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KOKOUSAIKA Keskiviikkona 2.10.2019 klo 17.30 
 
 
KOKOUSPAIKKA Lauttasaaren ala-aste 

Hedengrenin koulutalo 
 
 
OSALLISTUJAT Rosokivi Hannu, puheenjohtaja 

Niemelä Kati, Pia Gripenbergin varajäsen 
Pietiläinen Juha 
Huusko Mira 
Tainio Jussi 
Neuvo Marja, Tiina Halttusen varajäsen 
Viitala Jemina 
Lohilahti Tarja, poissa 
Satu Hakulinen, rehtori, esittelijä, sihteeri 
 
Oppilaskunnan edustajat: 
Immonen Emmi 6B 
Kontinen Kivi 5F 

 

JOHTOKUNNAN KOKOUS 
  

1  
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
PÄÄTÖS  Kokous avattiin klo 17.35. 
 
 
2  
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA MAHDOLLISTEN ÄÄNTENLASKIJOIDEN 
VALITSEMINEN 
 
PÄÄTÖS Kokoukselle valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi 

ääntenlaskijoiksi Juha Pietiläinen ja Marja Neuvo.  
 
3 
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

 
PÄÄTÖS  Johtokunta hyväksyi kokouksen esityslistan. 
 
 
4 
LUKUVUODEN 2019-2020 TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN    

 
 Toimintasuunnitelma on luettavissa WILMA- sivustolta. Koulusihteeriltä 

voi pyytää Wilma-tunnukset, mikäli ne ovat kadonneet. Osoite on 
https://wilma.edu.hel.fi. Vasemmasta reunasta valitaan Vuosisuunnittelu 
> näytä suunnitelma.  
 
Esittelijä esittelee pääpiirteissään opettajakunnan laatiman 
toimintasuunnitelmaluonnoksen. Esittelijä toivoo, että jäsenet kirjaavat 
muistiin muutostoiveet, jotka käsitellään kokouksessa.  
 

 

https://wilma.edu.hel.fi/
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PÄÄTÖS Johtokunta hyväksyi lukuvuoden 2019-2020 toimintasuunnitelman. 
 
 
5 
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. 
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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. 
 
Koulun henkilökuntaa on kuultu työ- ja loma-aikojen osalta maanantaina 
26.8.2019. Opettajaäänet jakautuivat seuraavasti: vaihtoehto 1 ääniä 
41, vaihtoehto 2 ääniä 9.  

 
 Oppilaskunnan hallitus äänesti työ- ja loma-ajoista kokouksessaan 

24.9.2019 ja enemmistöäänin oppilaskunnan hallitus päätyi 
ehdottamaan vaihtoehtoa 1.  

 
PÄÄTÖS Johtokunta esittää suomenkieliselle jaostolle yksimielisesti vaihtoehtoa 

1.  

  
 
 
6 
MUUT ASIAT 
 

 Johtokunnan puheenjohtajan ja esittelijän toimesta kerrattiin 
johtokunnan johtosääntö uusien johtokunnan jäsenien läsnäollessa.  

 
7 
SEURAAVA KOKOUS 

 
PÄÄTÖS  Seuraava kokous pidetään yhdessä LYK:n hallituksen kanssa tiistaina 

5.11.2019 klo 16.30 alkaen Hedengrenin koulurakennuksessa, jonka 
jälkeen jatketaan kokousta kouluasteittain. 

 
 
8 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
PÄÄTÖS  Kokous päätettiin klo 19.00. 
 
 
 
 
 
_______________________________  _______________________________ 
 
Hannu Rosokivi   Satu Hakulinen 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
_______________________________  _______________________________ 
 
Juha Pietiläinen   Marja Neuvo 
pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 
 
 
 


