
HELSINGIN KAUPUNKI   Pöytäkirja  
OULUNKYLÄN ALA-ASTEEN KOULU 
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Kokousaika  2.6.2021 klo 17:30–17:47 

Kokouspaikka Oulunkylän ala-asteen koulu, Teinintie 12, rehtorin huone 
Teams-kokous 
 

Jäsenet  Heikkinen Hanna, puheenjohtaja 
Ekdahl Hanna, huoltajien edustaja 
Kiviluoto Miia, opettajien edustaja 
 Laine Pekka, huoltajien edustaja  
 Lempiäinen Anja, opettajien edustaja 
 Tuhkanen Noora, muun henkilökunnan edustaja 
Uusitalo Tomi, huoltajien edustaja 
 

Muut oppilaskunnan edustaja 
oppilaskunnan edustaja 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

§ Asia 

6  Asia 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan        

tarkastajien valinta 

7 Asia 2 Toimintakertomuksen hyväksyminen 

8 Asia 3 Työjärjestykseen vaikuttavat teemapäivät 

9  Asia 4 Leirikoulut syksyllä 2021   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



§ 6   

Asia 1 

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätös    

Johtokunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. Samalla johtokunta päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi 

jäsenet Lempiäinen Anja ja Kiviluoto Miia.  

Käsittely   
Johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 
Päätösehdotus 
 

Oulunkylän ala-asteen koulun johtokunta toteaa kokouksen laillisesti 
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla johtokunta valitsee 
pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Lempiäinen Anja ja Kiviluoto Miia. 
 

Muutoksenhaku 
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

§ 7 
Asia 2 
Toimintakertomuksen hyväksyminen 

Päätös 

Johtokunta päätti hyväksyä Oulunkylän ala-asteen koulun 

toimintakertomuksen 2020 – 2021. 

Käsittely   
Rehtori esitteli toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Liitteet 
1. Toimintakertomus 

 
Muutoksenhaku 

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta 
 
Päätösehdotus 

Päätös on ehdotuksen mukainen. 
 
Esittelijän perustelut 
 

Toimintakertomus kootaan siten, että toimintasuunnitelmaan arvioidaan, 

toteutuiko suunnitelma kokonaan, osittain vai ei lainkaan. Mahdolliset 

korjaukset ja lisäykset tehdään tämän perään. Johtoryhmä on vastannut 

toimintakertomuksen kokoamisesta. Kunkin aihealueen vastuuopettajat ovat 

myös arvioineet toimintakertomuksen toteutumista omassa 

vastuualueessaan. Toimintasuunnitelma toteutui suurimmaksi osaksi. 

Toimintakertomus liitteenä. 

§ 8  

Asia 3 

Työjärjestykseen vaikuttavat teemapäivät 



Päätös  

Johtokunta päätti hyväksyä teemapäivien työjärjestyksen. 

ke 11.8.– pe 13.8. kello 9.15–12.30 (1.lk 8:30–12:00) 

ma 16.8.– ti 17.8. klo 9.15–13.30 (1.–2.lk 8:30–12:00) 

Käsittely   
Johtokunta halusi kuulla opettajajäsenten näkemyksen asiasta.  
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Päätösehdotus 

Johtokunta päättänee hyväksyä teemapäivien työjärjestyksen. 
 

Muutoksenhaku 
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta 

 

§ 9 

Asia 4 

Leirikoulut syksyllä 2020 

Päätös 

Johtokunta päätti hyväksyä 6C- ja 6D-luokkien leirikoulut. 

Käsittely   
Johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 
Päätösehdotus 

Johtokunta päättänee hyväksyä 6C- ja 6D-luokkien leirikoulut. 
 

Muutoksenhaku 
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta 

 

 

 

 

  



MUUTOKSENHAKUOHJEET 

1 
 
MUUTOKSENHAKUKIELTO 
 
Pöytäkirjan 6 § 
 
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 § 
 
2 
 
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI 
 
Pöytäkirjan 7, 8 ja 9 §:t. 
 
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 
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 seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
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 
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. 
 

 

  



Oulunkylän ala-asteen koulun johtokunta  

 

 

 

Hanna Heikkinen  Outi Rinta-Filppula 

puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

Pöytäkirja on tarkastettu 

 

 

Miia Kiviluoto    Anja Lempiäinen 

pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 

 

 

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi 16.6.2021. 
 


