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Kokousaika  tiistai 12.10.2021 klo 16.30 

 

Kokouspaikka Etäkokokous Teamsissa 

 

Jäsenet  Jukka Tammilehto, puheenjohtaja 

Jake Hakulinen, varapuheenjohtaja  

Suvi Nissinen, opettajia edustava jäsen 

Noora Mäntylä, opettajia edustava jäsen 

Aino Kemilä, muuta henkilökuntaa edustava jäsen 

Anne Kurteshi, huoltajia edustava jäsen 

Jaana Niare, huoltajia edustava jäsen 

Johanna Tiihonen, huoltajia edustava jäsen 

 

Puheenjohtaja Jukka Tammilehto      

  

Esittelijä  Leena Hiillos, rehtori 

 

Pöytäkirjanpitäjä Leena Hiillos, rehtori 

 

  Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.28. 

 

§ 1  Asia Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä  

  pöytäkirjatarkastajienvalinta 

  Ehdotus: Kemilä ja Kurteshi 

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Niare ja Kemilä. 
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§ 2  Asia Läsnäolo- ja puheoikeuden antaminen alaikäisille oppilasjäsenille 

  Ehdotus: Johtokunta myöntänee oikeudet valittaville oppilasedustajille 

  Päätös: Ehdotuksen mukaisesti 

 

§ 3  Asia Lausuntopyyntö perustettavan kielten opetusryhmän  

  vähimmäisoppilasmäärästä 

 

  Asian tausta on luettavissa liitteessä 1 

Pukinmäenkaaren peruskoulun kannalta ehdotus ei muuta koulun toimintaa, 

koska koulussa on jo käytössä vähimmäisoppilasmäärä 15 oppilasta aloittavien 

kielten (A1, A2, B1, B2) osalta ja tekstissä mainittu kielivalikoima. 

 

Ehdotus: Pukinmäenkaaren peruskoulun johtokunta kannattaa esitettyä 

muutosta opetussuunnitelman lukuun 1.4. 

  Päätös: Ehdotuksen mukaisesti 

 

§ 4  Asia Lausuntopyyntö lausunto Helsingin kaupungin suomenkielisten 

  peruskoulujen työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2020 – 2021 

   

  Työ- ja loma-aikojen esitetyt vaihtoehdot 1. ja 2 ovat luettavissa liitteessä 2. 

Oppilaskunnan luokittaiset äänestystulokset asiasta ovat liitteessä 3.  

 

Ehdotus: Ottaen huomioon oppilaiden näkemykset loma- ajoista 

Pukinmäenkaaren peruskoulun johtokunta kannattanee vaihtoehtoa 1. 

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti 

   

§ 5  Asia Lausuntopyyntö oppilaaksioton kriteereiden muutoksista 

 

  Asian tausta on luettavissa liitteessä 4. Lisätietoa on liitteissä 5, 6 ja 7. 

Pukinmäenkaaren peruskoulun kannalta ehdotus ei muuta koulun toimintaa, 

koska koulu on yhtenäinen peruskoulu. Jotta oppilaan eteneminen 

opinnoissaan olisi samanlaista myös niissä kouluissa, jotka ovat erillisiä ala-ja 

yläasteen kouluja, ehdotettu muutos on järkevä oppilaiden yhtäläisten 

oikeuksien näkökulmasta. 

Pukinmäenkaaren peruskoulun oppilaskunnan kannanotot on liitteessä 8. 
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Ehdotus: Johtokunta on vastaanottanut tiedon oppilaiden näkemyksistä. 

Pukinmäenkaaren peruskoulun johtokunta kannattanee esitettyjä muutoksia 

oppilaaksioton kriteereihin. 

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti 

 

Anne Kurteshi liittyi kokoukseen klo 16.59. 

 

§ 6  Asia Pukinmäenkaaren peruskoulun toimintasuunnitelman hyväksyminen  

  lukuvuodelle 2020-2021 

Toimintasuunnitelma on koulun sisäinen asiakirja, missä koulun henkilökunta 

on kirjannut vastauksensa työnantajan kysymyksiin.  

Toimintasuunnitelmaluonnos johtokunnalle on liitteessä 9. 

Ehdotus: Pukinmäenkaaren peruskoulun johtokunta hyväksynee 

toimintasuunnitelman. 

 

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti edellyttäen että lisäksi kohtaan 2.3.2.1. 

korjataan Kulttuuripolun luokka-astemerkinnät 2-9. 

 

§ 7  Asia Pukinmäenkaaren peruskoulun johtokunnan kokoontuminen keväällä 

  2021 

Ehdotus: Rehtori esittää uutta kokousaikaa, kun budjetin hyväksymisen 

aikataulu on tarkemmin selvillä. 

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti 

§ 8 Asia  Ilmoitusasiat 

Luokat 5A-5E yhdistetään neljäksi luokaksi syysloman jälkeen, koska 5E- 

luokka on pienentynyt 15 oppilaaseen ja luokan opettaja siirtyi toimialalle 

muihin tehtäviin. Muutos olisi täytynyt tehdä viimeistään kesällä 

taloudellisista syistä. 

 

§ 9  Asia Kokouksen päättäminen 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.45. 
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___________________________  _____________________________ 

Jukka Tammilehto   Leena Hiillos 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

 

 

_____________________________  _____________________________ 

Jaana Niare    Aino Kemilä 

pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 

 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET 
 
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, 



            Helsingin kaupunki                                          Pöytäkirja 3/2021   

            Pukinmäenkaaren peruskoulun johtokunta 

                          12.10.2021 

 

Postiosoite   Käyntiosoite     

PL 72 301  Kenttäkuja 12  00099 HELSINGIN KAUPUNKI  

                                                                                                  

 

 

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 


