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§ 
1  Kokouksen avaus 
 
2 Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen oppilasjäsenelle ja virka-apulais-

rehtorille 
 Puheenjohtaja myönsi puhe- ja läsnäolo-oikeuden virka-apulaisrehtori Pia 

Paakkarille. 
 Oppilasjäsen ei ollut paikalla. 
 
3  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. 
 
4  Esityslistan hyväksyminen 
 Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 
5 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ina Kivalo ja Elina Rötkö. 
 
6  Sophie Mannerheimin koulun johtokunnan pöytäkirjojen nähtävänä pitämi-

nen uuden kuntalain edellyttämällä tavalla. Pöytäkirjat niihin liitettyine oikai-
suvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jäl-
keen yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koske-
vista säännöksistä muuta johdu. 

  
 Päätös 

Johtokunnan pöytäkirjat viedään koulujen verkkosivuille yleisesti nähtäville 
mahdollisimman pian tarkastamisen jälkeen.  

 
7  Perusopetusjohtajan pyyntö johtokunnalle koskien Sophie Mannerheimin 

koulun OPETUSSUUNNITELMAN LUKUA 6 
  
 Päätös 

Sophie Mannerheimin koulun johtokunta päätti esittää perusopetusjohtajalle 
opetussuunnitelman muutosta koskien Sophie Mannerheimin koulun opetus-
suunnitelman lukua 6. 

 
Opetussuunnitelman luku 6 koulukohtaiset täsmennykset  
Koulun nimi: Sophie Mannerheimin koulu  
 
6.1. Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa   
Arviointikulttuuri Helsingin kaupungin peruskouluissa  
 
Ei koulun kirjausta 

 
6.2. Arvioinnin yleiset periaatteet   
Yhteistyö huoltajien kanssa  

 
Sophie Mannerheimin koulussa käydään syyslukukauden alussa vanhem-
painillassa huoltajien kanssa opetussuunnitelman tavoitteita ja arvioinnin pe-
rusteita ja käytänteitä läpi. Kaksi kertaa lukuvuodessa järjestetään oppimis-
keskustelut, jossa sovitaan oppimisen ja kasvun tavoitteet. Oppilas, opettaja 
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ja huoltaja arvioivat portfolioon jatkuvasti oppilaan edistymistä, jonka lisäksi 
arviointikeskustelut käydään kahdesti lukuvuodessa. Tavoitteet kirjataan 
portfolioon, arviointipohjaan sekä HOJKSiin. Tavoitteiden saavuttamista arvi-
oidaan säännöllisesti kasvukeskusteluissa 4 - 6 viikon välein.  
 
6.5 Käyttäytymisen arviointi  
 
Sophie Mannerheimin koulun arvot ovat arvokkuus, ahkeruus, rehellisyys, 
väkivallattomuus, oikeudenmukaisuus ja tavat. Koulumme toiminta pohjau-
tuu näihin arvoihin ja niitä tarkastellaan, arvioidaan ja pidetään yllä koulun 
arjessa yhdessä oppilaiden, koulun aikuisten ja huoltajien 
kanssa. Sophie Mannerheimin koulun käyttäytymisen tavoitteet pohjautuvat 
koulun arvoihin, toimintatapoihin ja järjestyssääntöihin.  
 
Käyttäytymisen tavoitteet  
 
Muiden ihmisten arvostava kohtelu  
Oppilas   

 Puhuu ja toimii toista arvostaen ja kunnioittaen  
 Harjoittelee huomioimaan ja kuuntelemaan toisten mielipiteitä ja nä-
kemyksiä  
 Antaa toiselle puheenvuoron  
 Arvostaa toisen omaisuutta  
 Tukee ja kannustaa toista hyvään toimintaan  

 
Asiallinen ja tilannetietoinen käyttäytyminen  
Oppilas  

 Käyttää tilanteeseen sopivaa ja asianmukaista kieltä  
 Keskustelee tilanteeseen ja asiaan sopivista puheenaiheista  
 Antaa toiselle omaa tilaa ja rauhaa  
 Edistää ja ylläpitää työrauhaa ja ruokarauhaa omalla toiminnallaan   
 Toimii väkivallattomasti kaikissa tilanteissa  

 
Hyvien tapojen noudattaminen  
Oppilas 

 Käyttäytyy hyvien käytöstapojen mukaisesti  
 Osaa pahoitella omaa toimintaansa ja vastaanottaa anteeksipyynnön  
 Käyttää asiallista kieltä  
 Harjoittelee riitojen selvittämistä ja sopimista  

 
Sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen  
Oppilas  

 Tuntee ja noudattaa koulun sääntöjä  
 Toimii ohjeiden mukaan koulun arjessa  
 Harjoittelee sopimaan ja neuvottelemaan ristiriitatilanteissa  

 
Ympäristön huomioonottaminen  
Oppilas 

 Kunnioittaa omaa ja muiden työtä  
 Huolehtii työympäristöstä ja yhteisistä työvälineistä  
 Osallistuu kouluympäristön siisteydestä huolehtimiseen  

 



HELSINGIN KAUPUNKI                                                            PÖYTÄKIRJA 4/2020 4 
SOPHIE MANNERHEIMIN KOULU                                           26.11.2020 
JOHTOKUNTA   
   

 
6.6.2 Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan   
Opetuksen järjestäjän tarkennus opinnoissa etenemiseen perusopetuksen 
aikana  
Ei koulun kirjausta 
 
6.8.5 Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa   
Korottamisen periaate Helsingin kaupungin peruskouluissa   
 
Sophie Mannerheimin koulussa ei tarjota alle kahden vuosiviikkotunnin käsit-
täviä valinnaisaineita.   
 
6.11.1 Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa   
Sanallisen arvioinnin ja numeroarvosanan antaminen eri oppiaineissa ja 
käyttäytymisen arvioinnissa Helsingin kaupungin peruskouluissa  
 
Sophie Mannerheimin koulussa järjestetään oppimiskeskustelut kaksi kertaa 
lukuvuodessa, jossa sovitaan oppimisen ja kasvun tavoitteet. Oppilas, opet-
taja ja huoltaja arvioivat portfolioon jatkuvasti oppilaan edistymistä, minkä li-
säksi arviointikeskustelut käydään kahdesti lukuvuodessa.  Lukuvuoden lo-
puksi annetaan lukuvuositodistus luokka-asteilla 1.-9. Luokka-asteilla 8. ja 9. 
annetaan lisäksi välitodistus tammikuun lopussa. Sophie Mannerheimin kou-
lussa käydään syyslukukauden alussa vanhempainillassa opetussuunnitel-
man tavoitteita ja arvioinnin perusteita sekä käytänteitä läpi. Lisäksi tavoittei-
den saavuttamista arvioidaan säännöllisesti kasvukeskusteluissa 4-6 viikon 
välein.    

 
8 Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16. 56  
 
  
  
 Tuija Kotavuopio  Marja-Liisa Autio 
 puheenjohtaja  sihteeri ja esittelijä  
 
 
Olemme tarkistaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen noudattavan kokouksen kulkua 
ja siinä tehtyjä päätöksiä. 

 
 
 Ina Kivalo   Elina Rötkö 
 
Allekirjoitettu pöytäkirja on koulun kansliassa. 
 
 
Pöytäkirja nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.soph.edu.hel.fi  

 

http://www.soph.edu.hel.fi/

