
 

 

 
Helsingin kaupunki     kokous 3/2021 
Kannelmäen peruskoulu 
Johtokunta 
 
 
PÖYTÄKIRJA 
 
Aika: torstaina 14.10.2021 klo 17.30  
Paikka: Runon toimipiste, Moduuli 
 
Läsnäolijat: 
Kirsi Juuti   Esittelijä 
Pia Siljala-Kaskelin  Sihteeri 
Nina Strandén  Puheenjohtaja 
Susanna Ingström  Huoltajajäsen  
Heli Framelius  Huoltajajäsen 
Karri Lehtiö   Huoltajajäsen 
Sudhir Karki  Huoltajajäsen 
XX   Oppilasjäsen 
XX   Oppilasjäsen 
Taina Nyman  Opettaja 
Hanna Sirkiä  Opettaja 
Kreeta Laurivuori-Tarvonen Opettaja  
Anneli Pukkila  Henkilökunnan edustaja 
 
17§ Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30 
 
18§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
19§ Esityslistan hyväksyminen  
 
Päätösesitys: Esityslista hyväksyttäneen kokouksen työjärjestykseksi. 
Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi  
 
20§ Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Päätösesitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valittaneen Anneli Pukkila ja Kreeta Laurivuori-Tarvonen. 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anneli Pukkila ja Kreeta Laurivuori-Tarvonen. 
 
21§ Johtokunnan oppilasjäsenten läsnäolo- ja puheoikeuden antaminen  
 
Päätösesitys: Johtokunta myöntänee johtokunnan lukuvuosittain valittaville oppilasjäsenille 
XX:lle ja hänen varahenkilölleen XX:lle sekä XX:lle ja hänen varahenkilölleen XX:lle läsnäolo- ja 
puheoikeuden lukuvuoden 2021–2022 kokouksiin. 
Päätös: Johtokunta myönsi johtokunnan lukuvuosittain valittaville oppilasjäsenille XX:lle ja 
hänen varahenkilölleen XX:lle sekä XX:lle ja hänen varahenkilölleen XX:lle läsnäolo- ja 
puheoikeuden lukuvuoden 2021–2022 kokouksiin. 



 

 
22§ Toimintasuunnitelman hyväksyminen 
 
Johtokunnan tehtävänä on hyväksyä koulun toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelma on ollut 

luettavissa Wilma – järjestelmässä to 7.10.2021 alkaen.  

Päätösesitys: Johtokunta hyväksynee lukuvuoden 2021–2022 toimintasuunnitelman.  
Päätös: Johtokunta hyväksyi lukuvuoden 2021–2022 toimintasuunnitelman. 
 
23§ Lausuntopyyntö Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-
ajoista lukuvuonna 2022–2023 (liite 1) 
 
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaos on pyytänyt koulun johtokunnan 
lausuntoa Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 
2022–2023. 
 
Oppilaskunta ja koulun henkilöstö antavat asiassa omat lausuntonsa to 7.10. klo 16.00 
mennessä.  
  
Päätösesitys: Johtokunta päättänee esittää Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnalle sitä 
vaihtoehtoa, joka saa suuremman kannatuksen oppilaskunnan ja henkilöstön keskuudessa.  
Päätös: Johtokunta päätti esittää Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnalle sitä vaihtoehtoa, 
joka sai suuremman kannatuksen oppilaskunnan ja henkilöstön keskuudessa eli vaihtoehtoa 1. 

 
24§ Lausuntopyyntö Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen oppilaaksioton 
kriteereistä (liitteet 2 ja 3) 
 
Helsingin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja on pyytänyt johtokunnan 
lausuntoa oppilaaksioton kriteerien muutoksista liittyen painotetun opetuksen, laajamittaisen 
kaksikielisen opetuksen, englanninkielisen opetuksen sekä kielikylpyopetuksen opinpolkuihin. 
Opinpolut ovat lausuntopyynnön liitteinä. 
 
Oppilaalla, joka on otettu valintakokeella 1. tai 3. vuosiluokalla alkaneeseen painotettuun, 
laajamittaiseen kaksikieliseen - tai englanninkieliseen opetukseen, olisi oikeus opinpolun 
jatkumon mukaisesti jatkaa mainitussa opetuksessa 9. vuosiluokalle asti. 
 
Päätösesitys: Kannelmäen peruskoulu toimii yhtenäisenä peruskouluna eikä koululla ole 
valintakokeella tapahtuvaa oppilaaksiottoa 1. tai 3. vuosiluokalla alkavaan painotettuun, 
laajamittaiseen kaksikieliseen tai englanninkieliseen opetukseen. Mistä syystä johtokunta 
päättänee jättää lausumatta tässä asiassa. Johtokunta pyytää huolehtimaan 
lähikouluperiaatteesta siten, että kaikissa helsinkiläisissä peruskouluissa on valmistavaa 
opetusta.  
Päätös: Kannelmäen peruskoulu toimii yhtenäisenä peruskouluna eikä koululla ole 
valintakokeella tapahtuvaa oppilaaksiottoa 1. tai 3. vuosiluokalla alkavaan painotettuun, 
laajamittaiseen kaksikieliseen tai englanninkieliseen opetukseen. Mistä syystä johtokunta päätti 
jättää lausumatta tässä asiassa. Johtokunta pyytää huolehtimaan lähikouluperiaatteesta siten, 
että kaikissa helsinkiläisissä peruskouluissa on valmistavaa opetusta. 

 
25§ Lausuntopyyntö Helsingin kaupungin perusopetuksen kuntakohtaisen 

opetussuunnitelman muutoksesta (liite 4) 



 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja pyytää koulun johtokunnalta 

lausuntoa perusopetuksen kuntakohtaisen opetussuunnitelman muutoksesta kohtaan 1.4. 

Kieliohjelma, jossa määritellään muun muassa alkavan kielten uuden opetusryhmän 

vähimmäisoppilasmäärä. 

Kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan esitetään seuraavaa muutosta:   

Helsingin peruskouluissa A1-kielen opiskelu aloitetaan ensimmäiseltä vuosiluokalta ja B1-kielen 

opiskelu 6. vuosiluokalta. Valinnaisen A2-kielen opiskelu aloitetaan kolmannelta vuosiluokalta ja 

valinnaisen B2-kielen opiskelu viimeistään 8. vuosiluokalta.  

Uuden aloittavan opetusryhmän vähimmäisoppilasmäärä on 15 oppilasta kaikissa kielten 

oppimäärissä (A1, A2, B1, B2). 

Jokaisen koulun kielivalikoimaan kuuluu A1-englanti. Valtakunnallisen opetussuunnitelman 

perusteiden mukaisesti sen ei kuitenkaan tarvitse kuulua oppilaan opinto-ohjelmaan. Muilta osin 

koulukohtainen kielivalikoima määritellään koulun opetussuunnitelmassa. 

Päätösesitys: Johtokunta kannattanee esitettyä muutosta, jossa uuden aloittavan 

opetusryhmän vähimmäisoppilasmäärä on 15 oppilasta kaikissa kielten oppimäärissä (A1, A2, 

B1, B2). 

Päätös: Johtokunta kannattaa esitettyä muutosta, jossa uuden aloittavan opetusryhmän 

vähimmäisoppilasmäärä on 15 oppilasta kaikissa kielten oppimäärissä (A1, A2, B1, B2). 

 

26§ Seuraava kokous 

Seuraava kokous on helmikuussa 2022, kutsu lähetetään viimeistään viikkoa ennen kokousta.   

 

27§ Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 19.23.  

 
 
 
 
Nina Strandén    Pia Siljala-Kaskelin 
puheenjohtaja    sihteeri 
 
 
Pöytäkirja on tarkastettu. 
 
 
 
 
Kreeta Laurivuori-Tarvonen   Anneli Pukkila 
pöytäkirjantarkastaja    pöytäkirjantarkastaja 


