
Helsingin aikuislukio Pöytäkirja 1 / 2021
johtokunta

Aika ke 17.3.2021 klo 17.00
Paikka Teams-etäkokous

Paikalla Jukka Selenius, puheenjohtaja
Matias Aaltonen
Paula Aistrich
Noora Gaily
Janne Kettunen
Annamari Koistinen
Suvi Niemi-Kapee
Toni Aydin

Poissa Said Aden
Marja Juselius

Muut läsnäolijat Niina Peltonen, rehtori

Esittely Niina Peltonen

Pöytäkirjanpitäjä Niina Peltonen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Janne Kettunen ja Suvi Niemi-Kapee

4. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys

5. Ajankohtaista Helsingin aikuislukiossa
Rehtori esitteli Helsingin aikuislukion ajankohtaisia asioita:
- tilastopäivän opiskelijamäärät ja niiden vuosittaisen muutoksen. Todettiin, että
aineopiskelijoitten määrän laskuun on vaikuttanut koronatilanne sekä
väistötiloissa toimiminen.
- etäopiskelujärjestelyt pandemia-aikana. Helsingin aikuislukion opiskelijat ovat
nyt olleet yhtäjaksoisesti etäopiskelussa marraskuun lopulta lähtien. Abiturienteilla
oli alkuvuodesta mahdollisuus osallistua lähiopetukseen, mutta tätä
mahdollisuutta käytettiin hyvin vähän.
- koulut tilat: Mäkelänrinteen toimipisteen remontti valmistumassa ja rakennus
saataneen käyttöön huhtikuussa; Itä-Helsingin toimipisteen ja Helsingin kielilukion



uudisrakennuksen rakentamisesta on tehty päätös; päiväopetustilojen puute on
yhä suuri, mutta toimiala kartoittaa, mistä aikuisten perusopetukselle löytyisi
päiväopetustiloja. Tällä hetkellä tiloja ei kuitenkaan vielä ole löydetty.

Esittelyn jälkeen puheenjohtaja avasi keskustelun, jota ei kuitenkaan syntynyt.

6. Helsingin aikuislukion vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelman
hyväksyminen (liitteet 1–3).

Rehtori esitteli kaupungin talousarvioprosessin ja tämän jälkeen Helsingin
aikuislukion talousarvion käyttösuunnitelman sekä tulo- ja menoerittelyn
toiminnoittain vuodelle 2021.
Johtokunta hyväksyi käyttösuunnitelman ja päätti, että rehtorilla on oikeus
kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman
määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii.
Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.

7. Lukion uusi opetussuunnitelma (tiedoksi, liite4: yleinen osa)
Rehtori toi johtokunnalle tiedoksi 1.8.2021 voimaan tulevan aikuisten
lukiokoulutuksen opetussuunnitelman, jota on työstetty yhteistyössä Helsingin
kaupungin nuorten lukioiden kanssa. Yleinen osa on hyväksytty jo keväällä 2020
ja oppiainekohtainen osa on tällä hetkellä työn alla. Koulukohtaisen
opetussuunnitelman on tarkoitus valmistua 31.3.2021 mennessä. Se hyväksytään
loppukeväästä 2021. Esittelijä nosti esille uuden opetussuunnitelman keskeiset
muutokset, jotka johtokunta näki tärkeinä.

8. Muut asiat
Kokouksessa ei ollut muita käsiteltäviä asioita.

9. Seuraava kokous
Todettiin, että johtokunnan toimintakausi pidentynee kuntavaalien siirron myötä.
Sovittiin, että seuraavan kokouksen ajankohta ilmoitetaan sähköpostilla jäsenille
myöhemmin.

10.Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 17.40

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.helsinginaikuislukio.fi
alkaen 19.3.2021.


