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1 § Kokouksen avaus 
   Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.07 
 
 
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  
 
 
3 § Kokouksen järjestäytyminen 

 
Esitys Pöytäkirjantarkistajiksi valittaneen Maija Isola ja Sari Juuti. 
Päätös Esityksen mukaan 

 
   
4 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 
Esitys Esityslista hyväksyttäneen kokouksen työjärjestykseksi. 
Päätös Esityksen mukaan. 

 
 
5 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 



 Esitys Johtokunta hyväksynee edellisen kokouksen pöytäkirjan. 
  LIITE 1 

 Päätös Esityksen mukaan. 
 

6 § Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen johtokunnan oppilasedustajille 
 

Esitys Johtokunta myöntänee läsnäolo- ja puheoikeuden johtokunnan 
oppilasjäsenille. 

Päätös Esityksen mukaan. 
 
 
7 § Koulun toimintasuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2019 – 2020 
   

Johtokunta päättää koulun toimintasuunnitelmasta.  
LIITE 2, LIITE 3 

  
 

Esitys Johtokunta hyväksynee lukuvuoden 2019 – 2020 toimintasuunnitelman. 
Päätös Johtokunta hyväksyi lukuvuoden 2019-2020 toimintasuunnitelman. 

    
 

8 §  Lausunnon antaminen Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen työ- ja 
loma-ajoista lukuvuonna 2020 – 2021 

Koulujen johtokunnilta pyydetään lausuntoa lukuvuoden 2020-2021 työ- ja loma-
ajoista. Lausuntopyynnössä on edellytetty, että johtokunnan tulee kuulla ennen 
lausunnon antamista oppilaskuntaa ja oppilaskunnan mielipiteen tulee ilmetä 
johtokunnan lausunnossa. Lisäksi johtokunnan tulee mahdollisuuksien mukaan kuulla 
asiasta henkilökuntaa. Koulun oppilaskunnan hallitus on antanut asiasta lausunnon. 
Henkilökunnan näkemys on kuultu työyhteisökokouksessa 18.9.2019. 

LIITE 4 LIITE 5 LIITE 6 

Esitys  Johtokunta antanee opetusvirastolle lausunnon Helsingin kaupungin 
suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2020 – 
2021. 

Päätös  Johtokunta kannattaa lausunnossaan vaihtoehtoa 1, jossa koulu alkaa 
13.8.2020 ja joululoma on pidempi sekä lauantaityöpäivää 19.9.2020 ja 
sitä korvaavaa vapaapäivää 14.5.2021. oppilaskunnan ja henkilökunnan 
kannan mukaisesti.  

 

9 § Järjestyssääntöjen muutos 
 

Toimialajohtaja Liisa Pohjalaisen antaman ohjeen mukaan, koulun 
järjestyssäännöissä ei anneta ohjetta oppilaiden koulumatkojen liikkumisesta.  
 
Esitys: Johtokunta päättänee muuttaa koulun järjestyssääntöjä koulumatkoilla 
liikkumista koskevalta osuudelta. 



Päätös: Johtokunta päätti poistaa koulun järjestyssäännöistä osiosta Turvallisuus, 
viihtyvyys ja opiskelun esteetön sujuminen kohdasta Oleskelu ja liikkuminen  
lauseen: ”Pyöräilyä koulumatkoilla suositellaan aikaisintaan kolmannesta luokasta 
alkaen”.  Johtokunta näkee liikkumisen kannustamisen tärkeäksi, mutta suhtautuu 1-
2 luokkien oppilaiden koulumatkapyöräilyyn kriittisesti ja toivoo, että 
luokkavanhemmat ja vanhempainyhdistys ottavat osaltaan kantaa asiaan. 
 
LIITE 7   

 
 
 
10 § Tiedoksi 
 Koulurakennusten sisäilmatutkimusten tilanne 

Nurkkatien tutkimukset ovat valmistuneet. Tiedote on julkaistu Wilmassa. Sisäilma-
asiantuntija Riitta Harju on kutsuttu vanhempainyhdistyksen kokoukseen 30.10. 
kertomaan tutkimuksen tuloksista. Tutkimus on luettavissa kokonaisuudessaan 
Helsingin kaupungin sisäilma-sivustolta. 
 

 Keskustelutilaisuus Puistolan ja Tapulikaupungin palveluverkosta ma 7.10. 
  
  

 

  
  
 
11 § Seuraava kokous 
 
 Seuraava kokous to 5.3.2020 klo 17.00 Raitin kahvihuoneessa. 
   
 
 
12 § Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.13. 
  
    
  

 
Maija Kallis    Päivi Hakala 

 puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
 
 
 Maija Isola    Sari Juuti 
 pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 


