
PIHKAPUISTON ALA-ASTEEN KOULU 

JOHTOKUNTA  3/19 

Aika: maanantai 7.10.2019 klo 17.05  

Paikka: Pihkapuiston koulun opettajienhuone 

Läsnä:  Jouko Louhisola, puheenjohtaja 

 Johanna Seppänen 

 Sami Seppänen 

 Kaarina Maanselkä 

 Ilpo Värelä 

 Heikki Huurre 

 Minna Dey 

 Mervi Wihuri, sihteeri 

 xx xx, oppilasjäsen 

 xx xx, oppilasjäsen 

 

Pöytäkirja 

1§  Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen avatuksi, laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

2§ Esityslistan hyväksyminen 

 Esityslista hyväksyttiin. 

 

3§ Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Minna Dey ja Heikki Huurre. 

 

4§ Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen oppilasjäsenille 

Asia: Johtokunnan myöntämä puhe- ja läsnäolo-oikeus Pihkapuiston ala-asteen koulun 

johtokunnan oppilasjäsenille johtokunnan kokouksessa. 

Ehdotus: Johtokunta myöntää Pihkapuiston ala-asteen koulun johtokunnan oppilasjäsenille 

puhe- ja läsnäolo-oikeuden johtokunnan kokouksessa. 

Johtokunta myönsi johtokunnan oppilasjäsenille puhe- ja läsnäolo-oikeuden johtokunnan 

kokouksessa. 



5§ Pihkapuiston ala-asteen koulun toimintasuunnitelman hyväksyminen lv. 2019 – 2020 (liite 1) 

Asia: Pihkapuiston ala-asteen koulun rehtori ja opettajakunta ovat laatineet koulun 

toimintasuunnitelman lukuvuodelle 2019 – 2020.  Rehtori esittelee toimintasuunnitelman ja 

se käsitellään johtokunnan kokouksessa.   

Ehdotus: Johtokunta hyväksyy rehtorin ja opettajakunnan laatiman Pihkapuiston ala-asteen 

koulun toimintasuunnitelman lukuvuodelle 2019 – 2020. 

Johtokunta päätti hyväksyä Pihkapuiston ala-asteen koulun rehtorin ja opettajakunnan 

laatiman koulun toimintasuunnitelman lukuvuodelle 2019 – 2020 esityksen mukaisesti. 

 

6§ Johtokunnan lausunto lukuvuoden 2020 – 2021 työ- ja loma-ajoista (liite 2) 

Asia: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää johtokunnan lausuntoa liitteen 2 

mukaisista vaihtoehdoista liittyen Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen työ- ja 

loma-aikoihin lukuvuonna 2020 – 2021. 

Ehdotus: Johtokunta antaa lausuntonsa Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle 

suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2020 – 2021 kuultuaan 

Pihkapuiston ala-asteen koulun opettajien, muun henkilökunnan ja oppilaiden mielipiteen 

liitteen 2 mukaisista vaihtoehdoista. 

Johtokunta päätti antaa lausuntonsa Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan esittämiin 

ehdotuksiin lukuvuoden 2020 – 2021 työ- ja loma-ajoiksi kuultuaan opettajien, 

henkilökunnan ja oppilaiden mielipiteen.  

Opettaja- ja henkilökuntaa oli paikalla kokouksessa 17 henkilökunnan jäsentä. Vaihtoehtoa 1 

kannatti 13 ja vaihtoehtoa 2 kannatti 4 henkilökunnan jäsentä. Vaihtoehtoa 1, jossa työaika 

alkaa 13.8.2020 ja joululoma on 23.12.2020 – 6.1.2021. kannatti enemmistö työntekijöistä. 

Oppilaiden mielipidettä kysyttiin jokaisessa luokassa. Oppilaat osallistuivat äänestykseen, 

jossa 158 oppilasta kannatti vaihtoehtoa 1 ja 75 oppilasta kannatti vaihtoehtoa 2. 

Vaihtoehtoa 1, jossa työaika alkaa 13.8.2020 ja joululoma on 23.12.2020 – 6.1.2021 kannatti 

enemmistö oppilaista. 

Johtokunta päätti antaa lausuntonsa Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle Helsingin 

kaupungin suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2020 - 2021 

vaihtoehdon 1 puolesta. 

 

7§ Seuraavan kokouksen ajankohta 

Asia: Seuraavan kokouksen ajankohdasta sopiminen 

Ehdotus: Esittelijä esittää, että seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan erikseen 

myöhemmin puheenjohtajan ja esittelijän sopimana ajankohtana. 

Johtokunta päätti kokoontua seuraavan kerran puheenjohtajan ja sihteerin myöhemmin 

sopimana ajankohtana keväällä 2020. 

 



8§ Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10 

 

 Pöytäkirjan vakuudeksi  

 

 Jouko Louhisola, puheenjohtaja 

 

 Minna Dey, pöytäkirjantarkastaja Heikki Huurre, pöytäkirjantarkastaja 

 

 Mervi Wihuri, sihteeri 

 

  

 

 

 

 


