
HELSINGIN KAUPUNKI    
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Johtokunta     

Aika  ti 2.10.2019 klo 17.03 – 18.55 

Paikka  Myllypuron peruskoulu, ala-talon opettajainhuone 

  

 

 

1 § 

Kokouksen avaus 

  Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.03. 

2 § 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

  

PÄÄTÖS: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3 § 

Kokouksen virkailijoiden valinta 

  

PÄÄTÖS: Todettiin, että puheenjohtajana toimii Nina Huovilainen ja sihteerinä  

Anna Hirvonen. 

4 § 

Työjärjestyksen hyväksyminen 

  

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

5 § 

Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Katrin Pellja ja Pekka Hurjanen. 

6 § 

Toimintasuunnitelman hyväksyminen 

 

Toimintasuunnitelma on työstetty tiimeissä ja muissa työryhmissä.  

Opettajakunta on käsitellyt toimintasuunnitelmaa elokuun kokouksessa.  

Lisäksi opettajat ovat tutustuneet siihen itsenäisesti ja esittäneet 

lisäysehdotuksia  

 

PÄÄTÖS: Johtokunta hyväksyi toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelman 

kohdan 3.3.1 Oppilasarvioinnin prosessi huoltajatapaamisten 

ajankohdasta keskusteltiin. Johtokunta edellytti, että arviointiaikataulua 

koskevat opetussuunnitelman kohdat tarkistetaan mahdollisten 

ristiriitaisuuksien tai epäselvyyksien varalta. Johtokunnalle valmistellaan 

mahdolliset opetussuunnitelman muutokset/lisäykset päätöksentekoa 

varten. 

 

7§ 

Lausunto lukuvuoden 2020 – 2021 työ- ja loma-ajoista 

 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää johtokunnalta lausuntoa seuraavan 

lukukauden työ- ja loma-ajoista ja esittää seuraavat vaihtoehdot: 

 



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. 

 

Oppilaskunnan kanta selvitetään luokkiin suunnatulla kyselyllä ja opettajakunnan 

kanta Forms-kyselyllä ennen kokousta. Tulokset kyselyistä tuodaan tiedoksi 

johtokunnan kokoukseen. 

 

Oppilaskunnan hallituksen ja opettajakunnan enemmistö kannatti ensimmäistä 

vaihtoehtoa. 

 

PÄÄTÖS: Johtokunta päätti puoltaa ensimmäistä vaihtoehtoa seuraavan 

lukuvuoden työ- ja loma-ajoiksi ja valtuutti rehtorin laatimaan asiasta 

pyydetyn lausunnon. 

 

8§ 

Tiedotusasioita 

   

- Rehtori kertoi tietoa koulun 2020 kesällä alkavan laajennuksen suunnittelun 

etenemisestä. 

9§ 

Kokouksen päättäminen 

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55. 


