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Puistopolun peruskoulun johtokunnan kokous 
 
Aika Keskiviikko 12.6.2019 klo 18.03 – 19.20 
 
 
Paikka Puistopolun peruskoulun Punakiventie 4 toimipisteen (Alapuisto) 

henkilökuntatila, sisäänkäynti H-ovesta 
 
Läsnä: Heidi Välke, puheenjohtaja 

Risto Lähteenmäki, varapuheenjohtaja 
Matti Kuusela, estynyt. Paikalle kutsuttu varajäsen Sewan Aziz estynyt 
Vesa Jaakola, estynyt 
Nimco Noor  
Susse Huhta, opettajakunnan edustaja, estynyt. Varajäsen Anna Lötjönen on 
myös estynyt 
Stina Antila opettajakunnan edustaja 
Jenni Puustell-Kaskimo, henkilökunnan edustaja  
Pertti Tossavainen, johtokunnan sihteeri 

 Severi Tyni, oppilaskunnan edustaja 
 Polina Ivanova, oppilaskunnan edustaja, estynyt 
 Satu Arokari, asiantuntijajäsen, virka-apulaisrehtori, johtokunnan varasihteeri
  

Kokoukseen on kutsuttu myös johtokunnan jäsenten henkilökohtaiset 
varajäsenet, joille ei makseta kokouspalkkiota. 
 

  
1 § Kokouksen avaus 
 
  Puheenjohtaja Heidi Välke avasi kokouksen klo 18.05 
 
 
 
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
 
3 § Kokouksen järjestäytyminen 

 
Esitys Pöytäkirjantarkistajiksi valittaneen Stina Antila ja Jenni Puustell-

Kaskimo 
 
Päätös Esityksen mukaan 



 
 

4 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Esitys Esityslista hyväksyttäneen kokouksen työjärjestykseksi. 

 
 Päätös Esityksen mukaan 
 
 
5 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 

Esitys Johtokunta hyväksynee edellisen kokouksen pöytäkirjan 
   

 
 Päätös Esityksen mukaan 
 
 
 

6 § Koulun järjestyssäännöt 
 

 

Puistopolun peruskoulussa on kuluvana lukuvuonna mietitty ja uudistettu koulun 
järjestyssääntöjä. Työ lähti liikkeelle siitä, että kolmen koulun - Vuosaaren ala-asteen, 
Mustakiven ala-asteen ja Tehtaanpuiston yläasteen - järjestyssääntöjä vertailtiin 
keskenään ennen koulujen yhdistymistä keväällä 2017. Kuluvana lukuvuonna Puistopolun 
pk:n järjestyssääntöjä on tiivistetty vielä entisestään. Työssä on ollut mukana oppilaita ja 
koulun aikuisia. Järjestyssääntötyön perusidea oli "vähemmän on enemmän" eli 
haluttiin, että sääntöjä on vähemmän kuin aikaisemmin, jotta kaikki muistavat ne ulkoa. 

Johtokunta käsittelee ja hyväksyy koulun järjestyssäännöt. Rehtori on lähettänyt Wilma-
viestin kaikille koulun huoltajille ja heillä on ollut mahdollisuus kommentoida esitettyjä 
järjestyssääntöjä. 

Ehdotus Puistopolun peruskoulun järjestyssäännöiksi  

1. Toimin turvallisesti 

2. Kunnioitan toisia 

3. Kunnioitan ympäristöä ja omaisuutta   

  

Esitys Johtokunta hyväksynee koulun järjestyssäännöt 
 
 

 
Päätös Esityksen mukaan. Johtokunta toivoo, että koulun oppilaat 

visualisoivat koulun järjestyssäännöt ja että oppilaiden kanssa 
keskustellaan syksyllä koulun järjestyssäännöistä. 



 
 

7 § Johtokunnan opettajajäsen – tiedoksi johtokunnalle 
 
  

Opettaja Pekka Hummelin on eronnut luokanopettajan virastaan toiselle 
paikkakunnalle muuton takia. Tämän takia hänen tilalleen on pitänyt 
valita uusi jäsen. Puistopolun peruskoulun opettajakunta on 
kokouksessaan 28.3.2019 valinnut Pekka Hummelinin tilalle varsinaiseksi 
jäseneksi Stina Antilan sekä Antilan henkilökohtaiseksi varajäseneksi 
Teemu Salon. Opetuslautakunta on 14.5.2019 pitämässään 
kokouksessa valinnut Stina Antilan varsinaiseksi jäseneksi ja Teemu 
Salon hänen henkilökohtaisesti varajäseneksi vuoden 2021 syyskuun 
loppuun päättyväksi toimikaudeksi.  Puistopolun peruskoulun 
johtokunnan toimikausi on 1.10.2017 – 30.9.2021. 
 
 
Esitys Johtokunta merkinnee ym. asian tiedoksi 
 
 
Päätös Esityksen mukaan 

 
 

 
8 § Puistopolun peruskoulun johtokunnan pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 

vuonna 2019 

 
Rehtori päätti, että Puistopolun peruskoulun johtokunnan pöytäkirjat pidetään 
yleisesti nähtävänä koulun kansliassa kahden viikon kuluttua kokouksesta 
vuonna 2019. Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 
1.8.2019 alkaen koulun kansliassa. Johtokunnan pöytäkirja on nähtävissä 
myös koulun kotisivuilla.  

 
 
 
9 § Koulun toimintakertomus 2018 – 2019 
 
 

Rehtori esittelee kokouksessa koulun toimintakertomuksen ja vastaa 
johtokunnan jäsenten esittämiin kysymyksiin. Rehtori on lähettänyt 
sähköpostilla johtokunnan jäsenille toimintakertomuksen, jotta he voivat 
tutustua siihen ennen kokousta. 
 
 
Esitys Johtokunta hyväksynee koulun toimintakertomuksen 
 
 
Päätös Esityksen mukaan 
 

 



 
 
10 § Seuraava kokous 
 

Kokous pidettäneen lokakuussa 2019. Kokouksen aiheena on lukuvuoden 
2019 – 2020 toimintasuunnitelma. 
 
 
 

11 § Muut ajankohtaiset asiat 
 

 Rehtori Pertti Tossavainen on vuorotteluvapaalla 1.9.2019 – 
31.12.2019. Virka-apulaisrehtori Satu Arokari toimii tuona aikana vs. 
rehtorina. 

 

 Puistopolun peruskoulussa aloittaa 1.8.2019 vakituisessa 
virkasuhteessa toinen kokonaistyöajassa oleva virka-apulaisrehtori. 
Jatkossa koulussa on siis kaksi virka-apulaisrehtoria. Neljässä muussa 
suurimmassa helsinkiläisessä peruskoulussa aloittaa myös toinen 
virka-apulaisrehtori samaan aikaan. Puistopolun peruskoulun virka-
apulaisrehtoriksi on valittu Suaad Onniselkä Vesalan peruskoulusta. 
Puistopolun peruskoulun vararehtori Heidi Metsämäki on valittu virka-
apulaisrehtoriksi Arabian peruskouluun. Rehtori tiedottaa PPPK:n 
henkilöstöä asiasta maanantaina 17.6.2019. Rehtori toivoo, että 
johtokunnan jäsenet eivät kerro tätä ennen koulun uuden virka-
apulaisrehtorin nimeä. 

 

 Pohjavedenkadun toimipisteen ruokalan remontti alkanee juhannuksen 
tienoilla 2019 ja remontti päättynee marraskuun 2019 alussa. Tuona 
aikana yläkoulun oppilaat ruokailevat Vuosaaren lukion tiloissa. 
Pohjavedenkadun toimipisteen julkisivuremontti on parhaillaan 
käynnissä.  

 

 Punakiventien takana olevalle hiekkakentälle valmistuu elokuun 2019 
alkuun mennessä uusi opetuspaviljonki. Uuden väistötilarakennuksen 
kirjankoodi on G ja siinä on viisi luokkatilaa. Lukuvuonna 2019 – 2020 
puolet Pohjavedenkadun toimipisteen luokkatiloista on pois käytöstä 
remontin takia. 

 

 Punakiventien toimipisteen (Alapuisto) katolle asennettu 
aurinkovoimala (160 aurinkopaneelia) alkaa tuottamaan sähköä koulun 
käyttöön kesäkuun 2019 lopulla. Ruokalan aulaan tulee infotaulu, josta 
näkyy miten paljoa sähköä järjestelmä tuottaa. 

 

 Puistopolun peruskoulun koulukuraattori Jenni Puustell-Kaskimo 
vaihtaa koulua 1.8.2019 alkaen. Samoin koulupsykologi Maria Välimäki 
vaihtaa myös koulua 1.8.2019 alkaen. Alakoulun pitkäaikainen 
kouluterveydenhoitaja Pirjo Viinikainen jää eläkkeelle. Yläkoulun 
englannin ja ruotsin lehtori Airi Kymäläinen jää myös eläkkeelle. 

 



 
 
 
 
12 § Kokouksen päättäminen 
 
  
 Puheenjohtaja Heidi Välke päätti kokouksen klo 19.20 
 

 
 
Helsingin Vuosaaressa 12.6.2019 

  
 
 

Heidi Välke   Pertti Tossavainen 
 puheenjohtaja  sihteeri 
   
 

 

 

 Stina Antila   Jenni Puustell-Kaskimo 

 pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 


