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25. syyskuuta 2019 klo 17.30 –
Helsingin medialukio, luokka P3
Leena Hartikainen, jäsen
Eeva-Liisa Jorri, jäsen
Olli Kuukkanen, jäsen
Jarkko Liedes, opettajajäsen
Terhi Manelius, opettajajäsen
Ville Suppala, opiskelijajäsen
Kerttu Hirvonen, opiskelijajäsen
Silja Siltanen, esittelijä ja johtokunnan sihteeri

1. Puheenjohtajan valinta kokoukselle
Johtokunnan puheenjohtaja ja hänen varajäsenensä ovat estyneet
osallistumasta kokoukseen. Kokoukselle on valittava puheenjohtaja.
Valintakokousta johtaa vanhin johtokunnan jäsen Olli Kuukkanen.
Päätös: Valituksi tuli Eeva Liisa Jorri.
2. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:34 ja totesi kokouksen olevan
päätösvaltainen. Johtokunnan jäsenet esittäytyivät.
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Esitys: Pöytäkirjantarkastajat valitaan vuorotteluperiaatteen mukaisesti.
Tämän kokouksen tarkastajiksi valitaan Terhi Manelius ja Leena
Hartikainen.
Päätös: Valinta tehtiin esityksen mukaisesti.
4. Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Esityslista hyväksytään esitetyssä muodossaan.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
5. Lukuvuoden 2019 – 2020 lukion toimintasuunnitelman hyväksyminen
Lukion toimintasuunnitelma on virallinen asiakirja, jonka laatiminen perustuu
opetuslainsäädännön vaatimuksiin opetuksen ja työaikojen lukuvuosittaisesta
suunnittelusta. Toimintasuunnitelma kytkee koulun toiminnan myös osaksi
koko opetustoimen ja Helsingin kaupungin toimintaa.
Esitys: Virka-apulaisrehtori esittää, että johtokunta hyväksyy alkaneen
lukuvuoden (2019 – 2020) toimintasuunnitelman. LIITE
Päätös: Hyväksyttiin pienin lisäyksin ja täsmennyksin.
6. Lausuntopyyntö Helsingin kaupungin suomenkielisten lukioiden työja loma-ajoista lukuvuonna 2020 – 2021
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää johtokunnalta lausuntoa liittyen
suomenkielisten lukioiden työ- ja loma-aikoihin lukuvuonna 2020 – 2021.
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(LIITE). Ennen johtokunnan kokousta asia tulee käsitellä opettajien ja muun
henkilökunnan keskuudessa näiden mielipiteen selvittämiseksi.
Opiskelijakunnalta tulee pyytää oma lausunto, joka liitetään johtokunnan
lausuntoon.

Liitteenä on opiskelijakunnan lausunto.
Esitys: Virka-apulaisrehtori esittää, että Helsingin medialukion johtokunta
antaa lausunnon, joka pohjautuu lukion opiskelijakunnan ja henkilöstön
samansuuntaiseen näkemykseen, jonka mukaan esitetyistä vaihtoehdoista
ensimmäinen (vaihtoehto 1) on parempi.
Päätös: Johtokunnan mukaan vaihtoehto 1 on parempi.
7. Opiskelijoiden edustajien läsnäolo- ja puheoikeuden antaminen
Esitys: Opiskelijakunnan nimeämällä opiskelijaedustajalla Kerttu Hirvosella
ei ikänsä puolesta (alle 18 v.) ole oikeutta ottaa osaa päätöksentekoon eikä
läsnäolo-oikeutta silloin, kun johtokunnan kokouksessa käsitellään
henkilökuntaa tai opiskelijoiden kurinpitoa koskevia asioita. Hänellä on
kuitenkin läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa.
Päätös: Toimitaan esityksen mukaan.
8. Ilmoitus- ja keskusteluasiat
6.1 Opiskelijoiden puheenvuoro
- Välivaalit: opiskelijakunnan hallitukseen uusia edustajia
- Keskustelua melukasseista ja termareista
- Helsingin medialukion arvot: opiskelijoille mahdollisuus kehittää
slogan, jota voitaisiin käyttää esim. termareissa
- Suunnitteilla remontin jälkeiset tilojen avajaiset syksyllä 2020
- Tapahtumaryhmässä noin 30 opiskelijaa.
6.2 Opettajien ja muun henkilöstön puheenvuoro
- Remontti: yllättävän hyvin sopeuduttu ja joustettu
- Keskusteltiin töiden tekemisestä, hyvästä osaamisesta ja kiireen
kokemuksesta
- Kivat ensimmäisen vuositason opiskelijat
- Uusi kohdevastaava ja lukiosihteeri
- Keskusteltiin tilojen siivouksesta ja ulkotilojen puhdistamisesta
6.3 Huoltajajäsenten puheenvuoro
- Huoltajajäsen Tuki-tiimiin
- Keskusteltiin opiskelijoiden opiskelun keskeytymisestä
6.4 Virka-apulaisrehtorin puheenvuoro
- Keskustelua remontista
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9. Muut asiat
- Alumniyhteistyö- ideoista yhteys johtokunnan puheenjohtajaan
10. Seuraavasta kokouksesta päättäminen
Esitys: Virka-apulaisrehtori esittää, että Helsingin medialukion johtokunta
kokoontuu seuraavan kerran helmi-maaliskuun taitteessa, jolloin vuoden
2020 käyttösuunnitelmat (budjetit) on oletettavasti jo toimitettu kouluille.
Mikäli tarvetta aikaisemmalle kokoontumiselle ilmenee, kutsuu rehtori tai
virka-apulaisrehtori johtokunnan koolle puheenjohtajaa konsultoituaan.
Päätös: Ilmoitetaan myöhemmin.
11. Tämän kokouksen päätösten toimeenpano
Esitys: Johtokunta päättänee, että tämän kokouksen päätökset saadaan
panna täytäntöön mahdollisista oikaisuvaatimuksista tai valituksista
huolimatta, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin niin päätetä.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.31.
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