
HELSINGIN KAUPUNKI  3/2020 
VUONIITYN PERUSKOULU 
JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA  
 

Kokousaika  6.10.2020 klo 18.00-19:15 

 

Kokouspaikka Vuoniityn peruskoulu, Koukkusaarentie 9 

 

Läsnä  Das Bhowmik Elina, puheenjohtaja  

   

  Luiskari Petri 

  Tiikasalo Päivi 

  Nurkkala Jukka 

  Saario Piia 

  Teemu Japisson 

  Oppilaskunnan edustajat 

  Iqra Asif 

  Hedie Gharbalgiri 

  Isohanni Jukka, esittelijä ja sihteeri 

 

1  Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:00 

 

2 Johtokunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3 Kokouksen esityslista hyväksyttiin. 

  

4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Päivi Tiikasalo ja Petri Luiskari  

 

5 Johtokunnan oppilasjäsenet 

Oppilas- ja opiskelijakunnat nimeävät edustajansa, joille johtokunta 

ensimmäisessä kokouksessaan antaa läsnäolo- ja puheoikeuden kokouksissa. 

Johtokunnan oppilasjäsenet on valittu lukuvuodeksi 2020- 2021. Oppilasjäsenet 

eivät osallistu henkilökuntaa koskevien asioiden eivätkä oppilaiden kurinpitoa 

koskevien asioiden käsittelyyn. Johtokunnan oppilasjäseniksi oppilaskunnan 

kokous on valinnut Iqra Asifin  ja Hedie Gharbalgirin. 

 Johtokunta toteaa oppilasjäsenten täyttävän johtosäännön ehdot ja selvittää 

oppilasjäsenille heidän velvollisuutensa ja oikeutensa. Todettiin valinnat. 

 Keskusteltiin lisäksi siitä, että voisiko oppilaskunnan edustajat olla jokaisesta 

toimipisteestä. Johtokunta suosittelee tätä mahdollisuutta. 

 

6 Lukuvuoden 2020- 2021 toimintasuunnitelman hyväksyminen 

 

 Toimintasuunnitelma on koulun lukuvuosittaisen toiminnan johtamisen, 

suunnittelun ja kehittämisen keskeinen asiakirja, koulun toiminnan strategiseen 

suunnitteluun liittyvä lukuvuosittainen toimenpideohjelma sekä opetukseen 

käytettävien resurssien laskennallinen perusta ja käyttösuunnitelma.  

 Keskusteltiin erityisesti lukuvuoden resursseista, jopoluokan tilanteesta, 

hyvinvoinnista ja yhteisistä säännöistä. Johtokunta kiitteli henkilöstöä hyvin 

tehdystä toimintasuunnitelma työstä. 

 

 Päätös: Johtokunta hyväksyi koulun työsuunnitelman lukuvuodelle 2020- 2021 ja 

lähettää sen Kaskoon tiedoksi. 

 

7.  LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISTEN 

PERUSKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJOISTA LUKUVUONNA 2021 – 2022 
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Perusopetuksessa lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä 

heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä 

vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, 

loppiainen ja vapunpäivä (perusopetuslain 23 §). 

 

Lukuvuonna 2021 – 2022 itsenäisyyspäivä ja loppiainen sattuvat muuksi 

arkipäiväksi kuin lauantaiksi, joten ne vähentävät kaksi työpäivää. Koulutyötä 

tulee siis tehdä 188 työpäivää. 

  
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää johtokunnan lausuntoa alla 

olevista vaihtoehdoista liittyen suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-

aikoihin lukuvuonna 2021 - 2022: 

 
1. vaihtoehto 

 

Työaika alkaa syksyllä 11.8.2021 (ke) ja päättyy 22.12.2021 (ke). 

Syysloma on viikolla 42 eli 18.10.2021 (ma) - 22.10.2021 (pe). 

Joululoma on 23.12.2021 (to) - 9.1.2022 (su). 

Työaika alkaa keväällä 10.1.2022 (ma) ja päättyy 4.6.2022 (la). 

Talviloma on viikolla 8 eli 21.2.2022 (ma) - 25.2.2022 (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 17.8.2021 (ti) ja päättyy 22.12.2021 (ke). 

Syysloma on viikolla 42 eli 18.10.2021 (ma) - 22.10.2021 (pe). 

Joululoma on 23.12.2021 (to) - 2.1.2022 (su). 

Työaika alkaa keväällä 3.1.2022 (ma) ja päättyy 4.6.2022 (la). 

Talviloma on viikolla 8 eli 21.2.2022 (ma) - 25.2.2022 (pe). 

 

Tässä vaihtoehdossa koulu alkaisi vähän myöhemmin elokuussa. Joululoma olisi 

vastaavasti lyhempi niin, että koulu alkaisi tammikuun kolmantena päivänä. 

Lokakuussa olisi viikon syysloma ja helmikuussa viikon talviloma. 

 

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. 

 

Pyydetty oppilaskunnan/oppilaiden kanta ensi vuoden loma-aikoihin. 

Oppilaskunta/oppilaat päättyivät kannattamaan vaihtoehtoa 1, eli aikaisempaa 

syksyn aloitusta ja pidempää joululomaa. 

Henkilöstö kannatti vaihtoehto ykköstä. 
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Johtokunta esittää lausunnossaan parempana vaihtoehtona ykköstä (1.). 

 

 

Asiakirjat toimitetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle Henrik Hirviniemelle.  

 

8.   Johtokunnalle esiteltiin huoltajille tammi-, maaliskuussa tehty kysely. Johtokunta 

palaa huomioihin tuloksista seuraavassa kokouksessa. 

  

9.  Oppilaskunnan edustajan kysymys mahdollisesta muutoksesta poistua välitunnille 

eri ovesta Koukkusaarentiellä. Johtokunta piti koulun ohjeistusta oikeana. 

 

 

10.  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:15 

 

              Vakuudeksi 

 

 ___________________  _______________ 

 Das Bhowmik Elina  Jukka Isohanni 

 puheenjohtaja   sihteeri 

  

 Pöytäkirjan tarkastajat 

 ___________________  _______________ 

 Päivi Tiikasalo   Petri Luiskari 

 

 

Johtokunnan pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kahden viikon ajan 

kokouksesta koulun kansliassa Koukkusaarentien toimipisteessä ja se liitetään 

koulun kotisivulle. 

  


