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Paikka

Ressun lukio, työtila nro 150
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Mattila-Wuoristo Katariina pj.
Eskola Heikki
Vanhasasi-Huida Sirpa
Matti Murtomäki
Kuusiniemi Annina
Moksunen Susanna
Halonen Marko
Ryan Tarja
Natalie Lingwood
Huovinen Ari, siht.
Käsiteltävät asiat
1
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Johtokunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Johtokunta päätti hyväksyä esityslistan mukaisen työjärjestyksen.
4
Pöytäkirjan tarkistajien valinta
Johtokunta päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi seuraavat kaksi jäsentä:
Susanna Moksunen ja Marko Halonen
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5
Edellisen kokouksen (2/18) tarkastetun pöytäkirjan hyväksyminen
Johtokunta päätti hyväksyä edellisen kokouksen tarkastetun pöytäkirjan.
6
LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISTEN LUKIOIDEN TYÖ- JA
LOMA-AJOISTA LUKUVUONNA 2019 – 2020
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää johtokunnan lausuntoa alla olevista vaihtoehdoista
liittyen suomenkielisten lukioiden työ- ja loma-aikoihin lukuvuonna 2019 - 2020:
1. vaihtoehto
Työaika alkaa syksyllä 8.8.2019 (to) ja päättyy 20.12.2019 (pe).
Syysloma on viikolla 42 eli 14.10.2019 (ma) - 18.10.2019 (pe).
Joululoma on 21.12.2019 (la) - 6.1.2020 (ma).
Työaika alkaa keväällä 7.1.2020 (ti) ja päättyy 30.5.2020 (la).
Talviloma on viikolla 8 eli 17.2.2020 (ma) - 21.2.2020 (pe).
Tässä vaihtoehdossa lukuvuosi alkaisi aikaisemmin elokuussa. Joululoma olisi yli kaksi viikkoa niin,
että opiskelu alkaisi loppiaisen jälkeen.
2. vaihtoehto
Työaika alkaa syksyllä 12.8.2019 (ma) ja päättyy 20.12.2019 (pe).
Syysloma on viikolla 42 eli 14.10.2019 (ma) - 18.10.2019 (pe).
Joululoma on 21.12.2019 (la) - 1.1.2020 (ke).
Työaika alkaa keväällä 2.1.2020 (to) ja päättyy 30.5.2020 (la).
Talviloma on viikolla 8 eli 17.2.2020 (ma) - 21.2.2020 (pe).
Tässä vaihtoehdossa lukuvuosi alkaisi vähän myöhemmin elokuussa. Joululoma olisi vastaavasti
lyhempi niin, että opiskelu alkaisi tammikuun toisena päivänä.
Ennen johtokunnan kokousta asia tulee käsitellä opettajien ja muun henkilökunnan keskuudessa
näiden mielipiteen selvittämiseksi. Opiskelijakunnalta pitää pyytää oma lausunto, joka liitetään
johtokunnan lausuntoon.
Lisäksi perusopetuslain 47 a §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee huolehtia siitä, että kaikilla
lukion opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus ilmaista mielipiteensä heidän asemaansa liittyvistä
asioista. Tämä tarkoittaa, että kaikilla lukion opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus ilmaista
mielipiteensä edellä olevista vaihtoehdoista esim. äänestämällä. Yhteenveto opiskelijoiden
mielipiteistä tulee toimittaa edellä tarkoitettujen lausuntojen mukana.
Asiakirjat toimitetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle Anu Kangasteelle alla olevaan
osoitteeseen 12.10.2018 (pe) mennessä.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
PL 51300
00099 Helsingin kaupunki

3

Lisätiedot:
Anu Kangaste, lakimies, puhelin (09) 310 87180 tai anu.kangaste@hel.fi
Mervi Willman
lukiokoulutuksen päällikkö
Päätösehdotus: Johtokunta päätti antaa pyydetyn lausunnon työ- ja loma-ajoista.
Johtokunta on kuullut oppilaskuntaa, opettajakuntaa ja muuta henkilökuntaa ennen
lausunnon antamista. He olivat vaihtoehdon 1 kannalla.
Koulun johtokunta pitää hyvänä, että rehtori saa päättää lukuvuoden aikana tehtävästä
yksittäisestä työpäivän muutoksesta lukuun ottamatta syksyn aloitus- ja
päättymispäivää ja kevään aloituspäivää. Lukuvuodessa saanee olla siis yksi
työpäivän muutos.
Ressun lukion johtokunta on pitänyt pitkään perinteisen yhteisen avoimien ovien
päivän vanhempien yhdistyksen, Koti ja Koulu ry:n ja lukion opiskelijakunnan
kanssa. Päivään on kuulunut avointa opetusta, vanhempainpäivä IB lukion
vanhemmille (asuvat usein ulkomailla), huoltajien organisoima kahvila sekä laaja
opiskelijakonsertti.
Lauantaipäivään on osallistunut Ressussa satoja vanhempia ja sukulaisia.
Ressun lukion johtokunta puoltaa ja kannattaa ehdotusta lukioiden ja ammatillisten
oppilaitosten työ- ja loma-ajoista lukuvuodelle 2019 - 2020 ja
kannattaa vaihtoehtoa 1.

Katariina Mattila-Wuoristo
puheenjohtaja
Ari Huovinen
sihteeri
7
Ressun lukion lukuvuoden 2018 - 2019 toimintasuunnitelman hyväksyminen
Esitys: Johtokunta päätti hyväksyä toimintasuunnitelman lv. 2018 - 2019.
8
Ressun lukion IB-linjan laajennus
Esitys: Rehtori esitteli IB-linjan laajennussuunnitelman.
9
Muut asiat
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10
Kokouksen päättäminen
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.40.

Marko Halonen
johtokunnan jäsen

Susanna Moksunen
johtokunnan varajäsen

Katariina Mattila-Wuoristo
puheenjohtaja

Ari Huovinen
esittelijä, sihteeri

