7.10.2021

Aika:
Paikka:
Läsnäolijat:

6. lokakuuta 2021 klo 17.30 –
Helsingin medialukio, ”Silta”-monitoimitila
Tarja Parviainen, huoltajajäsen/puheenjohtaja
Annakaisa Häyrynen, huoltajajäsen
Otto Jaakonsaari, opettajajäsen
Lauri Laaksonen, opiskelijajäsen
Eeva Palmu, opettajajäsen
Eero Paloheimo, opiskelijajäsen
Arja Ryynänen, huoltajajäsen/varapuheenjohtaja
Jere Snellman, huoltajajäsen
Katja Tammelin, huoltajajäsen (etänä)
Ukkopekka Hyvönen, esittelijä ja johtokunnan sihteeri
Sari Autio, apulaisrehtori (vierailija)
Silja Siltanen, apulaisrehtori (vierailija)

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.33 ja totesi kokouksen olevan
päätösvaltainen.
2. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Esitys: Pöytäkirjantarkastajat valitaan vuorotteluperiaatteen mukaisesti
aakkosjärjestyksessä. Tämän kokouksen tarkastajiksi valitaan Annakaisa
Häyrynen ja Otto Jaakonsaari.
Päätös: Esityksen mukaan
3. Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Esityslista hyväksytään esitetyssä muodossaan.
Päätös: Esityksen mukaan
4. Johtokunnan jäsenet ja apulaisrehtorit esittäytyvät toisilleen
5. Lukuvuoden 2021 – 2022 lukion toimintasuunnitelman hyväksyminen
Lukion toimintasuunnitelma on virallinen asiakirja, jonka laatiminen perustuu
opetuslainsäädännön vaatimuksiin opetuksen ja työaikojen lukuvuosittaisesta
suunnittelusta. Toimintasuunnitelma kytkee oppilaitoksen toiminnan osaksi
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan pidemmän aikavälin toimintastrategiaa.
Apulaisrehtori Silja Siltanen esittelee Medialukion toimintasuunnitelmaa.
Esitys: Johtokunta hyväksyy lukuvuoden toimintasuunnitelman. (LIITE 1)
Päätös: Esityksen mukaan
6. Lausuntopyyntö Helsingin kaupungin suomenkielisten lukioiden työja loma-ajoista lukuvuonna 2022 – 2023
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää johtokunnalta lausuntoa liittyen
suomenkielisten lukioiden työ- ja loma-aikoihin lukuvuonna 2022 – 2023.
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(LIITE 2). Ennen johtokunnan kokousta asia tulee käsitellä opettajien ja
muun henkilökunnan keskuudessa näiden mielipiteen selvittämiseksi.
Opiskelijakunnalta tulee pyytää oma lausunto, joka liitetään johtokunnan
lausuntoon.
Helsingin medialukion opettajakunta sekä muu henkilöstö kannattivat
kokouksessaan 31.8.2021 lähes yksimielisesti (yksi eriävä mielipide)
vaihtoehtoa 1, jonka mukaan joululoma on kahden viikon mittainen. Myös
opiskelijat ovat vaihtoehdon 1 kannalla. Liitteenä on opiskelijakunnan
lausunto asiasta (LIITE 3).
Esitys: Helsingin medialukion johtokunta antaa lausunnon, joka pohjautuu
lukion opiskelijakunnan ja henkilöstön samansuuntaiseen näkemykseen, jonka
mukaan esitetyistä vaihtoehdoista ensimmäinen (vaihtoehto 1) on parempi.
Päätös: Esityksen mukaan
7. Tiedotus- ja keskusteluasioita
a. Medialukion arvot, visio, strategiset tavoitteet ja pedagogiset
läpäisyteemat 2020-luvulle
b. Opiskelijoiden ja opetushenkilöstön kokemuksia
etäopiskelusta ja -opetuksesta
c. Oppimisvaje ja sen paikkaaminen ns. ”koronarahalla” sekä
budjetin ylitysoikeudella
8. Muut asiat
Ei muita asioita
9. Seuraavasta kokouksesta päättäminen
Esitys: Helsingin medialukion johtokunta kokoontuu seuraavan kerran
torstaina helmikuun 17. päivä klo 17.00, jolloin kalenterivuoden 2022
käyttösuunnitelmat (budjetit) on oletettavasti jo toimitettu kouluille. Mikäli
näin ei ole, siirretään kokousta eteenpäin tilanteen mukaan.
Päätös: Kokous pidetään 17.2.2022 klo 17.30
10. Tämän kokouksen päätösten toimeenpano
Esitys: Kokouksen päätökset saadaan panna täytäntöön mahdollisista
oikaisuvaatimuksista tai valituksista huolimatta, ellei erikseen toisin ole
päätetty tai myöhemmin niin päätetä.
Päätös: Esityksen mukaan
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.13.
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Pöytäkirjan vakuudeksi.

_____________________________
Tarja Parviainen
puheenjohtaja

_____________________________
Ukkopekka Hyvönen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

______________________________
Annakaisa Häyrynen
pöytäkirjantarkastaja

_____________________________
Otto Jaakonsaari
pöytäkirjantarkastaja
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UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 3 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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