
Roihuvuoren ala-aste PÖYTÄKIRJA
Johtokunta
Vuorenpeikontie 7 7.9.2021
00820 HELSINKI

JOHTOKUNNAN KOKOUS 3 /2021

Läsnä:
Riitta Laine, puheenjohtaja, poistui klo 17:57, kohdassa 2
Heidi Nurminen,  varapuheenjohtaja, pj
Marko Ainoa, huoltajia edustava jäsen
Merja Kuvaja, huoltajia edustava jäsen
Raija Ylönen-Peltonen, huoltajia edustava jäsen
Ilkka Alatalo, opettajia edustava jäsen
Tiina Linna, opettajia edustava jäsen
Liisa Poitsalo, muuta henkilökuntaa edustava jäsen
Seppo Salmivirta, rehtori, sihteeri

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:30

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvallan toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin
Ilkka Alatalo ja Tiina Linna

5. Lausunto oppilaaksiottorajoista 1.8.2022 alkaen.
Esitys Puotilan ala-asteen koulun, Porolahden peruskoulun,
Roihuvuoren ala-asteen koulun ja Vartiokylän yläasteen
koulun oppilaaksiottoalueista Kasvatus- ja
koulutuslautakunnalle.
Perusopetusjohtajan lausuntopyynnön materiaali on
toimitettu johtokunnalle 26.8.2021.

Roihuvuoren koulun johtokunta lausuu, että
1. Jatketaan nykyisillä oppilaaksiottorajoilla.
2. Johtokunta ehdottaa, mikäli nykyisillä rajoilla ei voida
jatkaa, että nykyiset ensimmäisen luokan oppilaat
jatkaisivat



lukuvuoden 2022-2023 Roihuvuoren oppilaina
siten, että Vaapukan uudessa koulurakennuksessa ovat
Puotilan ala-asteen ensimmäisen luokan oppilaat ja
Roihuvuoren koulun toisen luokan oppilaat. Tämä käytäntö
oli aikaisemmin, kun Marjaniemen alue siirtyi
Roihuvuoren oppilaaksiottoalueeseen vuosituhannen
alkupuolella. Marjaniemen Harmaapaadentiellä oli
aikaisemmin
Roihuvuoren ala-asteen toimipiste.
On odotettavissa, että moni perhe haluaa jatkaa
Roihuvuoren
koulun oppilaana sisarusperusteella. Näin ollen
ei ole toisluokkalaisen oppilaan kannalta mielekästä ja
turvallista liikkua Marjaniemestä Roihuvuoreen.
Koulumatkat
tuovat myös kustannuksia perheille, sillä ne
jäävät usein alle 2 km matkan, mikä ei oikeuta
bussilippuun.
Kodit ovat odottaneet, että koulupolku jatkuu
Roihuvuoreen,
jonne on vuosien aikana muodostunut koulun
luoma luonteva jatkumo. Tilanne tulee huoltajille
yllätyksenä.
Siirtymistä Puotilan kouluun voidaan kysyä
alustavasti seuraavana vuonna, joka helpottaisi koulun
toiminnan suunnittelua.
Vaapukan uudisrakennus tuo Marjaniemen toimipisteelle
muuton vuodenvaihteessa 21-22 ja siirto antaisi
lisäaikaa. Muutto on henkilöstölle raskas. He muuttaisivat
vuodenvaihteessa uuteen taloon ja samana keväänä
uudestaan Vuorenpeikontielle.

Johtokunta otti lausunnossaan huomioon oppilaskunnan
kuulemisen asiasta:
Oppilaskunnan kuulemisessa esitettiin, että Marjaniemen
koulun vaihto ei ole hyvä asia, se on huono. Koulun
vaihtaminen ei kuulostanut hallituksen jäsenten
mielestä hyvältä. Perustelut: kaverit ovat Roihuvuoressa,
Puotilasta ei tunneta ketään, opettajat vaihtuu,
siskot tai veljet ovat olleet tai ovat tällä hetkellä
Roihuvuoressa.
Pidettiin hyvänä sitä, että nyt koulussamme
opiskelevat oppilaat saavat jatkaa Roihuvuoren oppilaina,
jos haluavat. Pidettiin tärkeänä sitä, että saisi
mennä samaan kouluun vanhemman sisaruksen tai
läheisten
kaverien kanssa. Kaksi eriävää mielipidettä esitettiin,
että ehdotus on hyvä, mutta niille ei annettu
perusteluita. Pidetään hyvänä sitä, että lähikouluun
olisi lyhyt matka.



6. Kokouksen päättäminen.
Varapuheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.45

Vakuudeksi:

___________________ ____________________
Heidi Nurminen Seppo Salmivirta
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu

_____________________ ____________________
Ilkka Alatalo Tiina Linna

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä koulun verkkosivuilla
tarkastamisen jälkeen.



MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin
kasvatus- ja koulutuslautakunta.
Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Helsingin kaupunki Pöytäkirja
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
- oikaisuvaatimuksen tekijä
- millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään
vaatimuksen
- oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
VALITUSOSOITUS
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.



Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu
tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen).
Valitusaika
Valitus päätöksestä, joka koskee oppilaalle annettavaa kirjallista varoitusta
tai oppilaan määräaikaista erottamista, tulee tehdä 14 päivän kuluessa
siitä, kun päätös on annettu oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle
edustajalle tiedoksi. Muissa tapauksissa valitus on tehtävä 30 päivän
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona
päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalle.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan
asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä
sen jälkeen.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.
Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:
Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Helsingin kaupunki Pöytäkirja
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen
vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella,
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai
eheyttä ole syytä epäillä.



Valitukseen on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisesta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron
oikeudenkäyntimaksun


