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Sivistysltk 93 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Ehdotus:
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle
kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.
Sivistyslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Esityslista ja mahdollinen lisälista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 3.7.2011.
Päätös:
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle
kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.
Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Miliza Kimmelin ja
Jyri Hautamäen.
Päätettiin käsitellä ensimmäiseksi § 100 ja 101. Kokoukseen pyydettiin
asiantuntijaksi em. pykälien ajaksi Enontekiön Kehitys Oy:stä joukkoliikenteestä vastaava Sirpa Mannela.
Vapaa-aikatoimensihteeri Heikki Järvistö toi kokoukseen uuden esityksen
pykälään 103.
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Sivistysltk § 94 SOVELTAVIEN KURSSIEN HYVÄKSYMINEN ENONTEKIÖN
ERÄLUKION OPETUSSUUNNITELMAAN
Enontekiön lukion opetussuunnitelma on kokonaisuudessaan hyväksytty
14.6.2005. Joitakin muutoksia on lisätty jälkikäteen, mm. mediaopintoihin liittyviä soveltavia kursseja. Lukion kuten perusopetuksenkin
opetussuunnitelmat uudistuvat kokonaisuudessaan v.2016 jälkeen. Siinä
vaiheessa myös Enontekiön erälukion opetussuunnitelma uudistetaan konaisuudessaan.
Opetushallituksen ohjeiden mukaan koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä
opetussuunnitelmaan tulevat soveltavat kurssit. Enontekiön kunnan hallintosäännössä todetaan, että sivistyslautakunta hyväksyy kunnallisen
opetussuunnitelman (§ 54 1. kohta).
Enontekiön lukio muutettiin Enontekiön erälukioksi syksyllä 2011. Koulutussuunnittelija Kaisu Mankinen suunnitteli lukiolle kuusi soveltavaa
kurssia.
Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja):
Sivistyslautakunta hyväksyy Enontekiön erälukion opetussuunnitelmaan
soveltaviksi kursseiksi seuraavat kurssit:
-

Erämelonnan perusteet ja kesäkalastus
Metsälle Enontekiöllä
Eräretkeilyn perusteet
Eräensiapu
Rekikoirakurssi
Vaelluskurssi

Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
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VILPERTIN PERHEPÄIVÄHOITAJAN VALINTA

Vilpertin perhepäivähoitajan toimi 1.8.2013 alkaen toistaiseksi voimassa
olevana on ollut haettavana kunnan ilmoitustaululla ja MOL:n sivuilla.
Hakuaika päättyi 8.6.2012 klo 15. Määräaikaan mennessä hakemuksia saapui
kolme. Hakemukset ovat nähtävillä kokouksessa.
Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja):
Sivistyslautakunta valitsee Vilpertin perhepäivähoitajaksi lastenohjaaja
Tiina Kirkkalan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.8.2012 alkaen. Kirkkala on toiminut Vilpertissä perhepäivähoitajana määräaikaisissa työsuhteissa tammikuusta 2011 alkaen.
Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/02 edellyttämä rikosrekisteriote.
Päätös:
Sivistyslautakunta valitsi Vilpertin perhepäivähoitajaksi lastenohjaaja
Tiina Kirkkalan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.8.2012 alkaen.
Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lasten kanssa
työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/02 edellyttämä rikosrekisteriote.
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KARESUVANNON KOULUN SIIVOOJAN VALINTA

Karesuvannon koulun mitoitettu siivoustyöaika on 23 tuntia 21 minuuttia
/viikko. Siivoojan määräaikainen osa-aikainen työsopimussuhteinen toimi
on ilmoitettu täytettäväksi 13.8.2012 alkaen, työsuhteen päättyessä
30.6.2015. Työtä haettaessa katsotaan eduksi myös ruokahuollon osaaminen. Määräaikaisuuden perusteena ovat mahdolliset tulevat henkilöstöjärjestelyt vuoden 2015 aikana.
Kuulutus on ollut nähtävänä MOL:n sivuilla, kunnan kotisivuilla ja ilmoitustaululla.
Hakuaika on päättynyt 11.6.2012 klo 15.00. Määräaikaan mennessä on tullut yksi hakemus, hakijana Johanna Mattila. Hän on toiminut aikaisemmin
kahden lukuvuoden ajan Karesuvannon koululla siivoojana ja tehnyt myös
emännän sijaisuuksia keittiössä.
Ehdotus (vastaava emäntä):
Johanna Mattila valitaan osa-aikaisen siivoojan toimeen Karesuvannon
koululle ajalle 13.8.2012 - 30.6.2015.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
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AVUSTUSHAKEMUS/NITA KUMPULAINEN, JENNA PALO

Sivistyslautakunnalle on tullut liitteenä oleva avustushakemus, jossa
haetaan avustusta esiintymismatkan aiheuttamiin matka- ja majoituskuluihin.
Hetan koulukeskuksen oppilaat, Nita Kumpulainen ja Jenna Palo, menestyivät hyvin valtakunnallisessa Tangojuniori-kilpailussa, josta he pääsivät
finaaliin Seinäjoelle. Kilpailu pidetään 14.7. Viikkoa aikaisemmin,
5.7., järjestetään Seinäjoella Satumaa-päivä, johon tyttöjä on pyydetty
myös esiintymään. Huoltajat hakevat avustusta tämän toisen esiintymismatkan kuluihin.
Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja):
Sivistyslautakunta myöntää Nita Kumpulaisen ja Jenna Palon esiintymismatkakuluihin avustusta 200,-.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
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ANOMUS/JULIA HOFFMAN JA VIKTOR MANNELA

Sivistyslautakunnalle on saapunut seuraava anomus:
” Hyvä Enontekiön sivistyslautakunta!
Meillä on lukuvuonna 2012/2013 kaksi lasta kotiopetuksessa (4. ja 6.
luokilla), erityisesti pitkän koulumatkan takia. Olisiko mahdollista
saada Enontekiön kunnalta avustusta oppimateriaaleihin, niin kuin vihkoihin, sekä yleisiin harjoituskirjoihin?
Ystävällisin terveisin
Julia Hoffmann
Viktor Mannela”
Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja):
Sivistyslautakunta ei myönnä avustusta kotiopetuksen oppimateriaaleihin,
koska kunta jo järjestää ja tarjoaa maksutonta perusopetusta kaikille
kunnan alueella asuville oppivelvollisuusikäisille.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.

Ltk

Khall

Kvalt
Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Enontekiöllä ___/___ 2011

ENONTEKIÖN KUNTA
Sivistyslautakunta

Päivämäärä
26.6.2012

Sivu
8

Sivistysltk 99 § KOULUKOHTAISET VANHEMPAINNEUVOSTOT
Enontekiön hallintosäännön mukaan lukion rehtorin ja koulunjohtajien
tehtäviin kuuluu seuraava:
- kutsuu koolle lukuvuoden alussa vanhempainkokouksen, jossa koulun
kasvatus- ja opetustyötä tukemaan nimetään koulukohtaisiin vanhempainneuvostoihin tarvittava määrä jäseniä. Vanhempainneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Vanhempainneuvosto ei ole luottamushenkilöelin.
Hallintosäännön hyväksymisen jälkeen on tehty virkamuutoksia, joita ei
ole vielä korjattu hallintosääntöön; mm. lukion rehtorin virkaa ei enää
ole, vaan se on yhdistetty rehtori-sivistystoimenjohtajan virkaan, ja
koulunjohtajia ei enää ole, vaan heidän tilalla on apulaisjohtajat.
Tällä hetkellä voimassa olevassa hallintosäännössä ei mainita missään
muussa kohdassa asiasta, joten koolle kutsumista lukuun ottamatta toiminta on vapaamuotoista koulun tarpeiden mukaan.
Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja):
Annetaan tiedoksi tilanne hallintosäännön osalta.
Annetaan rehtori-sivistystoimenjohtajan tehtäväksi syksyllä kutsua koolle Hetan koulukeskuksen vanhempainkokous ja sivukoulujen apulaisjohtajille tehtäväksi syksyllä koota sivukoulujen vanhempainkokous, joissa
valitaan koulukohtaisten vanhempainneuvostojen jäsenet ja päätetään jäsenten määrä. Vanhempainneuvoston toimikaudeksi määrätään lukuvuosi.
Uuden hallintosäännön valmistelun yhteydessä ratkaistaan vanhempainneuvostojen tarve tai mahdollinen muu järjestely kodin ja koulun väliseen
yhteistyöhön.
Päätös:
Annettiin tiedoksi tilanne hallintosäännön osalta.
Päätettiin seurata ensi lukuvuoden ajan miten Wilman käyttöönotto vaikuttaa kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön ja onko sen jälkeen tarvetta perustaa vanhempainneuvostoa.
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Sivistysltk 100 § KOULULAISKULJETUSTARJOUSTEN HYVÄKSYMINEN
Enontekiön kunta on tänä keväänä kilpailuttanut kaikki kuljetuksensa yhdessä muiden Tunturi-Lapin kuntien kanssa. Enontekiön kunnassa kuljetuksista, mukaan lukien oppilaskuljetukset, ja niihin liittyvistä kilpailutuksista vastaa Enontekiön Kehitys Oy ja käytännössä kilpailutuksen on
tehnyt annettujen aikataulu- ja henkilömäärien mukaan Rambol Oy. Asianosaisten lautakuntien tulee kuitenkin hyväksyä tarjouskilpailun voittaneet liikennöitsijät.
Oppilaskuljetusten osalta Rambol Oy:n laatiman yhteenvetoraportin (liite) mukaan edullisimman tarjouksen ovat tehneet seuraavat kuljettajat
eri kohteisiin:
Kohde 1: Peltovuoman koulukuljetukset
- Keskitalo Ari
Kohde 2. Kilpisjärven koulukuljetukset
- erillinen kilpailutus
Kohde 3: Kaaresuvannon koulun kuljetukset Vikkuriin
- Kotavuopio Juhani
Kohde 4: Kaaresuvannon koulun kuljetukset Palojoensuun suuntaan
- Kotavuopio Juhani
Kohde 5: Hetan koulukuljetukset Näkkälän suuntaan
- Kultima Markku
Kohde 6: Hetan koulukuljetukset Palojoen suuntaan
- ei tarjouksia
Kohde 7: Nunnanen – Peltovuoma – Hetta
- Kultima Markku
Tarjousasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.
Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja):
Sivistyslautakunta hyväksyy oppilaskuljetukset seuraavasti:
Kohde 1: Peltovuoman koulukuljetukset
- Keskitalo Ari
Kohde 2. Kilpisjärven koulukuljetukset
- erillinen kilpailutus
Kohde 3: Kaaresuvannon koulun kuljetukset Vikkuriin
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Kotavuopio Juhani

Kohde 4: Kaaresuvannon koulun kuljetukset Palojoensuun suuntaan
- Kotavuopio Juhani
Kohde 5: Hetan koulukuljetukset Näkkälän suuntaan
- Kultima Markku
Kohde 6: Hetan koulukuljetukset Palojoen suuntaan
- ei tarjouksia
Kohde 7: Nunnanen – Peltovuoma – Hetta
- Kultima Markku
Päätös:
Satu-Marja Eira-Keskitalo poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän
ajaksi.
Annettiin tiedoksi, että sopimus on 3-vuotinen. Sopimuksen sisältö mm.
oppilasmäärien ja tarvittavien reittien osalta tarkastetaan lukuvuosittain.
Päätettiin, että karesuvantolaisten saamenkielisten esikoululaisten kuljettaminen Ruotsin puolelle Lavvuun sisällytetään kohteen 3 kuljetuksiin. Pyydetyn tarjouksen perusteella erilliskorvaukseksi hyväksyttiin
14,-/ajokerta olipa kyseessä aamu- tai iltapäiväkuljetus.
Kohteesta 6 tehdään erillinen kilpailutus, koska siihen ei ollut tullut
yhtään tarjousta.
Tarkennetaan sopimukseen Karesuvannon koulun osalta, että koululle tuloaika on klo 8.55. Sivistyslautakunta edellyttää, että oppilaille ei tule
koululla odotusaikaa.
Sopimuksiin tarkennetaan myös, että peruutukset tulee tehdä edellisenä
päivänä klo 18 mennessä.
Sivistyslautakunta hyväksyi oppilaskuljetukset Rambol Oy:n laatiman yhteenvetoraportin mukaan edullisimman tarjouksen perusteella seuraavasti:
Kohde 1: Peltovuoman koulukuljetukset
- Keskitalo Ari
Kohde 2. Kilpisjärven koulukuljetukset
- erillinen kilpailutus
Kohde 3: Kaaresuvannon koulun kuljetukset Vikkuriin
- Kotavuopio Juhani
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Kohde 4: Kaaresuvannon koulun kuljetukset Palojoensuun suuntaan
- Kotavuopio Juhani
Kohde 5: Hetan koulukuljetukset Näkkälän suuntaan
- Kultima Markku
Kohde 6: Hetan koulukuljetukset Palojoen suuntaan
- ei tarjouksia
Kohde 7: Nunnanen – Peltovuoma – Hetta
- Kultima Markku
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Sivistysltk 101 § KILPISJÄRVEN SUUNNAN KOULULAISKULJETUSTARJOUSTEN
HYVÄKSYMINEN
Ensimmäisestä kuljetustarjouskierroksesta puuttui kaksi Kilpisjärven
suunnan kuljetusta. Tarjoukset pyydettiin erikseen.
Enontekiön Kehitys Oy:n laatiman yhteenvetoraportin (liite) mukaan edullisimman tarjouksen ovat tehneet seuraavat kuljettajat:
Kohde 1: Lukiolaisten koulukuljetus Kilpisjärveltä Karesuvantoon ja ta
kaisin
- Kultima Elli-Marja, maanantaisin
- Petterin Pirssi ja Pilke, perjantaisin
Kohde 2: Ropi-Mukkavuopio-Koulu-Biologinen asema-Tulli-Raja-Koulu
Iltapäivällä Koulu-Raja-Tulli-Mukkavuopio
Iltapäivällä Koulu-Raja-Tulli
-

Kultima Elli-Marja

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja):
Sivistyslautakunta hyväksyy seuraavat tarjoukset:
Kohde 1: Lukiolaisten koulukuljetus Kilpisjärveltä Karesuvantoon ja ta
kaisin
- Kultima Elli-Marja, maanantaisin
- Petterin Pirssi ja Pilke, perjantaisin
Kohde 2: Ropi-Mukkavuopio-Koulu-Biologinen asema-Tulli-Raja-Koulu
Iltapäivällä Koulu-Raja-Tulli-Mukkavuopio
Iltapäivällä Koulu-Raja-Tulli
-

Kultima Elli-Marja

Päätös:
Todetaan, että kohteesta 2 ei saatu alkuperäisen tarjouksen mukaista
tarjousta. Kuljettaja antoi vastatarjouksen, joka on ehdotuksena.
Sivistyslautakunta hyväksyi seuraavat tarjoukset:
Kohde 1: Lukiolaisten koulukuljetus Kilpisjärveltä Karesuvantoon ja takaisin
- Kultima Elli-Marja, maanantaisin
- Petterin Pirssi ja Pilke, perjantaisin
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Kohde 2: Ropi-Mukkavuopio-Koulu-Biologinen asema-Tulli-Raja-Koulu
Iltapäivällä Koulu-Raja-Tulli-Mukkavuopio
Iltapäivällä Koulu-Raja-Tulli
-

Kultima Elli-Marja

Sopimukseen tarkennetaan, että peruutukset tulee tehdä edellisenä päivänä klo 18 mennessä. Mikäli Ropinsalmen suunnalta ei ole oppilaita, ei
sitä voida laskuttaa.
Seija Keskitalo poistui kokouksesta tämän pykälän jälkeen.
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Sivistysltk 102 § YHTEISEN TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN SOSIAALITOIMEN
KANSSA
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta takaa kehitysvammaisille oikeuden riittäviin palveluihin. Kolpeneen palvelukeskuksessa tehdään sinne
lähetteen saaneille henkilöille tutkimukset ja annetaan suositukset hoitoon ja kuntoutumiseen. Kehitysvammadiagnoosin saamisen jälkeen heidät
otetaan oman kunnan erityishuollon asiakkaiksi. Kunnan sosiaalitoimi tekee henkilölle palvelusuunnitelman, johon kirjataan sovitut palvelut.
Näiden perusteella kunta tekee mm. sopimuksen Kolpeneelta ostettavista
kuntoutusohjauspalveluista.
Tällä hetkellä kunnassa on 7 voimassa olevaa sopimusta Kolpeneen kanssa
kuntoutusohjauksesta. Pääosa sopimuksista koskee alle 18-vuotiaita esikoulu- ja kouluikäisiä. Ostopalvelusopimukset Kolpeneen kanssa ovat vuositasolla n. 28.000,- + matkustus- ja majoituskulut täällä käyntien yhteydessä.
Rehtori-sivistystoimenjohtaja on neuvotellut sosiaalisihteeri Annikki
Kallioniemen, ohjaaja Minttu Vaittisen ja varhaiskasvatusohjaaja Taina
Ketolan kanssa mahdollisuudesta järjestää palvelut kokonaisvaltaisesti
hyödyllisemmin ja kustannustehokkaammin. Koska tällä hetkellä kokonaiskustannukset ovat samaa suuruusluokkaa kuin päätoimisen viranhaltijan
palkka vuositasolla, jos työ tehtäisiin omassa kunnassa, tultiin siihen
tulokseen, että olisi järkevämpää palkata kuntaan koulu- ja sosiaalitoimen yhteinen työntekijä. Todettiin, että kunnassa on tällä hetkellä oma
asiantuntijuusosaaminen sosiaalitoimen lisäksi koulutoimen puolella hyvä, kun meillä on kaksi muodollisesti kelpoista ja pitkän kokemuksen
omaavaa erityisopettajaa sekä monta koulunkäyntiavustajaa, jotka ovat
täydentäneet opintojaan erityiskursseilla mm. autismiin liittyen. Tämä
henkilöstö lisättynä yhdellä työntekijällä, joka keskittyisi nimenomaan
perhetason työhön, kuntamme voisi hoitaa hyvin suurin osan palvelutarpeesta itsenäisesti.
Sosiaalilautakunta käsittelee asiaa omassa kokouksessaan.
Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja):
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se antaisi luvan
perustaa 1.9.2012 alkaen koulutoimen ja sosiaalitoimen yhteisen työntekijän toimen erityislastentarhanopettaja-kuntoutusohjaaja-nimikkeellä.
Osa työstä tapahtuisi päivähoidon puolella ja osa sosiaalitoimen puolella sisältäen paitsi vammaisen henkilön itsensä kanssa toimimista myös
vanhempien ja lähipiirin ohjaamista kotikäynneillä.
Päätös:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se antaa luvan
täyttää 1.9.2012 alkaen koulutoimen ja sosiaalitoimen yhteisen työntekijän määräaikaisen (3 vuotta) toimen. Nimike tarkentuu sosiaalilautakunnan kokouksen jälkeen. Osa työstä tapahtuu päivähoidon puolella ja osa
sosiaalitoimen puolella sisältäen paitsi vammaisen henkilön itsensä
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kanssa toimimista myös vanhempien ja lähipiirin ohjaamista kotikäynneillä. Lautakuntien välinen kustannustenjako määritellään myöhemmin.
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Sivistysltk 103 § LIIKUNNANOHJAAJA ROSA PIETIKÄISEN TEHTÄVÄKUVAN JA
PALKKAUKSEN MUUTOS LIIKUNNAOHJAAJA-HANKEVETÄJÄKSI
AJALLE 1.8.2012 - 31.5.2013
Muonion kunta yhdessä muiden Tunturi-Lapin kuntien kanssa on saanut
Lihku matkai-kohti terveyttä- hankkeelle tukea OKM:ltä 30000 €.
Hankkeen tavoitteena on lisätä Tunturi-Lapissa aikuisväestön liikkumista
terveysliikuntasuositusten mukaisiksi sekä edistää omatoimista arkiliikuntaa vaikuttamalla tiedontasoon, asenteisiin ja yleiseen ilmapiiriin.
Tavoitteena on lisäksi edistää alueellista yhteistyötä ja verkostoitumista kuntien, oppilaitosten ja muiden eri toimijoiden välillä.
Tunturi-Lapin kuntien edustajat ovat kokoontuneet kesäkuun alussa ja
päättäneet palkata hankkeeseen osa-aikaisen (50 %) hankevetäjän
ajalle 1.8.2012 – 31.5.2013. Hankevetäjän tehtäviin kuuluu uuden hankehakemuksen valmistelu vuodelle 2013-2014, liikuntareseptin lanseeraaminen Tunturi-Lapin lääkäreille sekä yhteistyössä kuntien liikuntavastaavien kanssa järjestää reseptin saaneille tiedotus- ja ohjauspäiviä.
Tunturi-Lapin kunnat ovat myös lupautuneet osallistumaan hankkeeseen
1500 € omavastuulla/kunta.
Liikunnanohjaaja Rosa Pietikäinen on on antanut suostumuksensa hankevetäjän tehtävään. Hänen palkkaamisensa hankkeelle oli myös esillä kuntien
yhteisessä kokouksessa.
Ehdotus (vts):
Sivistyslautakunta hyväksyy Rosa Pietikäisen tehtäväkuvan muutoksen
liikunnanohjaaja-hankevetäjäksi sekä tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2200 €
kuukaudessa ajalle 1.8.2012-31.5.2013.
Sivistyslautakunta nimeää hankkeen ohjausryhmään edustajansa ja hänelle
varaedustajan.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
Enontekiön kunnan edustajaksi ohjausryhmään valittiin Heikki Järvistö ja
varaedustajaksi Laila Palkinen.
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Sivistysltk 104 § LIIKUNTATOIMEN KOHDEAVUSTUSTEN JAKO
Enontekiöläisten liikuntajärjestöjen ja liikuntatoimintaa järjestävien
kyläyhdistysten haettavana on ollut 30.5.2012 mennessä liikuntatoimen
kohdeavustukset koulutukseen, leireihin, tapahtumiin, välineisiin ja
liikuntatilavuokriin yhteensä 4650 € (sis. 2000 € siirtona perusavustuksista). Kyläyhdistysten liikuntatoimintaan on varattu 1000 €.
Määräaikaan mennessä avustuksia ovat hakeneet:
Liikuntajärjestöt
Enontekiön Kiekko -94 ry
466,20 €
(välinehankintoihin)
Enontekiön Moottorikerho ry
2500,00 €
(Saami Watercross-tapahtumaan 20-21.7.2012)
Kyläyhdistykset
Karesuvannon kyläyhdistys Gaskkas ry
400,00 €
(Hetta Hiihtomaahan tehtyyn laskettelumatkaan)
Ehdotus (vts):
Sivistyslautakunta jakaa kohdeavustukset seuraavasti:
Liikuntajärjestöt
Enontekiön Kiekko -94 ry
466,20 €
Enontekiön Moottorikerho ry
2500,00 €
Kyläyhdistykset
Karesuvannon kyläyhdistys Gaskkas ry
400,00 €
Jakamatta jäävät kohdeavustukset liikuntajärjestöille 1683,80 € ja
kyläyhdistyksille 600,00 € ovat haettavana 30.11.2012 mennessä.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
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Sivistysltk 105 § EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN SAAMELAISTEN KOULUTUSASIAIN
YHTEISTYÖELIMEEN VUOSILLE 2012 – 2015
Saamelaiskäräjät on asettanut kokouksessaan 15.2.2012 Saamelaisten koulutusasiain yhteistyöelimen alkaneelle vaalikaudelleen. Yhteistyöelimen
tehtävänä on kehittää saamen kielen ja saamenkielistä opetusta yhteistyössä koulutuksen järjestäjien, opetushallinnon ja saamelaiskäräjien
kesken, edistää tiedonkulkua, yhteisiä kehittämishankkeita ja muuta viranomaisyhteistyötä.
Saamelaiskäräjät pyytää edustajan ja varaedustajan nimeämistä yhteistyöelimeen vuoksiksi 2012 – 2015. Saamelaiskäräjät on nimennyt omiksi
edustajikseen koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan puheenjohtaja Yrjö
Mustan (varaedustaja saamen kielen lehtori Outi Länsman) ja lautakunnan
varapuheenjohtaja Rauni Äärelän (varaedustaja FT Pigga Keskitalo). Yhteistyöelin valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan
ensimmäisessä kokouksessa, joka järjestetään syyskaudella 2012. Yhteistyöelimen sihteerinä toimii saamelaiskäräjien koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskari.
Yhteistyöelin kokoontuu vuosittain 1 – 2 kertaa. Kokouksissa käsitellään
saamen kielen ja saamenkielisen opetuksen tilannetta eri kunnissa saamelaisten kotiseutualueella ja sen ulkopuolella.
Saamelaiskäräjät pyytää edustajien nimeämistä opetus- ja kulttuuriministeriöltä, opetushallitukselta, Lapin aluehallintovirastolta ja saamelaisten kotiseutualueen kunnilta.
Lapin aluehallintoviranomaisten kutsumassa kokouksessa Inarissa 8.6.2012
keskusteltiin asiasta ja todettiin, että kuntien edustajina olisi hyvä
olla opetustoimesta vastaavat sivistystoimenjohtajat.
Ehdotus (puheenjohtaja):
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että saamelaisten koulutusasiain yhteistyöelimeen vuosille 2012 – 2015 Enontekiön kunnan edustajaksi nimetään rehtori-sivistystoimenjohtaja Laila Palkinen ja varajäseneksi saamen kielen lehtori Berit-Ellen Juuso.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
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Sivistysltk 106 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT
Ei ollut esille otettavia asioita.
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Sivistysltk 107 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua
tai täytäntöönpanoa:
Pykälät 102, 105, 106, 107
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 § 1.mom.mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104
Hallintolainkäyttölain 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskiellon perusteet
OIKAISUVAATIMUS
Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:
Pykälät

93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104

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 tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja –aika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se,
joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan
jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi:
Rovaniemen hallinto-oikeus
Oikeustalo, Valtakatu 17, PL 8112, 96101 Rovaniemi
faksi 010 364 2995, sähköposti rovaniemi.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus, pykälät:

valitusaika 30 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei otetalukuun.
OIKAISUVAATIMUS-/VALITUSKIRJELMÄ
Sisältö ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on
ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen
tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 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 asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan
tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.
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