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Helsingin kaupunki    

Pitäjänmäen peruskoulu 

Johtokunnan kokous 

Pöytäkirja 3/2019, 24.9.2019     

________________________________________________________________________ 

 

Kokousaika  Tiistai 24.9.2019 klo 17.00 

 

Kokouspaikka Pitäjänmäen peruskoulu, A-talon opettajienhuone 2. kerros 

 

Paikalla  Wäinämö Ruottinen  puheenjohtaja 

Anna Laine   varapuheenjohtaja 

  Sirpa Torvinen  jäsen 

  Tia Leeve   jäsen 

  Christina Mäkinen  jäsen 

   

Juhana Kinnunen  opettajajäsen 

  Meeri Korkee-Väkeväinen opettajajäsen 

  Arja Rajala   henkilökunnan edustaja 

   

  Katriina Aaltio  sihteeri, esittelijä 

 

Oppilasedustajat Valtteri Helenius 9a     

Hanna Tiilikainen 9a      

 

 
1§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien 
valinta 
 
Päätös 
 

Johtokunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet 

Arja Rajalan ja Juhana Kinnusen tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. 

 

 
2§ Esityslistan hyväksyminen 
 
Päätös 
 

Johtokunta päätti hyväksyä esityslistan. 
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3§ Johtokunnan oppilasedustajat 
 
Kaikilla perusopetuksen kouluilla on johtokunnassa kaksi oppilasedustajaa. Oppilaat nimeävät 
keskuudestaan edustajat ennen syksyn ensimmäisessä johtokunnan kokousta. Edustajat toimivat 
yhden lukuvuoden johtokunnassa. Johtokunta antaa heille läsnäolo- ja puheoikeuden 
ensimmäisen kokouksessa. Oikeus kirjataan johtokunnan pöytäkirjaan omana pykälänä. 
Oppilasedustajat eivät osallistu oppilaiden kurinpitoa koskevien asioiden käsittelyyn. Johtokunnan 
asioiden käsittelyssä ja puheessa huomioidaan oppilasedustajien läsnäolo.  
 
Päätös 
 
Johtokunta vahvisti oppilaskunnan valitsemat edustajien läsnäolo- ja puheoikeuden lukuvuodeksi 
2019-2020. Oppilasedustajat ovat: 
 

Valtteri Helenius 9a    varajäsen Nico Hoogers 9a 

Hanna Tiilikainen 9a     varajäsen Aava Heiskanen 9a 

 
 
4§ Lukuvuoden 2019–2020 toimintasuunnitelma 

Pitäjänmäen peruskoulun toimintasuunnitelma 2019-2020 on johtokunnan nähtävänä wilmassa. 
Toimintasuunnitelma käsiteltiin johtokunnan kokouksessa.  

Päätös 
 

Lukuvuoden 2019-2020 toimintasuunnitelmaa on valmisteltu yhteistyönä 

opettajien ja oppilaiden kanssa. Se on käsitelty henkilökunnan kokouksessa 

18.9.2019. Johtokunta hyväksyi lukuvuoden 2019–2020 toimintasuunnitelman.     

   

 
5§ Lukuvuoden 2020–2021 työ- ja loma-ajat 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää johtokunnan lausuntoa alla olevista vaihtoehdoista 
liittyen suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-aikoihin lukuvuonna 2020 – 2021 (liite 1): 

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. 
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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. 

 

Toimenpideohje: 

Ennen johtokunnan kokousta asia tulee käsitellä opettajien ja muun henkilökunnan 
keskuudessa näiden mielipiteen selvittämiseksi. 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. 

 

Esittelijä esitteli sekä oppilaskunnan että henkilökunnan näkemykset asiasta (liite 2). Digium-
kyselyn perusteella: 

- 71% koulun oppilaista kannatti vaihtoehtoa 1  
- 73% henkilökunnasta kannatti vaihtoehtoa 1  

 
Oppilaskunnan hallitus esitti oppilaiden äänestyksen perusteella vaihtoehtoa 1 (liite3). 
 
Päätös 
71% koulun oppilaista kannatti vaihtoehtoa 1 Digium-kyselyn perusteella. Oppilaskunnan hallitus 
esittää sen pohjalta vaihtoehtoa 1. Enemmistö (73%) henkilökunnasta kannatti Digium-kyselyn 
perusteella myös vaihtoehtoa 1. Tämän vaihtoehdon puoltaminen vahvistettiin 
henkilöstökokouksessa 18.9.2019.  
 
Pitäjänmäen peruskoulun johtokunta päätyi valitsemaan vaihtoehdon 1 paremmaksi.  
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6§ Ilmoitusasioita 

 Koulun sisäilmatutkimuksista tietoa. Koulun sisäilma- ja kuntotutkimukset ovat 
valmistuneet. Niiden pohjalta aletaan laatia korjaussuunnitelmaa. Prosessin etenemisestä 
tiedotetaan Helsingin kaupungin toimesta tarkemmin sekä koulua että huoltajia. 

 

 Koulun johtokunta ja suunnitteluryhmä on kutsuttu Pikku-Huopalahden ala-asteelle 
tutustumaan kielirikasteiseen opetukseen. Ajankohta on 30.10. klo 14.00.  

 
 
7§ Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30. 

 

 

 

Helsingissä 24.9.2019 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

 

 

________________________________ ________________________________ 

Wäinämö Ruottinen   Katriina Aaltio 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

 

 

 

________________________________ _________________________________ 

Arja Rajala    Juhana Kinnunen 

pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 

 


