
 
 

Helsingin kaupungin opetusvirasto   PÖYTÄKIRJA 
Hiidenkiven peruskoulu     
Johtokunta    pvm 22.9.2020  

 
Kokousaika Tiistaina 22.9.2020 klo 17.00 
Kokouspaikka Teams-kokous 
 
Läsnä:  Sari Tuuri-Salonen, puheenjohtaja 
 Marianne Autero 
 Ari Pelkonen 
 Sanna Ailunka 
 Tetta Hyttinen 
 Elina Huuhka 
 Janika Salo, sihteeri 
 Tuisku Takalo, oppilasjäsen 
 Oliver Sala, oppilasjäsen 
  
Poissa: 
  
 
Kokouksen järjestäytyminen 

1 § Kokouksen avaaminen 
Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
 

2 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Elina Huuhka ja Tetta Hyttinen. 
 
4 § Työjärjestyksen hyväksyminen 
 Johtokunta hyväksyi esityslistan mukaisen työjärjestyksen. 
 
Käsiteltävät asiat 

 
 
§1 Oppilasjäsenten läsnäolo-oikeus johtokunnan kokouksissa 

 
Esitys:  Johtokunta päättää hyväksyä oppilasjäsenten Tuisku Takalo ja Oliver 

Sala läsnäolo- ja puheoikeuden johtokunnan kokouksissa lukuvuonna 
2020-21. 

 
 

Päätös: Johtokunta päätti hyväksyä oppilasjäsenten Tuisku Takalo ja Oliver Sa-
la läsnäolo- ja puheoikeuden johtokunnan kokouksissa lukuvuonna 
2020-21. 

 
 
 

 
 



 
 

§2 Hiidenkiven peruskoulun lukuvuoden 2020-21 toimintasuunnitelman hyväksyminen

       liite1 
 

Esitys:  Johtokunta hyväksyy opettajakunnan laatiman toimintasuunnitelman 
lukuvuodeksi 2020-2021, joka on luettavissa johtokuntatunnuksin Wil-
ma-järjestelmässä. 

 
Päätös: Johtokunta hyväksyi opettajakunnan laatiman toimintasuunnitelman lu-

kuvuodeksi 2020-2021, joka on luettavissa johtokuntatunnuksin Wilma-
järjestelmässä. 

 
 
 
 
§3 Lausuntopyyntö Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-

ajoista lukuvuonna 2021-2022    liite2,3,4 
 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää johtokunnan lausuntoa kahdesta vaihtoehdosta 
liittyen suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-aikoihin lukuvuonna 2021 – 2022. Ennen 
lausunnon antamista johtokunnan tulee tutustua opettajakunnan ja oppilaskunnan näkemyk-
seen asiasta. 

 
Lausuntoesitys: Hiidenkiven peruskoulun johtokunta puoltaa lautakunnan esityksen 
1. vaihtoehtoa kuultuaan oppilas- ja opettajakuntaa. 
 
Lausunto: Hiidenkiven peruskoulun johtokunta puoltaa lautakunnan esityksen 1. vaih-
toehtoa kuultuaan oppilas- ja opettajakuntaa. 
 
 

§4 Lausuntopyyntö Hiidenkiven peruskoulun oppilaaksiottorajojen muutoksesta alkaen 
1.8.2021       liite 5-9
  
 
Hiidenkiven peruskoulun luokkien 7.-9. oppilaaksiottorajoja ollaan muuttamassa 1.8.2021 alka-
en. Taustalla on Maatullin ala-asteen oppilasmäärän kasvaminen ja uuden yhtenäisen perus-
koulun rakentaminen Tapuliin. Hiidenkiven peruskoulun oppilasmäärä on kasvanut vuodesta 
2015 n. 200 oppilaalla ja ylittää nykyisellään koulutalon kapasiteetin. Kuluvana lukuvuonna yksi 
luokka on sijoitettu opiskelemaan Tapanilan ala-asteella ja osa yläkoulun aineenopetuksesta 
(terveystieto) opetetaan Tapanilan liikuntakeskuksen tiloissa. 
Muutoksessa Maatullin ala-asteen oppilaaksiottoalueen nykyiset rajat tulevat käsittämään myös 
yläkouluikäiset. Tällöin Hiidenkiven peruskoulun koko pienenee vastaamaan paremmin kouluta-
lon kokoa. Arvioitu oppilasmäärän väheneminen kolmen vuoden kuluessa on n. 200 oppilasta. 
Lausuntoa laatiessaan johtokunnan tulee kuulla oppilaskunnan näkemys asiasta. 
 

Lausunto: Hiidenkiven peruskoulun johtokunta katsoo, että oppilaaksiottoalueen 
muutos 7-9 luokilla on myönteinen asia. Johtokunta haluaa nostaa esiin 
huolen opettajakunnan työtuntien riittävyydestä ja opetustehtävän ra-
kentumisesta mahdollisesti useammasta koulusta. 

  
  
 
 



 
 

§5 Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen 
 
Johtokunnan seuraava kokous ti 24.11.2020 klo 17.00 Teamsissa. 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.14. 
 
 
Vakuudeksi Helsingissä 22.9.2020 
 
 
 
 
______________________________ _________________________________ 
Sari Tuuri-Salonen, puheenjohtaja  Janika Salo, sihteeri 
 
 
 
 
______________________________ __________________________________ 
Elina Huuhka, pöytäkirjantarkastaja  Tetta Hyttinen, pöytäkirjantarkastaja 

 
 
 

 
 


