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allekirjoitus Satu-Marja Eira-Keskitalo Laila Nikunlassi  
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tarkastajat  

  Taru Mäkitalo  Olli Lehto 
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Ltk    Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 
    

   Enontekiöllä ___/___ 2017 

Asialista 

 

1 §  Sivistyslautakunnan kokouksen järjestäytyminen 

2 §  Hankeselvitys/Rievvsat-kielikylpyä saameksi 

3 §  Uusi kirjastolaki voimaan 1.1.2017 

4 §  Tunturilaulajien kirje/laulukirja paikallisten säveltäjien 

 teoksista 

5 §  Lastenhoitajan sijaisuus päiväkoti riekossa 

6 §  Enontekiön kirjaston asiakasmaksut 1.2.2017 alkaen 

7 §  Enontekiön kirjaston käyttösäännöt 

8 § Sivistystoimen muutokset/ kunnanvaltuuston päätös 7.12.2016 § 

45, tukipalveluiden siirtäminen yleishallinnon alle ja aluei-

den rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden siirtäminen tekni-

sen toimen alle 1.1.2017 alkaen 

9 §  Liikuntatoimen kohdeavustusten jako 2016 

10 §  Virkojen ja tehtävien järjestely muuttuneen viranhaltijatilan-

teen johdosta: kirjastotoimen hallinto, vs. varhaiskasvatusoh-

jaajan tehtävä 

11 § Päiväkoti Riekon piha-aidan korottaminen ja akustiikkalevyjen 

hankkiminen/investointiesitys tekniselle toimelle 

12 §   Nuorten työpajan siirto sosiaalitoimen alaisuuteen 

13 §   Tiedoksi annettavat 

14 §  Sivistyslautakunnan jäsenten esille ottamat asiat 

15 §  Investointiesitys/Hetta Hiihtomaa moottorikelkka 

16 §  Kokouksen päättäminen 
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   Enontekiöllä ___/___ 2017 

Sivistysltk 1 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle 

kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.  

 

Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Taru Mäkitalon ja 

Olli Lehdon. 

   

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Lisäpykäläksi 

otettiin kokouksen aikana § 15, ja esityslistassa ollut § 15 (kokouksen 

päättäminen) muuttui numeroksi 16. 

 

Sellaisia pykäliä, jotka vaatisivat Y4-arviointia, ei ollut.  

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 10.2.2017. 

 

Vt. saamenkielinen lastentarhanopettaja Tiia Saatio toi lautakunnalle 

esille ja tiedoksi varhaiskasvatuksen Titania-ohjelmaan liittyviä käy-

tännön asioita. Lisäksi keskusteltiin kilpailukyky-sopimuksen soveltami-

sesta varhaiskasvatushenkilöstön osalta. Kunnanhallitus antaa Kikyn so-

veltamiseen liittyvät ohjeet. 

 

Päätösehdotus: 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle 

kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.  

 

Sivistyslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

Esityslista ja mahdollinen lisälista hyväksytään kokouksen työjärjestyk-

seksi.  

 

Sellaisia pykäliä, jotka vaatisivat Y4-arviointia, ei ollut.  

 

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 10.2.2017. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2017 

Sivistysltk 2 § HANKESELVITYS/RIEVSSAT-KIELIKYLPYÄ SAAMEKSI 

 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Hanketyöntekijä Jenni Tapionlinna esittelee hankkeen toteutumista ja ky-

selyiden tuloksia. 

 

Sivistyslautakunnalle annetaan tiedoksi hankkeen raportti (liite 1). 

 

Sivistyslautakunta tekee hankkeen pohjalta esille tulleista asioista 

päätökset myöhemmin kevään aikana (mm. mahdollisen kielipesätoiminnan 

aloittaminen syksyllä, kielirikasteisen opetuksen laajentaminen jne.). 

 

Selostus: 

Enontekiön sivistystoimi/varhaiskasvatus haki opetus- ja kulttuuriminis-

teriöltä hankerahaa ”Erityisavustus kielikylpytoiminnan laajentamiseen”- 

määrärahasta. Rehtori-sivistystoimenjohtaja teki hakemuksen ”Rievssat-

kielikylpyä saameksi" 19.3.2015. OKM hyväksyi hankkeen ja myönsi sille 

rahoitusta 13.300,- + kunnan omarahoitusosuus n. 3.000,-. Uusi vs. var-

haiskasvatusohjaaja tuli töihin keväällä 2015, mutta hanketta ei ollut 

muuttuneessa tilanteessa mahdollisuutta heti käynnistää. Vs. varhaiskas-

vatusohjaaja vaihtui seuraavan vuoden alussa, jolloin hankkeen aloitta-

minen jälleen siirtyi. 

 

Hanke päästiin aloittamaan syksyllä 2016. Hankkeen tavoitteena oli kar-

toittaa tarve ja mahdollisuudet toteuttaa kielikylpyä varhaiskasvatuk-

sessa ja perusopetuksessa ja kielirikasteista opetusta kouluilla. Avus-

tusmääräraha oli tarkoitus käyttää hankeselvitystä tekevän palkkaukseen. 

Sivistyslautakunta valitsi kokouksessaan 7.9.2016 § 96 tehtävään sosio-

nomi, AMK Jenni Tapionlinnan ajalle 19.9. – 31.12.2016. 

 

 

Liite 1 Rievssat – kielikylpyä saameksi, hankeraportti 
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   Enontekiöllä ___/___ 2017 

Sivistysltk 3 § UUSI KIRJASTOLAKI VOIMAAN 1.1.2017  

 

Päätös: 

Annettiin tiedoksi. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan tiedoksi. 

 

Selostus: 

Uusi kirjastolaki on astunut voimaan 1.1.2017. Aluehallintoviraston kir-

jastotoimen ylitarkastaja Satu Ihanamäki kirjoitti 2.1.2017 sähköpostil-

la kirjastoille, että ”Kunnan tehtävänä on edelleen yleisen kirjaston 

toiminnan järjestäminen. Laissa on nyt määritelty kirjaston tehtävät. 

Sekä kirjaston tehtävät, että toiminnan tavoite ovat sen kaltaisia, ett-

ei niitä pysty pelkällä kokoelmien tarjonnalla täyttämään.  Laissa on 

uudistettu myös henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia. Aineistovaraukset 

omista kokoelmista ovat lain mukaan maksuttomia. Lisäksi laissa on sää-

döksiä kirjaston käyttäjän velvollisuuksista, lainauskiellosta ja kir-

jaston käyttökiellosta.” 

 

Lain mukaan kunta voi järjestää yleisen kirjaston toiminnan itse taikka 

yhteistyössä toisten kuntien kanssa tai muulla tavoin (5 §). 

 

Yleisen kirjaston tehtävät ovat (6 §): 

1. tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin 
2. ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa 
3. edistää lukemista ja kirjallisuutta 
4. tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyt-

töön sekä monipuoliseen lukutaitoon 

5. tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansa-
laistoimintaan 

6. edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. 
 

Yleisen kirjaston tulee olla kaikkien käytettävissä ja saavutettavissa 

(10 §). 

 

Saamelaisten kotiseutualueen kunnissa on huolehdittava, että saamenkie-

lisen ja suomenkielisen väestöryhmän tarpeet otetaan huomioon samanlais-

ten perusteiden mukaan (10 §). 

 

Kunnan on arvioitava yleisen kirjaston toimintaa (16 §). 

 

Yleisellä kirjastolla tulee olla riittävä määrä kirjasto- ja informaa-

tioalan koulutusta saanutta ja muuta henkilöstöä. Asiantuntijatehtävässä 

toimivalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, jollei tehtävän 

luonteesta muuta johdu. Kunnan kirjastolaitosta johtavalta vaaditaan 

virkaan tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamistai-

to ja hyvä perehtyneisyys kirjastojen tehtäviin ja toimintaan (17 §). 
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   Enontekiöllä ___/___ 2017 

Sivistysltk 4 § TUNTURILAULAJIEN KIRJE/LAULUKIRJA PAIKALLISTEN 

SÄVELTÄJIEN TEOKSISTA 

Päätös: 

Laila Nikunlassi poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsitte-

lyn ajaksi (hallintolaki § 28 kohta 5). 

 

Hankkeen kustannusarvio annettiin tiedoksi kokouksessa ja liitettiin 

pöytäkirjaan, liite 3. 

 

Keskustelujen jälkeen vapaa-aikatoimensihteeri antoi kokouksessa uuden 

ehdotuksen:  

Sivistyslautakunta siirtää Tunturilaulajat ry:n avustusanomuksen käsi- 

teltäväksi sivistyslautakunnan toukokuun kokoukseen kulttuuriavustus- 

pykälään. 

 

Sivistyslautakunnan päätökseksi tuli kokouksessa annettu uusi ehdotus. 

 

Ehdotus (vapaa-aikatoimensihteeri): 

 Sivistyslautakunta myöntää Tunturilaulajat ry:lle 3500,- avustuksen 

laulukirjahankkeen toteuttamiselle sekä maksaa koulukeskuksen sivutoimi-

selle musiikin tuntiopettajalle tuntikorvauksen nuottiohjelmalla toteu-

tettavasta sävellysten muuttamisesta painokuntoon. 

 

Selostus: 

Sivistyslautakunnalle on saapunut seuraava kirje: 

 

”Enontekiön sivistyslautakunta 

Olemme Enontekiöllä toimiva sekakuoro, jonka juuret on vahvasti Enonte-

kiöllä. Toimintamme on alkanut 1970 luvulla, yhdistyksemme on rekiste-

röity Tunturilaulajat ry sekakuoroksi v. 1995.  

Kuoroamme on johtanut aina kulloinenkin seurakunnan kanttori tai musii-

kinopettaja. Kuoromme johtajat ovat Enontekiöllä ollessaan inspiroitu-

neet säveltämään teoksia kuorolle ja yksinlauluiksi, myös kuoromme jäse-

net ovat tehneet sävellyksiä ja huomattavan määrän sanoituksia. Olemme 

esiintyneet pääsääntöisesti Enontekiön kunnan eri tilaisuuksissa mutta 

myös muualla Suomessa sekä Ruotsissa ja Norjassa. Paikallisten säveltä-

jien ja sanoittajien tuotantoa on ajan saatossa tullut n. 30 sävellystä, 

joiden asema tällä hetkellä on käsin kirjoitettuna huonoina kopioina 

laulukansioissa. 

 

Jotta nämä arvokkaat Enontekiö henkiset sävellystyöt eivät kellastuisi 

ja murenisi unholaan, olemme Tunturilaulajien hallinnossa päättäneet 

koota kaikki mainitut sävellykset kirjaksi. Kirjaan tulee aluksi pieni 

historiikki kuorostamme ja jokaisen säveltäjän ja sanoittajan esittely 

kuvan kerä jonka jälkeen nuottiohjelmalla tehty säveltäjän tuotanto ai-

kajärjestyksessä kulloisenkin säveltäjän perään. Kirjasta tulee alkupe-

räisen kaavailun mukaan n 100 sivuinen kovakantinen teos. Tarkoituksemme 

on saattaa aineisto painokuntoon helmi-maaliskuussa 2017 ja teoksen jul-

kaisu voisi olla esim. Hetan musiikkipäivien aikana jossa esim. yhteis-
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laulukonsertissa tehtäisiin yleisölle tutuiksi näitä paikallisia laulu-

ja. 

 

Kirjaa on tarkoitus painaa aluksi 300 kpl. Ensimmäisen painoksen hinta 

on noin 3500 euroa. Meillä yhdistyksenä ei ole varallisuutta jolla voi-

simme tästä kulttuuriperinnön tallentamisesta selviytyä. Olemme 40 vuo-

den aikana esiintyneet lukuisissa Enontekiön kunnan tilaisuuksissa täy-

sin talkootyönä ilman erillistä korvausta ja koska kysymys on erityisen 

tärkeästä kulttuuritallenteesta, lähestymme kunnan sivistysosastoa ja 

pyydämme tätä työtä varten 3500 euron avustusta sekä koulun musiikin-

opettajan työpanosta kirjoittaa nuottiohjelmalla puheenaolevat sävellyk-

set painettavaan asuun yhteislaulun sävellajissa jos se suinkin on mah-

dollista. Aineiston kokoaminen ja kirjoitustyö tehdään kuoron jäsenten 

toimesta talkootyönä. Painotyöstä vastaa Tunturilaulajat ry:n hallitus. 

 

Paikallisista säveltäjistä mukana on mm Irja Meronen, Heikki Keränen, 

Timo Kurki, Risto Vähäsarja, Anne Huhtala (ent Vesterinen), Vesa-Matti 

Tastula, Outi Keskitalo ja sanoittajina Olavi Alapuranen, Outi Kurkela, 

Lauri Orava ja Helena Valkeapää. 

 

Palojoensuussa 7.12.2016 

Lasse Mäkitalo 

Tunturilaulajat ry, hallituksen puheenjohtaja” 

 

 

Liite 3: Hankkeen kustannusarvio 

 

 

 

Tiedoksi: 

Tunturilaulajat ry, Anni-Maria Valkeapää, Lasse Mäkitalo 
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Sivistyltk 5 § LASTENHOITAJAN SIJAISUUS PÄIVÄKOTI RIEKOSSA 

Päätös: 

Sivistyslautakunta valitsi lastenhoitajan sijaiseksi päiväkoti Riekkoon 

lähihoitaja Anu Ollilan ajalle 31.1.2016 – 31.12.2018. 

 

Palkkaus ja työaika KVTES:in mukaan. 

 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta valitsee lastenhoitajan sijaiseksi päiväkoti Riekkoon 

lähihoitaja Anu Ollilan ajalle 31.1.2016 – 31.12.2018. 

 

Palkkaus ja työaika KVTES:in mukaan. 

 

 

Selostus: 

Lastenhoitaja Eeva Vuontisjärvi (vakituinen toimi päiväkoti Riekossa) on 

hakenut jatkoa virkavapaudelleen ajalle 29.12.2016 – 23.3.2019. Vs. var-

haiskasvatusohjaaja on tehnyt asiasta 16.11.2016 viranhaltijapäätöksen, 

koska virkavapauden syy on lakisääteinen. 

 

Enontekiön kunnassa on ollut sisäisesti haettavana päiväkoti Riekon 

edellä mainitun lastenhoitajan sijaisuus ajalle 29.12.2016 – 31.12.2018. 

Sisäisellä haulla määräajassa tuli yksi hakemus, Anu Ollilan. 

Koska sivistyslautakunnan kokousta ei ole ollut joulukuun lopussa eikä 

tammikuun alussa, on vs. varhaiskasvatusohjaaja tehnyt viranhaltijapää-

töksen ajalle 29.12.2016 – 30.1.2017 ja ottanut tehtävää hoitamaan lähi-

hoitaja Anu Ollilan (vakituinen paikka sosiaalitoimen puolella). 

Anu Ollila haluaa jatkaa työnkiertoaan (hoitanut päiväkodissa tätä si-

jaisuutta helmikuusta 2016 lähtien). 

 

 

Tiedoksi: 

Anu Ollila 

palkkatoimisto 

sosiaalitoimi 
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Sivistysltk 6 § ENONTEKIÖN KIRJASTON ASIAKASMAKSUT 1.2.2017 ALKAEN 

 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja):  

Sivistyslautakunta hyväksyy Enontekiön kirjaston uudet asiakasmaksut 

seuraavasti: 

 

- noutamattoman varauksen maksu 2 € / varaus  

- 1. palautuskehotus 2 €   

- 2. palautuskehotus 3 €  

- laskutuslisä 5 € / samana päivänä lainattu aineisto  

- kirjastokortti kadonneen tilalle 3 € 

- kaukolaina 5 € (muista kuin Lapin kirjastoon kuuluvasta kirjastosta  

lainattu aineisto) 

- paperituloste tai kopio A4 mustavalkoinen 50 snt, A3 mustavalkoinen 

0,70 € 

- internet on kaikille maksuton.  

- turmeltuneen tai kadonneen aineiston korvauksena vastaavan aineis-

ton hankintahinta 

- lainauskieltoraja 10 € 

 

Varaus- ja seutulainamaksuja ei peritä.  

 

Selostus: 

Uusi kirjastolaki astui voimaan 1.1.2017. Lain mukaan yleisen kirjaston 

omien aineistojen käyttö, lainaus ja varaaminen sekä ohjaus ja neuvonta 

ovat maksuttomia. Maksuttomia ovat myös valtakunnallista ja alueellista 

kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston muille yleisille kirjas-

toille antamat kaukolainat. Kunta voi periä muista kuin edellä maini-

tuista kirjaston suoritteista kohtuullisen, enintään suoritteen tuotta-

misesta kunnalle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää vastaavan mak-

sun. 

  

Enontekiön kunnanhallitus on kokouksessaan 4.7.2016 hyväksynyt sivistys-

lautakunnan esityksen KOHA-kirjastojärjestelmään siirtymisestä. KOHA-

kirjastojärjestelmään on teknisistä syistä määriteltävä noutamattoman 

varauksen maksu, palautuskehotusmaksu ja laskutuslisä samoiksi kaikille 

Lapin kirjaston tietokantaa käyttäville kirjastoille. Lapin kirjastojen 

johtoryhmä on kokouksessaan 4.2.2016 päättänyt ehdottaa kuntien lauta-

kunnille kyseisten kirjastomaksuja yhtenäistämistä sekä varaus- ja seu-

tulainamaksujen poistamista Lapin kirjastoissa. Maksuja halutaan viedä 

suuntaan, jossa kannustetaan lainaamiseen ja myöhästymismaksuja peritään 

aineistojen palauttamatta jättämisestä. Uutena maksuna otetaan käyttöön 

noutamattoman varauksen maksu. 

 

Enontekiön kirjaston nykyiset maksut ovat:  
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- 1. palautuskehoitus 1 € 

- 2. palautuskehoitus 2 € 

- kaukopalvelumaksu 2 € (kuljetus Rekussa kahteen suuntaan tai pos-

tissa) 

- aineiston palautus 1 € (kuljetus Rekulla yhteen suuntaan) 

- kirjastoauton ja Muonion kirjaston aineiston kuljetuksesta ei peri-

tä maksua. 

- kirjastokortti kadonneen tilalle 2 €. Ensimmäinen kortti on maksu-

ton. 

- paperituloste tai A4-kopio 50 snt 

- internet on kaikille maksuton.  

- lainauskieltoraja 10 €. 

 

 

Tiedoksi: 

kirjasto 

Enontekiön Sanomat 
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Sivistysltk 7 § ENONTEKIÖN KIRJASTON KÄYTTÖSÄÄNNÖT 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen mukaiset käyttösäännöt, jotka ovat 

yhtenäisiä muiden Lapin kirjastojen kanssa.  Käyttösäännöt astuvat voi-

maan Koha-kirjastojärjestelmään siirtymisen yhteydessä. 

 

 

Selostus: 

Kirjastolain mukaan kunta voi hyväksyä yleisen kirjaston käyttösäännöt. 

Käyttösäännöissä voidaan antaa määräyksiä kirjaston tilojen ja omaisuu-

den käytön ohella kirjastoaineiston lainaamisesta, varaamisesta, palaut-

tamisesta ja palauttamisen määräajoista sekä lainauskiellosta, kirjaston 

käyttökiellosta ja maksuista. 

 

Lapin kirjastojen johtoryhmä on kokouksessaan 19.9.2016 § 15 hyväksynyt 

Lapin kirjastoille yhteiset käyttösäännöt, liite 2.  Enontekiön kirjasto 

on osa Lapin kirjastoja ja sitoutunut yhteisiin käyttösääntöihin.  

 

 

Liite 2 Lapin kirjaston käyttösäännöt 

 

 

Tiedoksi: 

kirjasto 
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Ltk    Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 
    

   Enontekiöllä ___/___ 2017 

Sivistysltk 8 § SIVISTYSTOIMEN MUUTOKSET/ KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖS 

7.12.2016 § 45, TUKIPALVELUIDEN SIIRTÄMINEN YLEISHALLINNON ALLE JA 

ALUEIDEN RAKENTAMIS- JA KUNNOSSAPITOPALVELUIDEN SIIRTÄMINEN TEKNISEN 

TOIMEN ALLE 1.1.2017 ALKAEN 

 

 

Päätös: 

Korjattiin selostustekstistä 3. kappaleesta sana määräraha sanaksi hal-

linto. 

 

Sivistyslautakunta totesi, että Hiihtomaa ja siihen liittyvät rakenta-

mis- ja kunnossapitopalvelut eivät kuulu tähän pykälään, vaan ne käsi-

tellään erikseen seuraavassa kokouksessa. 

 

Muilta osin pykälä annettiin sivistyslautakunnalle tiedoksi. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan tiedoksi. 

 

 

Selostus: 

Valtuusto on päättänyt talousarviokokouksessaan 7.12.2016 § 45 muuttaa 

sivistystoimen alaisuudessa olevia tehtäväkokonaisuuksia. 

 

Tukipalvelut (keskuskeittiö ja siivouspalvelu) siirtyy hallinnollisesti 

yleishallinnon alle. Kustannukset pyritään kuitenkin kohdentamaan palve-

luita käyttävien tulosyksiköiden alle.  

 

Valtuusto päätti myös siirtää rakennusten ja alueiden rakentamis- ja 

kunnossapitopalveluiden määrärahat teknisen toimen alaisuuteen ja hal-

lintaan.  

 

Muutokset astuvat voimaan 1.1.2017. 

 

 

 

 

 

Tiedoksi: 

Seija Keskitalo/tukipalvelut 

tekninen toimi 

vapaa-aikatoimi 
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Ltk    Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 
    

   Enontekiöllä ___/___ 2017 

Sivistysltk 9 § LIIKUNTATOIMEN KOHDEAVUSTUSTEN JAKO 2016 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

Karesuvannon kyläyhteisö Gaskkas ry:lle myönnetyt liikuntavälineet ovat 

soveltuvin osin kaikkien enontekiöläisten käytettävissä. 

 

Päätösehdotus (vapaa-aikatoimensihteeri): 

Sivistyslautakunta jakaa kohdeavustukset seuraavasti: 

 

Liikuntajärjestöt: 

Käsivarren Koukistajat ry   ei avustusta 

(Smith-laite kuuluu ensisijaiseen kalustamiseen/tieto AVI-liikunta) 

 

Kyläyhdistykset: 

Karesuvannon kyläyhteisö Gaskkas ry  avustuksen siirto 

(Karesuvannon kyläyhteisö on toimittanut muutospyynnön saatuun avustuk-

seen 2014 ja hakemukseen 2015. 2014 myönnetty avustus siirretään vuoden 

2016 hakemukseen ja liikuntavälineiden hankintaan) 

 

Selostus: 

Enontekiöläisten liikuntajärjestöjen ja liikuntatoimintaa järjestävien 

kyläyhdistysten haettavaksi on jäänyt 31.5.2016 jaon jälkeen liikunta-

toimen kohdeavustukset koulutukseen, leireihin, tapahtumiin, välineisiin 

yhteensä 921,36 € sekä kyläyhdistysten liikuntatoiminnan tukemiseen 1000 

€. 

 

Määräaikaan mennessä 30.11.2016 avustuksia ovat hakeneet: 

 

Liikuntajärjestöt: 

Käsivarren Koukistajat ry           1835 € 

(Smith-laitteen hankintaan)  

Kyläyhdistykset: 

Karesuvannon kyläyhteisö Gaskkas ry           850 € 

(uimajumppa ja lihaskuntoiluvälineisiin) 

 

 

Tiedoksi: 

Käsivarren Koukistajat ry 

Karesuvannon kyläyhteisö Gaskkas ry 
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Ltk    Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 
    

   Enontekiöllä ___/___ 2017 

Sivistysltk 10 § VIRKOJEN JA TEHTÄVIEN JÄRJESTELY MUUTTUNEEN 

VIRANHALTIJATILANTEEN JOHDOSTA: KIRJASTOTOIMEN HALLINTO, VS. 

VARHAISKASVATUSOHJAAJAN TEHTÄVÄ 

 

Päätös: 

Selostusosasta poistettiin 2. kappale asiavirheen vuoksi. Muuten ehdo-

tuksen mukaan. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Vs. varhaiskasvatusohjaaja Sari Lehtiselle annetaan lupa siirtyä pyyn-

nöstään takaisin päiväkodin vastaavaksi lastentarhanopettajaksi. Samalla 

siellä hänen sijaisenaan ollut lastentarhanopettaja Anneli Tapionlinna 

siirtyy suostumuksellaan omaan tehtäväänsä päiväkodin lastentarhanopet-

tajaksi. Hänen sijaisenaan taas ollut vs. lastentarhanopettaja Reetta 

Kumpulainen, jolla on määräaikainen työsopimus toukokuun loppuun, tekee 

avoimena olevia tehtäviä varhaiskasvatuksessa ja tarvittaessa koulutoi-

messa työsopimuksessaan olevan määräajan loppuun. 

 

Sivistyslautakunta laittaa sisäiseen hakuun vs. varhaiskasvatusohjaajan 

tehtävän, johon on yhdistetty kirjaston hallintoon liittyvät tehtävät 

siihen asti, kun vakituinen varhaiskasvatusohjaaja palaa virkavapaalta 

(kevät/kesä 2018). Mikäli sisäisessä haussa ei tule hakijoita, tehtävä 

laitetaan ulkoiseen hakuun. 

 

 

Selostus: 

Kirjastotoimenjohtaja-kulttuurityöntekijä Anneli Aro jäi eläkkeelle huh-

tikuussa 2016. Sitä ennen hän oli pois kertyneiden loma- ja säästövapai-

den vuoksi. Käytännössä hänen virkatehtäviään ovat hoitaneet osittaisel-

la korvauksella kirjastossa Sisko Keskitalo ja Pirjo Salonen. Sivistys-

osastolla rehtori-sivistystoimenjohtaja, toimistosihteeri ja vapaa-

aikatoimensihteeri ovat hoitaneet viikoittain kirjaston hallinnollisia 

tehtäviä ilman erillistä korvausta ja työaikaa. 

 

Vs. varhaiskasvatusohjaaja on lakisääteisellä virkavapaalla ainakin hel-

mikuun alkuun asti. Hän haluaa palata vakinaiseen tehtäväänsä Riekon 

vastaavaksi lastentarhanopettajaksi virkavapaan jälkeen. Virkavapauden 

ajan varhaiskasvatusohjaajan tehtäviä ovat hoitaneet ilman lisäkorvausta 

ja lisätyöaikaa rehtori-sivistystoimenjohtaja, erityislastentarhanopet-

taja-kuntoutusohjaaja, toimistosihteeri ja Riekon vt. lastentarhanopet-

taja. Tällä hetkellä sijaisjärjestelyt on sovittu sivistystoimen viran-

haltijoiden ja työntekijöiden kesken 6.2.2017 asti 

 

 

Tiedoksi: 

Sari Lehtinen, Anneli Tapionlinna, Reetta Kumpulainen, palkkatoimisto 
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Ltk    Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 
    

   Enontekiöllä ___/___ 2017 

Sivistysltk 11 § PÄIVÄKOTI RIEKON PIHA-AIDAN KOROTTAMINEN JA 

AKUSTIIKKALEVYJEN HANKKIMINEN/INVESTOINTIESITYS TEKNISELLE TOIMELLE 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta päätti, että asian valmistelua jatketaan yhteistyössä 

teknisen toimen kanssa. 

 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta esittää investointina tekniikalle päiväkodille tar-

vittavan aidan sekä akustiikkalevyjen hankinnan. 

 

 

Selostus: 

Vs. varhaiskasvatusohjaaja on viime vuoden aikana keskustellut ja suun-

nitellut teknisen toimen edustajien kanssa päiväkoti Riekkoa ympäröivän 

aidan korottamista sekä akustiikkalevyjen hankkimista päiväkodin tiloi-

hin. Valmistelu on keskeytynyt vs. varhaiskasvatusohjaajan virkavapauden 

vuoksi. 

 

Talvella lumiaikana aita mataloituu ja siitä on helppo mennä yli. Tämä 

aiheuttaa turvallisuusriskin. Akustiikkalevyjä tarvitaan kaikumisen vä-

hentämiseksi. 

 

Tekninen johtaja on toimittanut varhaiskasvatusohjaajalle tiedoksi aidan 

malli- ja hintatietoja. Aidan kokonaishinnaksi tulee n. 6.000,-. Akus-

tiikkalevyjen hinnaksi tulee n. 10.000,-. 

 

Rehtori-sivistystoimenjohtaja on ollut tammikuussa asiasta yhteydessä 

tekniseen johtajaan, joka esittää, että hankinnat esitettäisiin tekni-

selle puolelle investointina. 

 

 

 

 

Tiedoksi: 

tekninen toimi 

päiväkoti Riekko 
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Ltk    Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 
    

   Enontekiöllä ___/___ 2017 

Sivistysltk 12 § NUORTEN TYÖPAJAN SIIRTO SOSIAALITOIMEN ALAISUUTEEN 

 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus (vapaa-aikatoimensihteeri): 

Annetaan kunnanhallituksen päätös tiedoksi. Määrärahojen siirtoa selvi-

tetään seuraavassa kokouksessa. 

 

Selostus: 

Perusturvalautakunta on 13.9.2016 § 78 ( perusturvalautakunnan esitys 

talous- ja toimintasuunnitelmaksi vv. 2017 - 2019) päättänyt hyväksyä 

nuorten työpajan siirron perusturvalautakunnan alaisuuteen.  Menoihin 

varataan 43.230 €, mikä siirretään sivistyslautakunnan talousarviosta.  

 

Sivistyslautakunta on omalta osaltaan 28.11.2016 § 131 (TA 2017 jatkokä-

sittely) päättänyt esittää kunnanhallitukselle, että työpaja siirretään 

sosiaalitoimen alaisuuteen 1.1.2017 alkaen. 

 

Kunnanhallitus käsitteli asiaa 23.1.2017 § 35. Kunnanhallitus päätti, 

että nuorten työpaja siirretään sivistyksestä perusturvan alaisuuteen. 

Kunnanhallitus antoi sivistystoimen ja perusturvan tehtäväksi valmistel-

la kunnanhallitukselle esitys määrärahojen siirtämisestä. 

 

 

 

Tiedoksi: 

vapaa-aikatoimi 

sosiaalitoimi 
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Ltk    Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 
    

   Enontekiöllä ___/___ 2017 

Sivistysltk 13 § TIEDOKSI ANNETTAVAT 

 

Päätös: 

Annettiin tiedoksi. 

Hetta-Hiihtomaan kelkkahankinnasta tehdään erillinen pykälä tässä koko-

uksessa (§ 15). 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan tiedoksi. 

 

Selostus: 

- luokanopettaja Virpi Labba osittaisella virkavapaalla ajalla 13.1. 

– 31.3.2017. Sijaisena tältä osin jatkaa Iina-Marja Juuso. 

 

- Liikuntahallissa on tapahtunut vesivahinko. Vapaa-

aikatoimensihteerin tiedotteen mukaan halli on osittaisessa käyttö-

kiellossa korjausten vuoksi 30.1. alkaen (puoli hallia käytössä). 

Kuivaus kestää n. 1 – 2 kk. Kuivauksen jälkeen rakenteet kasataan 

ja sen jälkeen halli suljetaan kokonaan lattian pinnoituksen vuoksi 

1 – 2 viikoksi. 

 

- Viranhaltijapäätös vapaa-aikatoimensihteeri: 12.12.2016 tarjous-

pyynnön pohjalta Enontekiön kunta on hankkinut Hetta Hiihtomaahan K 

A Kolström Oy:ltä Skidoo WT Ace 900 vm 2017 moottorikelkan. Vanha 

kelkka vaihdettiin kaupan yhteydessä. 

 

- Lehtori Maarit Magga on antanut 24.1.2017 ilmoituksen sivutoimesta; 

Saamen korkeakoulun kandien teoriaseminaarin ohjaus kuluvana kevää-

nä, kiinteistön vuokraustoiminta, ompelupalvelut  

 

- Hetta Hiihtomaan siirto tekniselle toimelle: 

Sivistyslautakunta on esittänyt § 131 28.11.2016 TA 2017 jatkokä-

sittelyn yhteydessä kunnanhallitukselle Hetta Hiihtomaan siirtämis-

tä teknisen toimen alaisuuteen. Perusteluina olivat mm. lähiliikun-

tapaikkojen hoito jo teknisellä toimella, jonka alaisuuteen kuuluu 

mm. kaksi (2)liikuntapaikkojenhoitajaa, joista toisella hissivas-

taavan koulutus.  

Kunnanhallitus ei ole asiaa toistaiseksi käsitellyt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Sivistyslautakunta 31.1.2017 18 

 

Ltk    Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 
    

   Enontekiöllä ___/___ 2017 

Sivistysltk 14 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT  

 

 

Ei tullut jäseniltä esille otettavia asioita. 
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Ltk    Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 
    

   Enontekiöllä ___/___ 2017 

Sivistysltk 15 § INVESTOINTIESITYS/HETTA HIIHTOMAA MOOTTORIKELKKA 

 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus (vapaa-aikatoimensihteeri): 

Sivistyslautakunta hyväksyy Hetta Hiihtomaan kelkkahankinnan ja esittää 

kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hankinnan sisällyttä-

mistä kunnan investointiosaan vuodelle 2016. 

  

Selostus: 

Sivistyslautakunta esitti ta-kokouksessaan 28.11.2016 § 131, että Hetta 

Hiihtomaa siirretään teknisen toimen alaisuuteen 1.1.2017 alkaen. 

 

Kunnanvaltuusto on ta-kokouksessaan 7.12.2016 § 45 päättänyt tarjota  

Hetta Hiihtomaata ulkopuoliselle taholle, esim. yrittäjälle, jolta os-

tettaisiin lähiliikuntapalveluita.  

 

Kunnanhallitus päätti 4.1.2017 § 18, että se palauttaa sivistyslautakun-

nan ta-päätöksen (28.11.2016 § 131) takaisin sivistyslautakunnalle pe-

rusteluna seuraava: kunnanvaltuusto on hyväksynyt 7.12.2016 § 45 sivis-

tystoimen tavoitteeksi ”Kuntalaisen sivistyksen edistäminen mukaan luki-

en vapaa-aikatoiminta”. Kunnanhallitus totesi, että sivistyslautakunnan 

tulee ottaa huomioon valtuuston päätös. 

 

Tästä johtuen sivistysosasto on joutunut jatkamaan Hetta Hiihtomaan toi-

mintaa ja hankkimaan tarvittavaa kalustoa.  

 

Hetta Hiihtomaan moottorikelkka vm 2008 on jo usean vuoden ajan aiheut-

tanut tuntuvia korjauskustannuksia ja ollut työturvallisuuden kannalta 

sopimaton moottorikelkka laskettelurinnekäyttöön. 

 

Hetta Hiihtomaan toiminnan jatkuessa vapaa-aikatoimensihteeri on viran-

haltijapäätöksellä 12.12.2016 tarjouspyynnön pohjalta/ Enontekiön kunta 

hankkinut Hetta Hiihtomaahan K A Kolström Oy:ltä Skidoo WT Ace 900 vm 

2017 moottorikelkan. Vanha kelkka vaihdettiin kaupan yhteydessä. 

Kauppahinta koostui moottorikelkan perushinnasta 11.452,42 € (alv0)ja  

vanhan moottorikelkan hyvityshinnasta 3.518,55 € (alv0). 

Erotukseksi muodostui 7933,87 € (alv0). Kauppahinta on maksettu Hetta 

Hiihtomaan käyttötaloudesta menokohdasta 029008 4580. 

 

Lisäksi hankittiin kiinteinä moottorikelkkaan suksimuovit ja pohjapans-

sari arvo 213,72 € (alv 0) ja lisäpuskuri, tavaralaatikko ja lisäistuin 

1.126,56 € (alv0), joita voidaan tarvittaessa käyttää muissakin kelkois-

sa. 

Lisätarvikkeiden kauppahinta on maksettu Hetta Hiihtomaan käyttötalouden 

menokohdasta 029008 4600 ja hankinnan kokonaishinta lisävarusteineen oli 

9.274,14 €. 
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Ltk    Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 
    

   Enontekiöllä ___/___ 2017 

 

Tiedoksi: 

kunnanhallitus 

kunnanvaltuusto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Sivistyslautakunta 31.1.2017 21 

 

Ltk    Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 
    

   Enontekiöllä ___/___ 2017 

Sivistysltk 16 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Päätös: 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.35 
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Ltk    Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 
    

   Enontekiöllä ___/___ 2017 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET    

 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT  

 

Kieltojen perusteet 

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaa-

timusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua 

tai täytäntöönpanoa: 

 

Pykälät 2, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 16 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 § 1.mom.mukaan kirjallinen 

oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal-

la: 

Pykälät  1, 5, 6, 7, 9, 10, 15 

 

 

 

Hallintolainkäyttölain 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin pää-

töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät ja valituskiellon perusteet 

 

 

OIKAISUVAATIMUS  

 

Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika 

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuk-

sen:  

 

Pykälät 1, 5, 6, 7, 9, 10, 15 

 

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite ja 

faksi: 

 

Enontekiön sivistyslautakunta 

Ounastie 165, 99400 Enontekiö 

faksi (016) 521 050 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannis-

ta. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lu-

kuun. 
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Ltk    Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 
    

   Enontekiöllä ___/___ 2017 

VALITUSOSOITUS  

Valitusviranomainen ja –aika 

 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaati-

muksen johdosta  annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, 

joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muut-

tunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan 

jäsen. 

 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi: 

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 

PL 189, 90101 Oulu 

Fax 029 56 42841 

sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi  

 

Kunnallisvalitus, pykälät:   valitusaika 30 päivää  

 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksianto-

päivää ei oteta lukuun. 

 

OIKAISUVAATIMUS-/VALITUSKIRJELMÄ 

 

Sisältö ja toimittaminen 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 

- päätös, johon haetaan muutosta 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaadi-

taan tehtäväksi 

- muutosvaatimuksen perusteet 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen teki-

jän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa 

käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuk-

sen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on 

ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja pu-

helinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijäl-

le/valittajalle voidaan toimittaa. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alku-

peräisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tie-

doksi, tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen 

tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-

tettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 

12 §:ssä/hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.   

 

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-

/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä 

ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 

itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakir-

jat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toi-

mitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan 

tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jä-

tettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päät-

tymistä. 

mailto:pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

