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KOKOUSAIKA

Maanantaina 28.9.2020 klo 17.00

KOKOUSPAIKKA

Teams-kokous

OSALLISTUJAT

Rosokivi Hannu, puheenjohtaja
Gripenberg Pia, varapuheenjohtaja
Huusko Mira
Tainio Jussi
Nieminen Riikka
Värre Olli
Penttinen Anna-Kaisa, virka-apulaisrehtori, esittelijä, sihteeri (Satu
Viemerön varajäsen)
Lohilahti Tarja, poissa
Oppilaskunnan edustajat:
Kontinen Kivi 6F

JOHTOKUNNAN KOKOUS
1
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
PÄÄTÖS

Kokous avattiin klo 17.05 ja todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA MAHDOLLISTEN ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN
PÄÄTÖS

Kokoukselle valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi
ääntenlaskijoiksi Pia Gripenberg ja Riikka Nieminen.

3
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
PÄÄTÖS

Johtokunta hyväksyi kokouksen esityslistan.

4
LUKUVUODEN 2020-2021 TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
Toimintasuunnitelma on luettavissa erillisenä pöytäkirjan liitteenä.
Esittelijä esitteli pääpiirteissään opettajakunnan laatiman
toimintasuunnitelmaluonnoksen. Esittelijä toivoi, että jäsenet kirjaavat
muistiin muutostoiveet, jotka käsitellään kokouksessa. Esille tulleet
muutostoiveet käsiteltiin ja korjaukset tehtiin toimintasuunnitelmaan.
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Johtokunta hyväksyi lukuvuoden 2020-2021 toimintasuunnitelman.

5
LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISTEN PERUSKOULUJEN TYÖ- JA
LOMA-AJOISTA LUKUVUONNA 2021-2022
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 2021 – 2022 itsenäisyyspäivä ja loppiainen sattuvat muuksi
arkipäiväksi kuin lauantaiksi, joten ne vähentävät kaksi työpäivää.
Koulutyötä tulee siis tehdä 188 työpäivää.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää johtokunnan lausuntoa
alla olevista vaihtoehdoista liittyen 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).
Tässä vaihtoehdossa koulu alkaisi vähän myöhemmin elokuussa.
Joululoma olisi vastaavasti lyhempi niin, että koulu alkaisi tammikuun
kolmantena päivänä. Lokakuussa olisi viikon syysloma ja helmikuussa
viikon talviloma.
Ennen johtokunnan kokousta asia tulee käsitellä opettajien ja muun
henkilökunnan keskuudessa näiden mielipiteen selvittämiseksi.
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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 Henrik
Hirviniemelle alla olevaan osoitteeseen 8.10.2020 (to) mennessä.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
PL 51300
00099 Helsingin kaupunki
Lisätiedot:
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin (09) 310 26086 tai
henrik.hirviniemi@hel.fi
ESITYS

Koulun henkilökuntaa on kuultu työ- ja loma-aikojen osalta tiistaina
1.9.2020. Opettajaäänet jakautuivat seuraavasti: vaihtoehto 1 ääniä 12,
vaihtoehto 2 ääniä 3. Äänestys tapahtui aamuinfossa Forms-kyselyn
avulla.
Oppilaskunnan hallitus äänesti työ- ja loma-ajoista kokouksessaan
17.9.2020. Oppilasäänet jakautuivat seuraavasti: vaihtoehto 1 ääniä 39,
vaihtoehto 2 ääniä 3. Enemmistöäänin oppilaskunnan hallitus päätyi
ehdottamaan vaihtoehtoa 1.
Sekä henkilökunnan että oppilaiden enemmistöäänet kannattavat
vaihtoehtoa 1.

PÄÄTÖS

Johtokunta esittää yksimielisesti vaihtoehtoa 1 lukuvuoden 2021-2022
työ- ja loma-ajoiksi.

6
MUUT ASIAT

7
SEURAAVA KOKOUS
ESITYS

Esittelijä esittää, että seuraava kokous pidetään yhdessä LYK:n
hallituksen sekä Vattuniemen ala-asteen koulun johtokunnan kanssa
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tiistaina 24.11.2020 klo 17.00 alkaen, jonka jälkeen jatketaan kokousta
koulutaloittain.
PÄÄTÖS

Johtokunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen seuraavasta kokouksesta.

8
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.05.

Hannu Rosokivi

Anna-Kaisa Penttinen

puheenjohtaja

sihteeri

Pia Gripenberg

Riikka Nieminen

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

