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ASIALISTA
225 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen
226 § Minna Näkkäläjärven eropyyntö sivistyslautakunnan varajäsenyydestä
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Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jaakko Alamattilan esityksestä
Ulla Keinovaara ja Janne Näkkäläjärvi.
Kunnanhallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi
yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen
pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00 mennessä.
Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.
Selostus
Kuntalain 58 §:n 2 momentin mukaan hallitus on päätösvaltainen,
kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä seitsemäntenä päivänä kokouksesta klo 14.00-15.00. Mikäli
ao. päivä ei ole arkipäivä, pidetään pöytäkirja nähtävillä seitsemättä päivää seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo 14.00-15.00.
Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli
heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös
näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan.
Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja
joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen
saakka.

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Päivämäärä
Sivu
Kunnanhallitus
23.9.2015
4
Khall 226 § Minna Näkkäläjärven eropyyntö sivistyslautakunnan varajäsenyydestä
Päätös
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää
Minna Näkkäläjärvelle eron sivistyslautakunnan varajäsenyydestä.
Edelleen kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se
valitsee varajäsenen sivistyslautakuntaan Minna Näkkäläjärven tilalle.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää
Minna Näkkäläjärvelle eron sivistyslautakunnan varajäsenyydestä.
Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että
se valitsee varajäsenen sivistyslautakuntaan Minna Näkkäläjärven
tilalle.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Selostus
Minna Näkkäläjärvi on sähköpostitse 21.9.2015 pyytänyt eroa sivistyslautakunnan varajäsenyydestä.
Kuntalain 38 § 3 kappaleen mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle
ja varavaltuutetulle.
Sivistyslautakunta
Jäsen
Satu-Marja Eira-Keskitalo, pj
Samuli Näkkälä, vpj
Hannu Kultima
Sirpa-Liisa Korva
Unto Kultima
Taru Mäkitalo
Saila Kuukasjärvi
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Varajäsen
Karri Angeli
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Johanna Kotavuopio
Elina Rousu
Olli Lehto
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Kokouspäivämäärä
23.9.2015

Pykälät
225-226

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 225,226
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: HValL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja
-aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen
oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja
postiosoite.
Enontekiön kunnanhallitus
Ounastie 165
99400 ENONTEKIÖ
kirjaamo@enontekio.fi
Pykälät: -

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
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