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KOKOUSAIKA

Keskiviikko 7.7.2021

KOKOUSPAIKKA

Pornaisten Yhtenäiskoulu, klo 18.00 – 19.02

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

de Jong Peter, pj.
Nyrhivaara Henna, varapj.
Mäenpää Ninna
Ohvo-Harhakoski Mira
Palviainen Erja
Parviainen Kai
Peisa Heikki
Sirén Marko
Tukiainen Johanna
Niinikoski Terhi
Rissanen Melissa
Wäre Jari
Pelkonen Päivi
Lea Koskinen

kunnanhallituksen edustaja
nuorisovaltuuston jäsen
sivistysjohtaja, esittelijä
vapaa-aikap. pääll., pöytäkirjanpitäjä
Yhtenäiskoulun rehtori

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
ASIAT

41 - 45

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan kirjastolla 8.7 klo 12

(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Ninna Mäenpää ja Mira Ohvo-Harhakoski

Puheenjohtaja

Peter de Jong
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirjanpitäjä

Päivi Pelkonen

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika

Pornainen
Allekirjoitukset

Aika ja paikka

Pornainen,
Virka-asema

sivistysjohtaja
KOOLLEKUTSUJA

merk. Peter de Jong

* Kokouskutsun mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa

Jari Wäre
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YHTENÄISKOULUN APULAISREHTORIN VIRAN VAALI
Sivltk 41 §
liite *

Pornaisten kunnassa on ollut avoinna yhtenäiskoulun apulaisrehtorin
virka. Hakuilmoitus julkaistiin kunnan kotisivuilla ja Työ- ja elinkeinoministeriön Mol.fi -sivuilla ajalla 11.6.–30.6.2021.
Hakuilmoituksessa edellytettiin kehittämismyönteisyyttä, yhteistyötaitoja sekä organisointikykyä. Apulaisrehtorin tehtävänkuvaan kuuluu mm.
yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon kehittäminen, koulunkäynninohjaajien lähiesimiehenä toimiminen, koulukuljetusten organisointiin osallistuminen sekä koulu- ja kuntakohtainen kehittämistyö.
Apulaisrehtori toimii Yhtenäiskoulun rehtorin sijaisena.
Kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen rehtorin kelpoisuus.
Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaisesti. Virkaan valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja lain 504/2002
mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksestä tiedon
saatuaan. Viran täytössä noudatetaan 6kk koeaikaa.
Sivistyslautakunta on kokouksessaan 9.6.2021 34 § nimennyt seuraavan
haastatteluryhmän: sivistysjohtaja Jari Wäre, yhtenäiskoulun rehtori Lea
Koskinen sekä sivistyslautakunnan jäsenet Erja Palviainen, Johanna Tukiainen ja Heikki Peisa.
Hakuilmoituksessa annettuun määräaikaan mennessä jätettiin 16 hakemusta. Hakemusten perusteella kutsuttiin kuusi henkilöä haastatteluihin.
Haastattelut pidettiin 5.7.2021. Haastatteluryhmä on haastatellut seuraavat hakijat: Nina Hartikainen, Tomi Hiekkanen, Karri Hypén, AnnaLeena Juntunen, Liisa Kauppi-Haarma ja Marjaana Myötyri.
Yhdistelmä hakijoista on lähetetty tiedoksi lautakunnalle.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta
-

-

valitsee Pornaisten kunnassa avoinna olleeseen Pornaisten Yhtenäiskoulun apulaisrehtorin virkaan KM Liisa Kauppi-Haarman
2.8.2021 alkaen. Varalle valitaan FM Tomi Hiekkanen.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre
puh. 040 174 5015.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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Sivistyslautakunnan päätös:
Sivistyslautakunta päätti valita Pornaisten Yhtenäiskoulun apulaisrehtorin virkaan KM Liisa Kauppi- Haarman 2.8.2021 alkaen. Varalle valittiin FM Tomi Hiekkanen.
________________________________
Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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LIIKUNTASALIVUOROJEN JAKAMINEN KAUDELLE 2020–2021
Sivltk 32 §
liite 13-16

Sivistyslautakunta jakaa salivuoroja Parkkojan, Yhtenäiskoulun ja Waltarin koulun liikuntasaleihin.
Liitteeissä 13-16 on ehdotus Pornaisten Yhtenäiskoulun, Parkkojan koulun ja Mika Waltarin koulun liikuntasalivuorojaoksi kaudelle 2021-2022.
Liitteessä myös yhteenveto hakijoiden toiveista suhteessa myönnettyihin
vuoroihin sekä vakiovuorojen täyttöaste.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta hyväksyy kauden 2021-2022 salivuorojaon liitteiden
13-16 mukaisesti. Vapaiksi jääneitä vuoroja tarjotaan ensiksi tahoille,
joiden kaikkia vuorotoiveita ei voitu täyttää. Muutoin vapaita vuoroja
voi tiedustella kauden aikana vapaa-aikapalveluista.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vapaa-aikapalvelujen päällikkö Päivi
Pelkonen 0400 937 704.

Sivistyslautakunnan päätös:
Keskustelun yhteydessä sivistysjohtaja muutti esitystään seuraavaan
muotoon:
Sivistyslautakunta keskustelee asiasta ja siirtää päätöksenteon seuraavaan kokoukseen.
Lisäksi todettiin, että ennen seuraavaa kokousta pidetään neuvottelutilaisuus, jossa neuvotellaan salivuorojen jakamisesta seurojen edustajien
kanssa alustavan jaon pohjalta.
Hyväksyttiin muutetun esityksen mukaisesti
_______________________________________________________
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LIIKUNTASALIVUOROJEN JAKAMINEN KAUDELLE 2020–2021
Sivltk 42 §
liite 23-27

Sivistyslautakunta jakaa salivuoroja Parkkojan, Yhtenäiskoulun ja Waltarin koulun liikuntasaleihin.
Liitteinä 23-25 on muutettu ehdotus Pornaisten Yhtenäiskoulun, Parkkojan koulun ja Mika Waltarin koulun liikuntasalivuorojaoksi kaudelle
2021-2022. Liitteessä 26 on myös yhteenveto hakijoiden toiveista suhteessa myönnettyihin vuoroihin sekä vakiovuorojen täyttöaste.
Vakiovuorojen ensimmäinen luonnos esiteltiin seuroille ja yhdistyksille
21.6.2021 pidetyssä seuraillassa. Tilaisuuden jälkeen jokaisella hakijalla
oli mahdollisuus tehdä kirjallinen muutosehdotus luonnokseen 28.6.2021
mennessä. Muutosehdotuksia pyydettiin kaikilta luonnoksessa vuoroja
saaneilta kirjallisesti sähköpostitse. Muutosehdotuksia lähetettiin kuntaan yhteensä kolme. Kirjallisten muutosehdotusten perusteella tehtiin
kolme muutosta ensimmäiseen luonnokseen. Muutoksia tehtiin Light
Iron salibandyseuran ja varhaiskasvatuksen tyhy-liikuntavuoroihin sekä
yksityisen hakijan sulkapallovuoroon. Muutokset pystyttiin toteuttamaan
yhteistyössä yllämainittujen hakijoiden kanssa.
Liitteeksi 27 on lisätty liikuntasalivuorojen jakoperusteet ja säännöt jotka on kirjattu tilavuorojen jaossa käytettyjen periaatteiden sekä tilojen
käytön ohjeistusten selkeyttämiseksi.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta hyväksyy kauden 2021-2022 salivuorojaon liitteiden
23-25 mukaisesti. Vapaiksi jääneitä vuoroja tarjotaan ensiksi tahoille,
joiden kaikkia vuorotoiveita ei voitu täyttää. Muutoin vapaita vuoroja
voi tiedustella kauden aikana vapaa-aikapalveluista.
Lisäksi lautakunta päättää hyväksyä liitteen 27 mukaiset liikuntasalivuorojen jakoperusteet ja tilojen käyttöön liittyvät säännöt käyttöönotettaviksi 1.8.2021 alkaen.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vapaa-aikapalvelujen päällikkö Päivi
Pelkonen 0400 937 704.
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti
_________________________________
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Heikki Peisa poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän ajaksi

Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
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ILMOITUSASIAT
Sivltk 43 §
Yksiköiden esimiesten viranhaltijapäätöksiä ajalta 8.6. -23.6.2021

Sivistysjohtajan esitys:
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre, puh.
040 1745015.
Sivistyslautakunnan päätös:

___________________________________________
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MUUT ASIAT
Sivltk 44 §
Sivistysjohtaja kiitti sivistyslautakuntaa erinomaisesta ja rakentavasta
yhteistyöstä pornaislaisten hyväksi koko valtuustokauden ajalta.
Keskusteltiin toiminta-avustusten jaosta tämän vuoden osalta. Sääntöjä
toivottiin päivitettävän ja tuotavan lautakunnan keskusteltavaksi.
Puheenjohtaja kiitti lopuksi lautakuntaa ja virkamiehiä valtuustokauden
työskentelystä ja yhteistyöstä ja toivotti kaikille hyvää jatkoa!

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta
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Sivistyslautakunta
7.7.2021
45 §
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
43-45

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
41,42

HLL 5 §:n./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaa- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
timusviran- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite.
omainen
ja –aika
Lautakunta/hallitus
Pornaisten sivistyslautakunta
Kirkkotie 176, PL 21
07171 Pornainen

Pykälät
41,42

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
OikaisuvaaOikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
timuksen
sisältö
Liitetään pöytäkirjaan
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VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valiValitusviranomainen tuksella.
ja valitusValitusviranomainen, osoite ja postiosoite
aika
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika
14 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava
– valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
– muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on
allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasia- Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valikirjojen toi- tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että
mittaminen ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Pornaisten kunnanviraston aukioloajat:
ma - ke
8.00 - 16.00
to
8.00 - 18.00
pe
8.00 - 12.15

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
) Jos toimitettava

1

