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PALOHEINÄN ALA-ASTEEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 

 

AIKA 26.9.2019  klo 18.05 - 18.57  

 

PAIKKA Paloheinän ala-asteen koulu, opettajainhuone 

 

LÄSNÄ   puheenjohtaja Marika Paananen 

   varapuheenjohtaja Mirka Reinman 

   jäsenet  Jenni Radun 

   Jukka Ranua 

   Kaarlo Virtanen 

   Anne Lahtinen 

   Kimmo Korpi 

    

MUUT:    Maija Hyrkäs-Järvelä, sihteeri/esittelijä 

     XX, oppilaskunnan hallituksen edustaja 
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1. § 

LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 

  

2. § 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA 
 

 

3. §  

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 

 

4. § 

OPPILASKUNNAN EDUSTAJIEN PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN 

 
 

 

5. § 

LUKUVUODEN 2019-2020 TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 

 
 

6. § 

LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISTEN PERUSKOULUJEN TYÖ- JA 

LOMA-AJOISTA LUKUVUONNA 2020 – 2021 
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1. § 

LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

Johtokunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

  
  

2. § 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA 

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Lahtinen ja Kimmo Korpi. 
 

     

3. §  

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

 

Hyväksyttiin esityksen mukaan. 

 

  
4. § 

OPPILASKUNNAN EDUSTAJIEN PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN 

 

Peruopetusjohtajan linjauksen mukaan kaikilla perusopetuksen kouluilla on johtokunnassa kaksi 

oppilasedustajaa. Edustajat toimivat yhden lukuvuoden johtokunnassa. Johtokunta antaa heille läsnäolo- 

ja puheoikeuden ensimmäisen kokouksessa. Oppilasedustajat eivät osallistu oppilaiden kurinpitoa 

koskevien asioiden käsittelyyn. Johtokunnan asioiden käsittelyssä ja puheessa huomioidaan 

oppilasedustajien läsnäolo. 

Oppilaskunnan hallitus valitsi kokouksessaan 17.9.2019 lukuvuoden 2019-2020 edustajat, XX ja XX 

 

Päätös:  Johtokunta päätti myöntää oppilaskunnan edustajille, XX ja XX puhe- ja läsnäolo-oikeuden 

lukuvuoden 2019-2020 ajan johtokunnan kokouksiin puheenjohtajan rajaamin osin. 

 
 

 

5. § 

LUKUVUODEN 2019-2020 TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 

 

Esitellään lukuvuoden 2018-2019 toimintasuunnitelma.  Liite 1 
  

Päätös:  Johtokunta päätti hyväksyä lukuvuoden 2019-2020 toimintasuunnitelman esittelyn mukaisena 

ja lähettää sen tiedoksi Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle. 

 

 

 
6. § 

LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISTEN PERUSKOULUJEN TYÖ- JA 

LOMA-AJOISTA LUKUVUONNA 2020 – 2021 

 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja pyytää johtokunnalta lausuntoa alla olevista 

vaihtoehdoista liittyen suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-aikoihin lukuvuonna 2020-2021: 

 
1. vaihtoehto 
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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 asiaa käsiteltiin opettajien ja muun henkilökunnan keskuudessa näiden 

mielipiteen selvittämiseksi. Opettajakunta kannatti kokouksessaan 2.9.2018 yksimielisesti 1. vaihtoeh-

toa ensi vuoden työ- ja loma-ajoiksi. Oppilaskunnan hallitus antoi lausunnon, jossa kannatetaan yksi-

mielisesti 1. vaihtoehtoa.  Lausunto sisältää yhteenvedon koulun luokkien oppilaiden mielipiteistä ja 

niissäkin vaihtoehto 1 saa ylivoimaisen kannatuksen.  Lausunto liitetään johtokunnan lausuntoon.  

Päätös: Johtokunta päätti oppilaskunnan, opettajakunnan ja muun henkilöstön kannan kuultuaan 

antaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliselle jaokselle lausunnon, jossa kannatetaan 1. 

vaihtoehtoa lukuvuoden 2020-2021 työ- ja loma-ajoiksi.  Yhteenveto luokkien äänestystuloksesta sekä 

oppilaskunnan hallituksen lausunto liitetään mukaan johtokunnan lausuntoon.  

 

 

        
7. § 

SEURAAVA KOKOUS  

 

Johtokunta kokoontuu seuraavan kerran maaliskuussa, aiheena käyttötalous.  Kokouksen 

päivämääräksi sovittiin alustavasti 19.3.2020 ja se vahvistetaan lähempänä. 

 
 

   

   

Marika Paananen 

puheenjohtaja 

 

 

Maija Hyrkäs-Järvelä 

pöytäkirjanpitäjä 
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Pöytäkirja on tarkastettu: 

 

 

Kimmo Korpi    Mari Salo   

pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 

 

 

Allekirjoitettu pöytäkirja on koulun kansliassa.  
Pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.paloa.edu.hel.fi 3.10.2019 

alkaen. 

 

 
MUUTOKSENHAKUKIELTO  

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian  

valmistelua tai täytäntöönpanoa.  

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §  

MUUTOKSENHAKUKIELTO  

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian  

valmistelua tai täytäntöönpanoa.  

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §  

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI  

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.  

Oikaisuvaatimusoikeus  

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä  

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen  

tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)  

kunnan jäsen.  

Oikaisuvaatimusaika  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon  

määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.  

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen  

päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua  

kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä  

tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.  

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen  

katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen  

päivän kuluttua viestin lähettämisestä.  

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan  

viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,  

joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä  

ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.  

Oikaisuvaatimusviranomainen  

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin  

kasvatus- ja koulutuslautakunta.  

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:  

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi  

Postiosoite: PL 10  

00099 HELSINGIN KAUPUNKI  

Helsingin kaupunki Pöytäkirja  

Faksinumero: (09) 655 783  

Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13  

Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)  

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.  
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Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö  

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää  

vaatimuksen kirjallisesta muodosta.  

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava  

päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu  

miten päätöstä halutaan oikaistavaksi  

millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi  

oikaisuvaatimuksen tekijä  

millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään  

vaatimuksen  

oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot  

Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin 

kaupungin kirjaamosta. 


