
MYLLYPURON PERUSKOULU   PÖYTÄKIRJA  
Johtokunta     

Aika  ma 10.10.2022 klo 17.32 – 18.41 
Paikka  Myllypuron peruskoulu, alatalon opettajainhuone  
 
1 § 
Kokouksen avaus 
  Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.32. 
2 § 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
  

PÄÄTÖS: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
3 § 
Kokouksen virkailijoiden valinta 
  

PÄÄTÖS: Todetiin, että puheenjohtajana toimii Laura Sjamsi ja sihteerinä  
Anna Hirvonen. 

4 § 
Työjärjestyksen hyväksyminen 
  

PÄÄTÖS: Hyväksytiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
5 § 
Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 
PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vili Niinikivi ja Pirjo Ylikulppi. 

6 § 
Toimintasuunnitelman hyväksyminen 
 

Toimintasuunnitelma on työstetty tiimeissä ja muissa työryhmissä.  
Opettajakunta on käsitellyt toimintasuunnitelmaa syyskuun kokouksessa.  
Lisäksi opettajat ovat tutustuneet siihen itsenäisesti ja esittäneet 
lisäehdotuksia . 
 
Johtokunnan jäsenillä on pääsy tutustumaan toimintasuunnitelmaan 
Wilman kautta. 

 
PÄÄTÖS: Rehtori esitteli toimintasuunnitelman. Johtokunta hyväksyi 

toimintasuunnitelman.  
7§ 
Lausuntopyyntö lukuvuoden 2022-2023 työ- ja loma-ajoista 
   
  1. vaihtoehto 
 

Työaika alkaa syksyllä 10.8.2023 (to) ja päättyy 22.12.2023 (pe). 
Syysloma on viikolla 42 eli 16.10.2023 (ma) - 20.10.2022 (pe). 
Joululoma on 23.12.2023 (la) - 7.1.2024 (su). 
Työaika alkaa keväällä 8.1.2024 (ma) ja päättyy 1.6.2024 (la). 



Talviloma on viikolla 8 eli 19.2.2024 (ma) - 23.2.2024 (pe). 
 

Tässä mallissa olisi kaikilla kouluilla ja lukioilla viikon syysloma, eikä 
mitään muita lauantaityöpäiviä kuin lukuvuoden viimeinen. Lukuvuosi 
alkaisi 10.8. torstaina ja syksy päättyisi 22.12. perjantaina. Tässä mallissa 
kevään aloitus olisi 8.1. maanantaina. 

 
2. vaihtoehto 

 
Työaika alkaa syksyllä 15.8.2023 (ti) ja päättyy 22.12.2023 (pe). 
Syysloma on viikolla 42 eli 16.10.2023 (ma) - 20.10.2023 (pe). 
Joululoma on 23.12.2023 (la) - 2.1.2024 (ti). 
Työaika alkaa keväällä 3.1.2024 (ke) ja päättyy 1.6.2024 (la). 
Talviloma on viikolla 8 eli 19.2.2024 (ma) - 23.2.2024 (pe). 

 
Tämä malli muuten sama, mutta syksyn aloitus on elokuun 15. päivä 
tiistai ja syksy päättyy 22.12. perjantaina. Kevät alkaisi sitten 
aikaisemmin 3.1. keskiviikkona. 

 
Oppilaskuntaa ja henkilökuntaa on kuultu asian suhteen. Sekä 
henkilökunta että oppilaskunta puoltaa vaihtoehtoa 1.  

 
PÄÄTÖS: Oppilaskunta, henkilökunta ja johtokunta puoltavat kaikki vaihtoehtoa 1. 

Rehtori valtuutettiin laatimaan lausunto ja toimittamaan se 
asianmukaisesti Kaskoon. 
 

9§ 
Muut asiat 

Keskusteltiin keväällä mahdollisesti järjestettävästä avointen ovien 
päivästä. Ehdotettiin, että koulu alkaa suunnitella huhti-toukokuun 
vaihteeseen iltakoulupäivää, jolloin huoltajilla olisi mahdollisuus tulla 
tutustumaan koulun toimintaan ja uusiin tiloihin. 

 
10§  
Kokouksen päättäminen 
 

  Kokous päätettiin klo 18.41 
 


