
Mäkelänrinteen lukio    PÖYTÄKIRJA 
Johtokunta      
_________________________________________________________________________ 
Pöytäkirja Mäkelänrinteen lukion johtokunnan lukukauden 2021–2022 ensimmäisestä kokouksesta 
Kokousaika: Keskiviikko 13.10.2021 klo 18.00-20.30 
Paikka: Kouluravintolan kabinetti  
 
Läsnäolijat:  
Huoltajien edustajat 
Heikki Mäkinen puheenjohtaja 
Jenny Orphanou varapuheenjohtaja 
Leena Hartikainen 
Jari Leander 
Sami Kopisto 
Pete Saarnivaara varajäsen 
Marika Ansamaa varajäsen 
Taina Ahola varajäsen 
Susanna Strömberg varajäsen 
Taru Nyholm varajäsen 
 
Opettajien edustajat 
Tuula Sorjonen 
Mikko Rantala 
Tarja Luhtalampi varajäsen 
 
Muu henkilökunta 
Johanna Kärgin 
Milla Kelonurmi varajäsen 
 
Opiskelijat (Yli 18 V.) 
Emil Laaksonen 
Nellinoora Maunula 
 
 
KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 
1. Kokouksen avaus 

• Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.00 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

• Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
3. Esityslistan hyväksyminen 

• Esityslista hyväksyttiin 
4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

• Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Rantala ja Tuula Sorjonen 
5. Uuden johtokunnan esittäytyminen 

• Kokoukseen oli kutsuttu kaikki johtokunnan jäsenet. Tilaisuuden aluksi johtokunnan jäsenet 
esittäytyivät. 

6. Koulun yleisesittely 

• Rehtori Vesa Vihervä kertoi johtokunnan edustajille perustietoja koulun toiminnasta ja 
toimintaympäristöstä. 
6.1. Opiskelijat 



• 21-ryhmät 266 opiskelijaa: yleislinja 7.75/8.75 (2020: 9.15) ja urheilupuoli 16.05 (2020: 
16.22) Kaksi 2. vuoden opiskelijaa tuli yhteishaun kautta: keskiarvoraja yleislinjalle tippui 
keväällä 2021 alhaiseksi. Yleislinjalle oli vähän ensisijaisia hakijoita ja kun 
aloituspaikkamäärää nostettiin, opiskelijat loppuivat jonosta. Urheilulukiopuolelle 
hakijamäärä pysyi korkeana aloituspaikkojen lisäämisestä huolimatta. 

• Lisäksi on otettu 18 opiskelijaa toiselle tai kolmannelle vuosikurssille; pääosa kesken 
lukioon otetuista siirtyi muista urheilulukioista. 

• kokonaismäärä 891 (viime vuonna 830)  
 

6.2. Henkilökunta 

• 55 opettajaa 

• muutoksia: Niko Ahonen matematiikka, Pirjo Haikonen fysiikka ja matematiikka, Elina Jarho 
englanti ja ruotsi, Antti Järvinen opinto-ohjaus, Antti Kupiainen espanja, Marika Salonen 
kemia ja matematiikka, Panu Turtio matematiikka, Milla Saarinen liikunta, terveystieto, 
psykologia, Piia Vikberg perhe- ja opintovapaalla, Katariina Hemmo vuorotteluvapaa, Leena 
Lukkarinen eläkkeelle syksyn aikana 

• apulaisrehtoreina esimiesvastuulla Anne-Eeni Avell (opetusyksikkö 2), Janne Rautiainen 
(opetusyksikkö 1) ja Simo Tarvonen (valmennus ja akatemia) 

• valmentajia noin 70 

• koulupsykologi Sara Kallio 

• koulukuraattori Hanna Kempe-Jalonen 

• terveydenhoitajat Milla Kelonurmi (ja Piia Miettinen) 

• kohdevastaava Erkki Havula 

• opettajatarpeet virkojen ja tuntiopettajan tehtävien suhteen tuleville lukuvuosille 

• fysiikka, kemia, matematiikka, äidinkieli, ruotsi, englanti, biologia 

• Opettajarekrytointien taustalla on pääosin koulun opiskelijamäärän kasvu. 
Opiskelijamäärä kasvaa kolmena vuotena yhteensä 180 opiskelijalla aloituspaikkojen 
lisäämisen myötä. Koulusta on myös eläköitynyt muutamia opettajia ja kuluvan 
lukuvuoden aikana useampi opettaja jää eläkkeelle.   

 
7. Syksyn kuulumiset koulusta 

• Taloustilanne on tällä hetkellä hyvä. Maksuttomaan 2. asteen toteutukseen saadut rahat 
ovat riittäneet ja lisäksi koulu on saanut koronatukirahoja, jotka ovat mahdollistaneet 
esimerkiksi tukiopetuksen laajentamisen. 

• Ylioppilaskokeet toteutuivat syksyn osalta hyvin. Korona ei aiheuttanut ongelmia, mutta 
korottajia jättäytyi paljon pois kokeista. Kokeet on arvosteltu ja tuloksia odotetaan 
marraskuun puolivälissä.  

• Uusien tilojen käyttöönotto on sujunut hyvin ja yhteistoiminta Urhean kanssa toteutuu 
joustavasti. Osa urheilu- ja opetusvälineistä puuttuu vielä, mutta pääosin varustelu on 
saatu valmiiksi. 

• Maksuton toinen aste ja sen toteutus ei ole aiheuttanut koulussa isoja ongelmia. 
Opetusmateriaalit ja -tarvikkeet on saatu jaettua ja ne on todettu toimiviksi. Maksullisten 
vierailujen osalta toimintatavat eivät ole vielä oikein selvillä. 

 
8. Toimintasuunnitelma 

• Rehtori esitteli lukuvuoden 2021–2022 toimintasuunnitelmaehdotuksen. Ehdotus oli toimitettu 
johtokunnan jäsenille etukäteen nähtäväksi. 

• Rehtori painotti esittelyssä koululle osoitettujen hankkeiden ja tavoitteiden sekä koulun omien 
tavoitteiden toteutussuunnitelmia. 

• Lukion budjetti koskee kalenterivuotta ja toimintasuunnitelma lukuvuotta. Rehtori ennakoi 
lukuvuoden lopun taloudellista tilannetta opiskelijamäärän kautta. Koulussa on opiskelijoita 



syksyllä n. 891 (laskentapäivä 20.9.), joista syksyllä valmistuvia on noin 60. Koulu on saanut 
budjettirahoja 674 opiskelijalle (3976 euroa/opiskelija) ja 154 (1322 euroa/opiskelija) 
neljännen vuoden opiskelijalle. Lisäksi erityistehtävään on saatu 318 000 euroa ja 
kehittämistehtävään 180 000 euroa. Kevään laskentapäivän luku on noin 730, joten seuraavan 
vuoden kokonaismäärän on noin 855 (828 vuonna 2021) opiskelijaa. Tähän pohjautuen 
keväällä ei pitäisi olla taloudellisia ongelmia toteuttaa kaikkia toimintasuunnitelman vaateita. 

• Opettajien tuntimäärät ovat maltilliset ja suuria ylituntimääriä ei ole. 

• Kansainvälinen toiminta on edelleen keskeytynyt ja tilanteen päivitys on luvattu syksyn aikana. 
Alustavasti lukuvuonna kv. toiminta on vähäistä ja painottuu lähialueille. 

 
9. Lausuntopyyntö Helsingin kaupungin lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten työ- ja loma-ajoista  

• Johtokunta kuuli ennen päätöksen tekoa opiskelijakunnan ja henkilöstön näkemykset ko. 
asiasta. 

• Molemmat suosittivat vaihtoehtoa 1. Perusteluna oli se, että siinä vaihtoehdossa on pidempi 
lomajakso jouluna. 

• Johtokunta puoltaa vaihtoehtoa numero 1.  
 
10. Koulun kehittämishankkeet 

• Rehtori esitteli koulun kehittämishankkeita, jotka on myös kirjattu toimintasuunnitelmaan. 
Keskeisimpiä hankkeita ovat:  

o Valtakunnallinen kehittämistehtävä urheilussa: tällä hetkellä kehittämistehtävässä 
tuetaan fysiikkavalmentajien palkkaamista ja uuden lopsin kurssin ”Urheilu ammattina” 
toteutusta. 

o Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma: suunnitelma pitää päivittää lukuvuoden 2021-
22 loppuun mennessä 

o Opettajien lops-koulutus: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on hankkinut kaikille 
lukioille tämän koulutuksen. Sen kesto 1,5 vuotta ja siinä on kuusi tapaamista ja 
oppimistehtäviä. 

 
11. Märskyn omat tavoitteet: 
Koulun omat tavoitteet esiteltiin jo toimintasuunnitelman yhteydessä. 
Lukuvuoden tavoitteet:   

• Oppiminen ja opiskelu     
o Omien tavoitteiden asettaminen ja oppimista tukevan palautteen antaminen     
o Hyvä suoriutuminen ylioppilaskokeista   
o Uuden opetussuunnitelman omaksuminen   

 

• Yhteisöllisyys     
o Yhteiset tapahtumat ja niihin osallistuminen 
o Arkipäivän kohtaamiset  

 

• Tiedottaminen    

• Uusien opiskelutilojen ja olosuhteiden tehokas hyödyntäminen   
 
Johtokunta keskusteli erityisesti yhteisöllisyydestä ja sen lisäämisen keinoista. Yhteisöllisyyteen 
panostaminen koettiin hyväksi kehittämiskohteeksi erityisesti nyt koronan jälkihoitona.  
Keskustelun pohjalta päätettiin:  

• pyrkiä lisäämään yhteisiin tapahtumiin osallistumisen ja koko koulun tasoisen yhteisöllisyyden 
merkityksen ymmärtämistä.  

• järjestää opiskelijoille kysely siitä, minkälaisia toimenpiteitä ja tapahtumia yhteisöllisyyden 
kehittämiseksi haluttaisiin toteuttaa 



 
 
Kunta10 kehittämiskohteet  

• Johtaminen  
• Huolehditaan henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksista  
• Varataan aikaa rehtorien ja opettajien tapaamisille   
• Tiedottamisen tehostaminen ja tulevien muutosten ennakointi   

  

• Työyhteisötaidot  
• Hyvien käytänteiden jakaminen  
• Kiinnitetään huomiota arkipäivän kohtaamisiin  
• kuuntele toista keskittyen  
• tervehtimiset   
• palautteen antaminen ja kannustaminen   
• Toisten työn arvostaminen  

 
Opettajien koulutus 

• Painopiste uuden opetussuunnitelman omaksumisessa ja siihen liittyvissä koulutuksissa 
 
12. Muut mahdolliset asiat 

• ei ollut 
 
13. Seuraava kokous 
Seuraavaksi kokouspäiväksi sovittiin 19.1.2022 kello 17.00 ja varapäiväksi 20.1.2022 
Johtokunnan budjettikokous sovittiin alustavasti pidettäväksi 16.3.22 kello 17.00 ja varapäivä 
17.3.2022 
 
14. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30. 
 
 
Helsingissä 14.10.2021 
 
 
 
Heikki Mäkinen   Vesa Vihervä 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
Pöytäkirjan tarkastajat 
 
 
Mikko Rantala   Tuula Sorjonen 


