opetuksessa on tois-
taiseksi yhdysluokat 1-2E, 3-4E ja 5-6E. Tuntijaossa luokkien 3 ja 4 sekä 5 ja 6 
viikoittaisissa tunneissa on jonkin verran eroa. Opetusjärjestelyjen osalta koulu 
esittää, että yhdysluokissa siirrytään vuorolukuun osassa aineita: taito- ja taideai-
neissa sekä ympäristöopissa. Kaikki käsiteltävät asiat tulevat opetussuunnitelman 
mukaan käsitellyiksi, mutta tuntimäärät tasoittuvat kahden vuoden sykleissä. 

 
Esitys: Johtokunta hyväksynee muutoksen osaksi opetussuunnitelmaa, ja esittä-
nee muutokset hyväksyttäväksi liitteen 7 § 6 mukaisesti. 

 
  Päätös: Esityksen mukaan perusopetusjohtajalle päätettäväksi. 

Liite 7 § 6 Käpylän peruskoulun opetussuunnitelman muutosesitykset / koskien 
2020 ja siitä eteenpäin. 

 
7. SEURAAVA LUKUVUOSI 
   

Esitys: Liitteenä esitys seuraavan lukuvuoden aloituspäiviksi, kirmyjäispäiväksi ja 
keskustelua korvaavasta vapaapäivästä. 
 
Päätös: Ei päätöstä, keskusteluasia. 
 
Liite 8 § 7: Seuraavan lukuvuoden 2020 – 2021 kalenterisuunnitelma 
 

8. OPPILASKUNNAN ASIAT 
 Oppilaskunnan edustajat kertovat: 
 Oppilaskunnan edustajat olivat SuperParkissa. 
 Cledos esiintyi syyskaudella. 
 Ruutirahan käsittely: 4300 €. 
 Kokouksia on ollut harvemmin. Kokousten määrä lisääntyy. Alkuvuodesta oli 

yhteisen oppilaskunnan kokous. Hykkylän ruokalassa on ollut kaksi yhteistä 
kokousta. Oppilaskunta on ollut huolissaan vähästä roskisten määrästä. 
Tavoitteena, että 7.-luokkalaiset ruokalaharjoittelijat kävisivät tyhjentämässä 
roskikset. 

 Sukupuolineutraalit WC-tilat. Oppilaskunta etsii merkit, joilla ilmaistaan WC-tilojen 
sopivuus kaikille. Rehtori tilaa toivotut merkit. Opastus tiloihin olisi hyvä. 

  
9. ILMOITUSASIAT 
 9.1. Todetaan peruskorjauksen aikataulusuunnitelma. 
 9.2. Todetaan virkoihin valitut. 
  
10. SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA 

Seuraava kokous sovittaneen toukokuun 25 . päiväksi klo 17.30, käsittelyssä 
toimintakertomus sekä seuraavan lukuvuoden suunnitteluvaihe 

  
 Päätös: Esityksen mukaan. 
 
11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.34. 
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Vakuudeksi    
Sirpa Kopsa 
 
 
 
Tämä pöytäkirja on ollut nähtävillä   pvm. 
 
 
Vakuudeksi 
 
 
 
Markko Flores   Sirpa Kopsa 
puheenjohtaja   esittelijä, sihteeri 
 
 
 
 
 
pöytäkirjantarkistaja   pöytäkirjantarkistaja 
 


