
 
MERILAHDEN PERUSKOULU  PÖYTÄKIRJA 3/2019  
Kallvikinniementie 1 
00980 Helsinki   3.10.19 
 
 
JOHTOKUNNAN KOKOUS 
 
Aika torstai 3.10.19 klo 17.00 
Paikka Kallvikinniementien toimipiste, neuvotteluhuone 
 
Läsnä Katri Miettinen, pj (varsinaisen puheenjohtajan poissa ollessa) 
 Mikko Hellemaa                    
 Tomi Åberg  

Wissam Bourgi 
 Tuulikki Heikkonen  

Heini Kyyriäinen 
  Leena Tolvanen 
 Timo Heikkinen (siht.) 
  
Poissa:  Johanna Blomqvist, oppilaskunnan edustaja Oliver Remes 
 
 
§1. Kokouksen avaus  
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.15  
 
§2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
§3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 Hyväksyttiin. 
 
§4. Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin  
   
 
§5. Oppilaskunnan oppilasjäsenten puuttuessa päätettiin, että seuraavassa kokouksessa 

annetaan tieto heidän läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksissa. 
 
 

§6 Päätettiin Merilahden peruskoulun toimintasuunnitelman hyväksymisestä lukuvuodelle 
2019 - 2020 

 
 

§ 7 Päätettiin, että Merilahden peruskoulun kielirikasteisen opetuksen toteutetaan luokilla 
1-2 ja minimioppilasmääräksi 14 ja maksimiksi 24.    

 
 

§8 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). 
  
Merilahden johtokunta piti parempana ehdotusta numero 1  
   
 
 
 
Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.00 
 
 
 
Rehtori ilmoittaa seuraavasta kokouksesta kahta viikkoa ennen kokouspäivää. 
 
VAKUUDEKSI    
 
 
 
 
Katri Miettinen  Timo Heikkinen 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
TARKISTUS   
 
Toteamme pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi. 
 
 
 
 
Helsingissä 3.10  
 
   
 
Heini Kyyriäinen   Leena Tolvanen 
 
 
   
 
 
 
 


