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  SOLAKALLION KOULUN 

JOHTOKUNNAN KOKOUKSEN 

PÖYTÄKIRJA 

 

 Aika: Maanantai 30.9.2019 klo 14.00-15.00 

 Paikka: Solakallion koulu 

 Kansantie 1, 00680 Helsinki 

Asiat: 

§ 1  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Johtokunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KunL 58 

§ 2 mom.). 

 

Johtokunnan kokoontumisessa noudatetaan Helsingin kaupungin hallintosääntöä, luku 2, § 

3 ”Kokoontuminen”: Toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan 

tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. 

 

Kokouskutsu tulisi lähettää vähintään 4 päivää ennen kokousta (KunL 54 §).  

 

Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty 13.9.2019.  

Päätös: Kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen 
 

 

§ 2 Sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta 

Opetustoimen johtaja päätti hallintosäännön 9 §:n 3 momentin nojalla, että koulujen ja 

oppilaitosten johtokuntien pöytäkirjaa pitää rehtori. Päätös: HEL 2013–000436 T 00 00 02 

(§4 / 15.1.2013) 

Johtokunta nimeää kaksi pöytäkirjantarkistajaa. Ehdotetaan koulun henkilökunnan jäsentä 

Simo Suurosta ja opettajajäsentä Päivi Johanssonia. 

Päätös: Toimialajohtajan päätöksellä sihteerinä toimii Solakallion koulun rehtori Tiina 

Suomalainen. Johtokunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Simo Suurosen ja Päivi 

Johanssonin 

 

§ 3 Esityslistan hyväksyminen 
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 Esityslista on lähetetty johtokunnan jäsenille 25.9.2019 

Päätös: Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. 

 

 

§ 4 Puheoikeuden myöntäminen ei johtokunnanjäsenille  

Esitetään läsnäolo- ja puheoikeuden myöntämistä Iltapäivätoiminnan tiiminvetäjälle Iida 
Häyriselle 

 

Päätös: Iltapäivätoiminnan tiiminvetäjä Iida Häyrisen sijaiselle Cathy Antukille 

myönnettiin puheoikeus 
 

 

§5 Lukuvuoden 2019-2020 toimintasuunnitelman 

hyväksyminen 

 Johtokunnan sihteeri / erityiskoulun rehtori esittelee lv. 2019 – 2020 toimintasuunnitelman. 

Koulun rehtori merkitsee valmiiksi johtokunnan hyväksymän toimintasuunnitelman 

lokakuuhun mennessä, jonka jälkeen suunnitelmaa ei enää voi muuttaa.  

Päätös: Johtokunta hyväksyy toimintasuunnitelman sellaisenaan 
 

 

§ 6 Lausuntopyyntö lukuvuoden 2020 – 2021 työ- ja loma-
ajoista   

 
Rehtori esittelee KASKOn perusopetusjohtajan vaihtoehdot lukuvuoden 2020-2021 työ- ja 
loma-ajoiksi (liite 1). Rehtori kertoo koulun henkilökunnan ja oppilaskunnan hallituksen 
jäsenten näkemykset työajoista. Kaikkia oppilaita ei ole kuultu asiassa, sillä vuoden päähän 
ulottuvien aiktaulujen hahmottaminen koettiin liian haasteelliseksi, jotta he voisivat kertoa 
asiasta todellisen mielipiteen. Oppilaskunnan hallituksen jäsenille osallistava keskustelu on 
tuttua ja ymmärrys loma-ajasta kehittyneempi. Johtokunta keskustelee vaihtoehdoista ja 
esittää yhtä vaihtoehtoa.  
 
Päätös: Johtokunta esittää vaihtoehtoa 1 lukuvuoden 2020 – 2021 työ- ja loma-ajoiksi  

 

 

§ 7 Ilmoitusasiat 

 Rehtori esittelee ajankohtaiset kuulumiset väistötilan rakentamisesta.                    

                            

 

§ 8  Kokouksen päättäminen 

Johtokunnan puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.53 


