
 

 

ENONTEKIÖN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 

Sivistyslautakunta 

 

Kokousaika 22.5.2012 klo 15.30 – 17.30 

 

Kokouspaikka Virastotalo  

 

Saapuvilla  Seppo Alatörmänen pj 

olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj 

  Karri Angeli 

  Lauri Orava 

  Sirpa-Liisa Korva 

  Tytti Valkeapää 

  Miliza Kimmel 

  Mika Vaari vj 

  Milla Isohanni työharjoittelija, nuorisotoimi,  

    paikalla kokouksen alussa 

  

 

Muut saapuvilla  

olleet  Mikko Kärnä vs.kunnanjohtaja 

  Jaakko Alamattila khall edustaja 

Sari Keskitalo khall pj 

Heikki Järvistö vapaa-aikatoimensihteeri 

Anneli Aro kirjastonhoitaja-kulttuuritoimen 

hoitaja 

Taina Ketola varhaiskasvatusohjaaja 

  Seija Keskitalo vastaava emäntä 

  Laila Palkinen rehtori-sivistystoimenjohtaja 

   

   

 

Asiat   73 § - 92 § 

 

 

 

Pöytäkirjan  

allekirjoitus Seppo Alatörmänen  Laila Palkinen  

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

   

Jyri Hautamäki 

puheenjohtaja § 74  

 

Pöytäkirjan 

tarkastajat Miliza Kimmel  Jyri Hautamäki 

 

   

 

Karri Angeli § 74  

   

 

Pöytäkirja on Enontekiöllä 1.6.2012 

nähtävänä    
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk 73 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

Ehdotus: 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle 

kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.  

 

Sivistyslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

Esityslista ja mahdollinen lisälista hyväksytään kokouksen työjärjestyk-

seksi.  

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 1.6.2012. 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle 

kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.  

 

Sivistyslautakunta valitsi kaksi pöytäkirjantarkastajiksi Miliza Kimme-

lin ja Jyri Hautamäen. 

 

Esityslista ja lisäpykälä § 89 (Koulukeskuksen tilaratkaisut) hyväksyt-

tiin kokouksen työjärjestykseksi.  

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 1.6.2012. 

 

Ennen kokousta sivistyslautakunta tutustui ryhmäperhepäiväkoti Vilpert-

tiin ja Miessiin varhaiskasvatusohjaaja Taina Ketolan johdolla. 

 

Kokouksen aluksi nuorisotoimessa työharjoittelijana toimiva Milla Iso-

hanni esitteli enontekiöläisille nuorille tehdyn kyselyn tuloksia. Kyse-

ly liitteenä. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk 74 §  LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN PERUSAVUSTUKSET 2012 

 

Sivistyslautakunta on julistanut haettavaksi perusavustukset pe 

27.4.2012 klo 15.45 mennessä ja jakaa perusavustuksia enintään 6000 €. 

Perusavustuksilla tarkoitetaan avustuksia, jotka lautakunta myöntää pai-

kallisten liikuntajärjestöjen sääntömääräiseen ja toimintasuunnitelman 

mukaiseen toiminnan tukemiseen eli yleisen toiminnan tukemiseen. Perus-

avustusta myönnettäessä huomioidaan seuraavia perusteita: 

Toiminnan määrä, laatu ja laajuus 

 - jäsenmäärä (maksaneet) 

 - toimipaikkojen lukumäärä ja jakautuminen 

 - toiminnan monipuolisuus, harrastavat liikuntamuodot,  

 toimivat jaostot 

Avustuksen tarve 

 - yhdistyksen taloudellinen tila 

 - muualta saatava apu 

 - tarkoituksenmukainen omatoimisuus varainhankinnassa ei ole 

 avustusta vähentävä tekijä 

Yhteiskunnallinen merkitys 

 - yhdistysten työ kansanterveyden, kasvatuksen ja sosiaalisen 

 toiminnan aloilla 

 - erityisliikunnan järjestäminen 

 - liikuntapalvelujen tuottaminen laajoille joukoille 

 

Perusavustusta ovat hakeneet: 

 

Enontekiön Kiekko-94  3000 € 

Enontekiön moottorikerho ry  2500 € 

Hetan Hukat ry   1000 € 

Hetan Latu ry   1360 € 

Yhdistelmä liitteenä 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta päättää jakaa avustukset seuraavasti: 

Enontekiön Kiekko-94  1200 € 

Enontekiön moottorikerho ry   800 € 

Hetan Hukat ry   1000 € 

Hetan Latu ry   1000 € 

   yhteensä 4000 € 

 

Jakamatta jäävä osuus 2000 € siirretään 2012 kohdeavustuksiin. 

 

Päätös: 

Sirpa-Liisa Korva ja Seppo Alatörmänen poistuivat esteellisinä kokouk-

sesta tämän pykälän ajaksi. Vpj Jyri Hautamäki toimi puheenjohtajana ja 

Karri Angeli pöytäkirjan tarkastajana tämän pykälän ajan. 

 

Ehdotuksen mukaan.
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk 75 § NUORISOJÄRJESTÖJEN PERUS-JA KOHDEAVUSTUKSET 2012 

 

Sivistyslautakunta on julistanut haettavaksi perus- ja kohdeavustukset 

nuorisotoimintaan pe 27.4.2012 klo 15.45 mennessä ja määritellyt summak-

si 3000 €. 

 

Nuorisotoiminnan avustukset on tarkoitettu paikallisille nuorisoyhdis-

tyksille, nuorisotyötä tekeville yhdistyksille sekä nuorten itsensä jär-

jestämille toimintaryhmille. Nuorisotoimen osalta hakijan jäsenistä tu-

lee 2/3 olla alle 29-vuotiaita. 

Perusavustukset: 

Niillä tarkoitetaan avustuksia, jotka lautakunta myöntää paikallisten 

nuorisoyhdistysten sääntömääräiseen ja toimintasuunnitelman mukaiseen 

toiminnan tukemiseen eli yleisen toiminnan tukemiseen. 

Kohdeavustukset: 

Avustus on kertaluonteinen ja myönnetään jonkin erityisen ja tiettynä 

aikana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen, koulutukseen, leirei-

hin, matkoihin ja toimintaa palvelevan kaluston ja välineistön hankin-

taan. 

Kohdeavustusten jako perustuu maksutositteisiin. 

Yhteenveto liitteenä. 

 

Perus- ja kohdeavustusta ovat hakeneet: 

perusavustus 

Enontekiön VPK ry (nuoriso-osasto)  1200 € 

SPR Enontekiön osasto (Reddie Kids-toiminta)  300 € 

kohdeavustukset 

Enontekiön hellsrk ry, leiritoimintaan 1100 € 

SPR, Enontekiön osasto, ohjaajakoulutus  300 € 

Yhdistelmä toimitetaan kokoukseen. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta päättää jakaa perus- ja kohdeavustukset seuraavasti: 

perusavustus 

Enontekiön VPK ry (nuoriso-osasto)  1000 € 

SPR, Enontekiön osasto (Reddie Kids-toiminta)  300 € 

kohdeavustukset  

Enontekiön hellsrk ry, leiritoimintaan 1000 € 

SPR Enontekiön osasto, ohjaajakoulutus  300 € 

 

Jakamatta jäänyt 400 € jaetaan myöhemmin 2012. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk.76 § ENONTEKIÖN KUNNAN KULTTUURIPALKINTO 2012 JA 

KULTTUURIAVUSTUKSET 2012 

  

Sivistyslautakunta on julistanut Enontekiön Sanomissa kulttuuritapahtu-

ma- ja kulttuuritoimen kohdeavustukset haettavaksi 27.4.2012 klo 15.45 

mennessä ja jakaa kulttuuritapahtuma-avustuksia ja kulttuuritoimen koh-

deavustuksia yhteensä enintään 6000 euroa.  

Kulttuuriavustuksista päättämistä ohjaavat vuonna 1998 voimaan tulleet 

Enontekiön vapaa-aikalautakunnan kulttuuriavustusten ja apurahojen jako-

perusteet.  

Kulttuuriavustusmäärärahasta voidaan hakemuksetta jakaa myös Enontekiön 

kunnan vuoden 2012 taide- tai kulttuuripalkinto, oheismateriaalina luet-

telo aiemmin palkituista. 

 

Vuoden 2012 osalta ovat peruuntuneet Pessi ja Illusia –näytelmän tekemi-

nen Enontekiölle sekä Yrjö Kokon jalanjäljillä –seminaari. 

  

Kulttuuriavustusta ovat määräaikaan mennessä hakeneet: 

  

Hetan Musiikkipäivät ry, 43. Hetan Musiikkipäivien järjestämiseen  

2.-9.4.2012      4500 €  

Karesuvannon kyläyhteisö Gaskkas ry, Juhannusjuhlan järjestämiseen 

22.6.2012       600 €  

Palojoensuun kyläyhdistys ry,  

Vanhojen valokuvien näyttelyn kehittämiseen ja työstämiseen kirjaksi 

2000 €  

Yrjö Kokko –seura ry, retken järjestämiseen Reidar Särestöniemen  

taidemuseoon Kittilän Kaukoseen ruska-aikaan 2012  700 € 

 

Hakemusten yhteissumma on 7800 €.  

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja):  

Sivistyslautakunta päättää Enontekiön kunnan vuoden 2012 taide- tai 

kulttuuripalkinnosta (saaja, suuruus, jakotilaisuus, jakajat).  

 

Sivistyslautakunta päättää jakaa kulttuuritoimen kohdeavustukset seuraa-

vasti, mikäli kulttuuripalkintoa ei jaeta (suluissa, mikäli kulttuuri-

palkinto jaetaan):  

Hetan Musiikkipäivät ry   4400 €  (4300 €) 

Karesuvannon kyläyhteisö Gaskkas ry  400 €   (300 €) 

Palojoensuun kyläyhdistys ry   700 €   (500 €) 

Yrjö Kokko –seura ry   500 €   (400 €) 

Kulttuuritoimen avustukset yhteensä 6000 €  (5500 €).  

 

Päätös:  

Anneli Aro poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän päätöksenteon 

ajaksi. 

 

Sivistyslautakunta päätti, että se ei jaa v. 2012 kulttuuripalkintoa. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistyslautakunta päätti jakaa kulttuuritoimen kohdeavustukset seuraa-

vasti: 

 

Hetan Musiikkipäivät ry   4400 €   

Karesuvannon kyläyhteisö Gaskkas ry  400 €    

Palojoensuun kyläyhdistys ry   700 €    

Yrjö Kokko –seura ry   500 €    

Kulttuuritoimen avustukset yhteensä 6000 €.  
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk 77 § SAAMENKIELISEN TUNTIOPETTAJAN VALINTA 

 

Kunnanhallitus on myöntänyt kokouksessaan 7.5.2012 § 140 luvan täyttää 

saamenkielinen tuntiopettajan paikka Peltovuoman koululla ajalle 

1.8.2012 – 31.7.2013.  

 

Tehtävä on ollut haettavana MOL:n sivuilla. Hakuaika päättyi 21.5.2012 

klo 15. Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia tuli 1 kpl. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta valitsee saamenkielisen tuntiopettajan tehtävään 

(Peltovuoman koulu) ajalle 1.8.2012 – 31.7.2013 Hellin Pietikäisen (val-

mistuu kaksikieliseksi luokanopettajaksi kesällä 2012 Kautokeinosta). 

 

Valitun tulee esittää ennen viran vastaanottamista lääkärintodistus ja 

rikosrekisteriote. 

 

Määräaikaisuuden perusteena on mahdolliset muutokset oppilasmäärissä ja 

saamenkielisen opetuksen tarpeessa.  

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta valitsi saamenkielisen tuntiopettajan tehtävään (Pel-

tovuoman koulu) ajalle 1.8.2012 – 31.7.2013 Hellin Pietikäisen (valmis-

tuu kaksikieliseksi luokanopettajaksi kesällä 2012 Kautokeinosta). 

 

Valitun tulee esittää ennen viran vastaanottamista lääkärintodistus ja 

rikosrekisteriote. 

 

Määräaikaisuuden perusteena on mahdolliset muutokset oppilasmäärissä ja 

saamenkielisen opetuksen tarpeessa.  
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk 78 § KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAN VALINTA (HETAN KOULUKESKUS) 

 

Kunnanhallitus on antanut kokouksessaan 7.5.2012 luvan täyttää koulun-

käyntiavustajan toimi ajalle 10.8.2012 – 1.6.2013. 

 

Paikka on ollut haettavana MOL:in sivuilla. Hakuaika päättyi ma 21.5. 

klo 15.00. Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia tuli viisi. Kahdel-

la on muodollinen kelpoisuus tehtävään. 

 

Hakijat ovat koulunkäyntiavustaja Tuija Alasaukko-oja, koulunkäyntiavus-

taja Jaana Pietikäinen, lähihoitaja Pirjo Hahka, muusikko ja erä-

opasopiskelija Juho Kotiaho ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajaopis-

kelija Sisko Kivisaari. 

 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta valitsee koulunkäyntiavustajaksi (Hetan koulukeskus) 

ajalle 10.8.2012 – 1.6.2013 koulunkäyntiavustaja Jaana Pietikäisen. 

 

Valitun tulee toimittaa ennen tehtävän vastaanottamista lääkärintodistus 

ja rikosrekisteriote. 

 

Määräaikaisuuden perusteena on oppilastilanteen ja oppilasmäärän muutok-

set. 

 

Työsopimuksessa määritellään tarkemmin tehtävään mahdollisesti sisälty-

vät muut koululla tapahtuvat työn luonteeseen kuuluvat tehtävät. 

 

Päätös: 

Mika Vaari poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän ajaksi. 

 

Sivistyslautakunta valitsi koulunkäyntiavustajaksi (Hetan koulukeskus) 

ajalle 10.8.2012 – 1.6.2013 koulunkäyntiavustaja Jaana Pietikäisen. 

 

Valitun tulee toimittaa ennen tehtävän vastaanottamista lääkärintodistus 

ja rikosrekisteriote. 

 

Määräaikaisuuden perusteena on oppilastilanteen ja oppilasmäärän muutok-

set. 

 

Työsopimuksessa määritellään tarkemmin tehtävään mahdollisesti sisälty-

vät muut koululla tapahtuvat työn luonteeseen kuuluvat tehtävät. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk 79 § KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAN VALINTA (PELTOVUOMAN KOULU) 

 

Kunnanhallitus on antanut kokouksessaan 7.5.2012 luvan täyttää koulun-

käyntiavustajan toimi ajalle 10.8.2012 – 1.6.2013. 

 

Paikka on ollut haettavana MOL:in sivuilla. Hakuaika päättyi ma 21.5. 

klo 15.00. Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia tuli 3 kpl. Yhdellä 

on muodollinen kelpoisuus tehtävään. 

 

Hakijat ovat koulunkäyntiavustaja Tuija Alasaukko-oja, muusikko ja erä-

opasopiskelija Juho Kotiaho ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajaopis-

kelija Sisko Kivisaari. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta valitsee koulunkäyntiavustajaksi (Peltovuoman koulu) 

ajalle 10.8.2012 – 1.6.2013 koulunkäyntiavustaja Tuija Alasaukko-ojan. 

 

Valitun tulee toimittaa ennen tehtävän vastaanottamista lääkärintodistus 

ja rikosrekisteriote. 

 

Määräaikaisuuden perusteena on oppilastilanteen ja oppilasmäärän muutok-

set. 

 

Työsopimuksessa määritellään tarkemmin tehtävään mahdollisesti sisälty-

vät muut koululla tapahtuvat työn luonteeseen kuuluvat tehtävät. 

 

 

Päätös: 

Mika Vaari poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän ajaksi. 

 

Sivistyslautakunta valitsi koulunkäyntiavustajaksi (Peltovuoman koulu) 

ajalle 10.8.2012 – 1.6.2013 koulunkäyntiavustaja Tuija Alasaukko-ojan. 

 

Valitun tulee toimittaa ennen tehtävän vastaanottamista lääkärintodistus 

ja rikosrekisteriote. 

 

Määräaikaisuuden perusteena on oppilastilanteen ja oppilasmäärän muutok-

set. 

 

Työsopimuksessa määritellään tarkemmin tehtävään mahdollisesti sisälty-

vät muut koululla tapahtuvat työn luonteeseen kuuluvat tehtävät. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk 80 § KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAN VALINTA (KILPISJÄRVEN KOULU) 

 

Kunnanhallitus on antanut kokouksessaan 7.5.2012 luvan täyttää koulun-

käyntiavustajan toimi ajalle 10.8.2012 – 1.6.2013. 

 

Paikka on ollut haettavana MOL:in sivuilla. Hakuaika päättyi ma 21.5. 

klo 15.00. Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia tuli 3 kpl. Yhdellä 

on muodollinen kelpoisuus tehtävään.  

 

Hakijat ovat koulunkäyntiavustaja Piia Lankinen, muusikko ja erä-

opasopiskelija Juho Kotiaho ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajaopis-

kelija Sisko Kivisaari. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta valitsee koulunkäyntiavustajaksi (Kilpisjärven koulu) 

ajalle 10.8.2012 – 1.6.2013 koulunkäyntiavustaja Piia Lankisen. 

 

Valitun tulee toimittaa ennen tehtävän vastaanottamista lääkärintodistus 

ja rikosrekisteriote. 

 

Määräaikaisuuden perusteena on oppilastilanteen ja oppilasmäärän muutok-

set. 

 

Työsopimuksessa määritellään tarkemmin tehtävään mahdollisesti sisälty-

vät muut koululla tapahtuvat työn luonteeseen kuuluvat tehtävät. 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta valitsi koulunkäyntiavustajaksi (Kilpisjärven koulu) 

ajalle 10.8.2012 – 1.6.2013 koulunkäyntiavustaja Piia Lankisen. 

 

Valitun tulee toimittaa ennen tehtävän vastaanottamista lääkärintodistus 

ja rikosrekisteriote. 

 

Määräaikaisuuden perusteena on oppilastilanteen ja oppilasmäärän muutok-

set. 

 

Työsopimuksessa määritellään tarkemmin tehtävään mahdollisesti sisälty-

vät muut koululla tapahtuvat työn luonteeseen kuuluvat tehtävät. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk 81 § SIVISTYSTOIMEN HANKEKATSAUS 

 

Liikuntatoimi  

- Hetan latuverkoston kunnostaminen 31.12.2012 saakka 

- Hetan latuverkoston kunnostaminen 2- kalusto, loppuraportti Ely-

keskuksella 

- KKI-hanke ”miehille, mutta sallittu myös naisille” 2012 vuoden lop-

puun 

- Lihku matkai-kohti terveyttä- hanke 2012 yhdessä Kittilän, Kolarin 

ja Muonion kanssa 

 

Nuorisotoimi 

- Nuorten työpajahanke Tunturi-Lapin Kehityksen alla 

- Elokuvia Oloksella -hanke tämän vuoden loppuun 

- NuKu -hanke (nuori kulttuuri) yhdessä Muonion, Kolarin , Pellon, 

Ylitornion ja Kittilän kanssa.  

- Etsivä nuorisotyöhanke yhdessä Muonion kanssa 

 

Kulttuuritoimi 

- OKM/Pessi ja Illusia näytelmän tuottaminen vuonna 2012,  

kielteinen päätös 12.3.2012. 

 

Kirjastotoimi 

Hankerekisteri: http://hankkeet.kirjastot.fi 

- Lapin ELY/Hyvinvointia kirjastosta, kielteinen päätös 15.3.2012. 

- Lapin ELY/Johtti girjerádju, 22000 € toimintamenoihin, saamelaisten 

kotiseutualueen kunnat, Muonio ja Rovaniemi mukana, Inari hallin-

noi, OKM:n avustuksella 7.5. aloittanut työnsä kulttuurituottaja 

Anneli Aikio. 

- OKM/Wanhan ajan ompeluseurat, yhdessä Muonion kirjaston kanssa, 

Enontekiö hallinnoi, jatkuu vuoden 2012 loppuun. 

- Lapin ELY/Lukuintoa lapsille ja nuorille, 21500 €, yhdessä Muonion 

kirjaston kanssa, Muonio hallinnoi, jatkuu vuoden 2013 loppuun. 

- Lapin ELY/Uuden kirjastoauton suunnitteluhanke, Muonion kirjasto 

hallinnoi, vuoden 2012 loppuun. Ulkoasun ja nimen suunnittelukil-

pailut tulossa. 

- Lapin ELY/Lapin kirjastojen yhteiset, Lapin maakuntakirjaston hal-

linnoimat kirjastojärjestelmän ja asiakasliittymän kehittämishank-

keet (mm. Lapin yhteinen kirjasto) ja Kemin hallinnoima strate-

giahanke. 

 

Koulutoimi 

- Oppimisympäristön kehittäminen; määräraha, 23.000, käytetty erälu-

kion suunnittelijan palkkaukseen. Tehty kaksi uutta hankehakemusta, 

joilla rahoitettaisiin fyysistä ja virtuaalista oppimisympäristöä 

ja hankittaisiin laitteita. Päätöksiä ei ole vielä tullut. 

- Kansainvälistymishanke; tehty hakemus yhteistyön aloittamiseen 

Enontekiön koulujen ja Norjan ja Ruotsin pohjoisessa olevien koulu-

jen kanssa. Päätöstä ei ole vielä saatu. 

- Saatu kerhotoiminnan kehittämiseksi 15.000 ensi lukuvuodelle. 

http://hankkeet.kirjastot.fi/
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- Kielenopetuksen kehittäminen/Kielitivoli-hanke edelleen käynnissä 

(saatu alun perin 15.000) 

- Kelpo-perusopetuksen laadun kehittämishanke edelleen käynnissä, 

saatu alun perin 30.000, käytetään henkilökunnan koulutukseen lä-

hinnä erityisopetukseen liittyen 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan tiedoksi. 

 

Päätös: 

Annettiin tiedoksi. 
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Sivistysltk 82 §  KARESUVANNON KOULUN REMONTTI 

 

Teknisen lautakunnan kokouksessa on keskusteluissa käsitelty Karesuvan-

non koulun remonttitarvetta. Esillä oli ollut mm., että sivistyslauta-

kunta tekisi tälle vuodelle talousarvioon lisämäärärahaesityksen koulun 

pintaremontin toteuttamiseksi. Koulurakennusten kunto on heikko, koska 

useita vuosia haettavana ollutta peruskorjausavustusta ei ole saatu. 

Kunnanrakennusmestarilta saadun tiedon mukaan avustushakemus on päivi-

tetty vuosittain ja tällä hetkellä Karesuvannon koulun peruskorjausra-

hoitus on opetus- ja kulttuuriministeriön listalla sijoitettu vuodelle 

2016. 

 

Rehtori-sivistystoimenjohtaja on keskustellut asiasta Karesuvannon kou-

lun apulaisjohtaja Virpi Väisäsen, sivistyslautakunnan puheenjohtaja 

Seppo Alatörmäsen, vs. kunnanjohtaja Mikko Kärnän, rakennustarkastaja 

Eino Mäkelän ja kunnanrakennusmestari Lasse Mäkitalon kanssa. Yhtenä 

vaihtoehtona on yrittää saada nopeutettua avustuksen saantia OKM:stä. 

 

Karesuvannon koulun apulaisjohtaja Virpi Väisänen toimittaa kokoukseen 

listan nopeinta korjausta vaativista kohteista. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta tutustuu tilanteeseen ja päättää jatkotoimenpiteistä. 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta tutustui Karesuvannon koulun apulaisjohtaja Virpi 

Väisäsen laatimaan listaan kiireellisistä korjauskohteista. 

 

Sivistyslautakunta päätti, että korjaustoimenpiteet on tehtävä niiden 

kohtien osalta, jotka ovat välttämättömiä koulutyön kannalta tai vaarak-

si terveydelle. Sivistyslautakunta esittää tekniselle toimelle, että se 

laatii listalla olevien kiireellisten toimenpiteiden osalta arvioinnin, 

kustannusarvion ja korjaussuunnitelman. Korjaukset toivotaan toteutetta-

viksi jo kesän aikana. Lisäksi sivistyslautakunta esittää, että OKM:n 

listalla olevaa peruskorjausavustuksen aikataulua pyritään saamaan ai-

kaisemmaksi. 
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Sivistysltk 83 § ESIKOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMINEN 

HETASSA JA KARESUVANNOSSA LUKUVUONNA 2012-2013 

 

Esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoidosta ei ole mitään sovittua tai 

vakiintunutta käytäntöä. Varhaiskasvatusohjaaja on kartoittanut vanhem-

milta esikoululaisten hoitotarvetta Karesuvannossa ja Hetassa. Tämän 

kartoituksen perusteella on keskusteltava esikoululaisten hoitopaikasta, 

mahdollisesta resurssihenkilöstä ja kuljetuksista. 

 

Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Sivistyslautakunta keskustelee esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoidon 

järjestämisestä Hetassa ja Karesuvannossa, ja siihen tarvittavista re-

sursseista. 

 

Päätös: 

 

Sivistyslautakunta keskusteli esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoidon 

järjestämisestä Karesuvannossa ja Hetassa. Karesuvannossa järjestetään 

esikoululaisille tarpeelliset kuljetukset Ruotsin Karesuandossa sijait-

sevaan päivähoitopaikka Lávvun ja koulun välillä, sillä matka on lapsil-

le vaarallinen kulkea. Hetassa esikoululaisten iltapäivähoito järjeste-

tään koulun tiloissa ja päivähoidon puolelta järjestetään hoitaja. 
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Sivistysltk 84 § TÄYTTÖLUPA KOTONA TOIMIVA PERHEPÄIVÄHOITAJA HETTA 

 

Huhtikuun aikana tapahtui päivähoitopaikkojen hakeminen seuraavalle hoi-

tokaudelle. Saapuneiden hakemusten perusteella olemassa olevat hoitopai-

kat Hetan alueella eivät riitä. Hoitoa tarvitsee syksystä alkaen 20 suo-

menkielistä lasta, ja olemassa olevat paikat riittävät 16 lapselle. 

 

Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Sivistyslautakunta anoo kunnanhallitukselta täyttölupaa kotona toimivan 

perhepäivähoitajan palkkaamiseksi Hettaan määräaikaisena hoitokaudelle 

1.8.2012-31.7.2013. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
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Sivistysltk 85 § TÄYTTÖLUPA PELTOVUOMAN TOINEN PERHEPÄIVÄHOITAJA 

 

Varhaiskasvatusohjaajan saamien hakemusten ja yhteydenottojen perusteel-

la Peltovuoman lapsiryhmän koko on syksyllä mahdollisesti viisi lasta, 

ja tarvetta on myös vuorohoidolle. Lapsiryhmän koko ja vuorohoidon tarve 

vaatii toisen hoitajan palkkaamisen Peltovuoman ryhmäperhepäiväkotiin.  

 

Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Sivistyslautakunta anoo kunnanhallitukselta täyttölupaa toisen perhepäi-

vähoitajan palkkaamiseksi Peltovuoman ryhmäperhepäiväkotiin, mikäli tar-

vetta ilmenee määräaikaisena 1.8.2012 alkaen. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
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Sivistysltk  86 § TÄYTTÖLUPA KOTONA TOIMIVA PERHEPÄIVÄHOITAJA 

SONKAMUOTKA-MUONIO ALUE 

 

Sonkamuotkalaisen perheen lapset tarvitsevat mahdollisesti hoitopaikan 

heinä-elokuun vaihteesta alkaen.  

 

Ehdotus (Varhaiskasvatusohjaaja): 

Sivistyslautakunta anoo kunnanhallitukselta täyttölupaa kotona toimivan 

perhepäivähoitajan palkkaamiseksi Sonkamuotka-Muonio alueelta, mikäli 

tarvetta ilmenee määräaikaisena elokuusta 2012 alkaen. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
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Sivistysltk 87 § VILPERTIN PERHEPÄIVÄHOITAJAN TÄYTTÖLUPA 

 

Vilpertin neljännen perhepäivähoitaja määräaikainen työsuhde päättyy 

31.7.2012. Hoidettavien lasten määrässä ei tapahdu muutosta, ja perhe-

päivähoitajan työsopimusta on ketjutettu tammikuusta 2011 lähtien. Työ-

panos on välttämätön myös jatkossa, eikä määräaikaisuudelle ole perus-

tetta. 

 

Ehdotus (Varhaiskasvatusohjaaja): 

Sivistyslautakunta anoo kunnanhallitukselta luvan täyttää Vilpertin per-

hepäivähoitajan toimi 1.8.2012 alkaen toistaiseksi.  

 

Päätös: 

 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
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Sivistysltk 88 § TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 

 

- Talousarvion osavuosikatsaus: käyttöaste 30%. Tarkempi selvitys 

talousarviotilanteesta annetaan kesäkuun kokouksessa 

- Varhaiskasvatusohjaaja Taina Ketolan koeaika on päättynyt. Rehto-

ri-sivistystoimenjohtaja tekee kunnanhallitukselle palkkaustarkis-

tusesityksen. 

- Koulukeskuksessa tehdään kesän aikana koulualueen viihtyvyyden li-

säämiseksi laavurakennelma, penkkejä ja istutuksia. Mikäli oppi-

misympäristöhankkeelle saadaan rahoitusta (avustushakemus jätet-

ty)sillä katetaan osa kuluista. 

- Opetushallitukselle on jätetty avustushakemus oppimisympäristöjen 

kehittämiseen ja tietoteknisten laitteiden hankintaan (osa rahoi-

tettu jo koulutoimen määrärahoista) sekä oppilaitosten kansainvä-

listymishankkeeseen. 

- Vanhempainneuvostoasia siirretään seuraavaan kokoukseen. 

- psykologian sivutoimisen tuntiopettajan tehtävään rehtori-

sivistystoimenjohtaja on valinnut YTM Anne Eliassonin (hakemuksia 

kaksi) 

- Hetan yläluokkien kotitalousopettajana (sivutoiminen, oli haetta-

vana, ei tullut hakemuksia) lv. 2012  - 2013 suostumuksellaan toi-

mii koulunkäyntiavustaja Jaana Pietikäinen (suorittanut keittiö- 

ja ravintola-alan ammattiopintoja)   

- Rehtori-sivistystoimenjohtaja hyväksyy tarjouksen opetustoimen 

hallinto-ohjelma Primuksen laajentamisesta ja Wilman käyttöönotos-

ta. Ohjelmiin liittyvät koulutukset järjestetään syksyllä ja ne 

otetaan käyttöön koulutuksen jälkeen. 

- varhaiskasvatusohjaaja antoi tiedoksi Saamelaiskäräjille valtion-

osuuden arvioimista varten toimittamansa arvion saamenkielisen 

hoidon järjestämistarpeista lähivuosien osalta 

                                                

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan tiedoksi. 

 

Päätös: 

Annettiin tiedoksi.                
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Sivistysltk 89 § KOULUKESKUKSEN TILARATKAISUT ELOKUU 2012 ALKAEN 

 

Kevätlukukauden aikana on tullut esille tarve tehdä muutoksia koulukes-

kuksen tilojen käytössä. Rehtori-sivistystoimenjohtaja on keskustellut 

ja selvitellyt koulukeskuksen tilatarpeita yhdessä apulaisrehtorin ja 

opettajakunnan kanssa useassa eri tilaisuudessa. Tavoitteena on saada 

opettajille luokka, jossa tunneista on mahdollisimman suuri osa. Tämä 

helpottaa opetusvälineiden ja – materiaalin kuljettamista. Lisäksi luok-

kaympäristö tukee aineen opetusta, kun tilan voi järjestellä eri tavoin 

ja luokkaan sijoittaa opetusta tukevaa materiaalia pysyvästi. Koulukes-

kuksessa on useampi koulunkäyntiavustaja, joiden tehtävänä on mm. eri-

laisen yksilöllisen opetusmateriaalin tekeminen, joten yhteinen tila on 

todettu tarpeelliseksi. Lukion oppilaskunnalta oli siirretty kaksi vuot-

ta sitten kesän aikana tila erityisopettajan käyttöön. Oppilaskunta ha-

luaa ja tarvitsee tilan käyttöönsä. Yläkoulun oppilaskunta ei ole käyt-

tänyt aktiivisesti sille varattua tilaa A-rakennuksen yläkerrassa, vaan 

heidän tilatarpeensa kohdistuu enemmän alakertaan. Kouluterveydenhoita-

jalle ja oppilaanohjaajalle varattu tila B-rakenuksessa on hyvin vajaa-

käytöllä. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunnalle annetaan tiedoksi ja hyväksyttäväksi seuraavat ti-

lamuutokset: 

- A-rakennuksen oppilaskunnan käytössä ollut huone ja sen viereinen 

pientila keskitetään saamen opetuksen käyttöön 

- yläkoulun oppilaskunta voi vapaatuntina käyttää toista alakerran 

isoista luokista oleskelutilanaan. Aulaan hankitaan sohvaryhmä, 

koska oppilaat kuitenkin eniten vapaatunnin aikana oleskelevat au-

lassa mikäli eivät ole Kiepissä tai kerhossa. Oppilaskunnan koko-

ukset pidetään nykyisen tavan mukaan jossakin vapaana olevassa 

luokassa. 

- koulunkäyntiavustajien tilaksi otetaan B-rakennuksen alakerrassa 

varastona ollut tila (kopiokonehuone), jossa on myös varastotila 

- B-rakennuksesta tyhjennetään opetustilaksi nykyinen terveydenhoi-

tajan/opinto-ohjaajan tila. Terveydenhoitajan tilana on jatkossa 

yläkerran entinen asuntolanhoitajan huone. Samaa tilaa käytetään 

alakoulun oppilaan opetuksessa silloin, kun hänellä on tarve kah-

denkeskiseen opetukseen opettajansa tai avustajansa kanssa. Opin-

to-ohjaajan ja oppilaan kahdenkeskiset ohjaukset ja pienryhmäohja-

ukset voidaan pitää jossakin vapaana olevassa luokassa tilanteen 

mukaan. 

- äidinkielen opettajalle (suomi) sijoitetaan tunnit B-rakennuksen 

yläkertaan, josta tulee opettajan oma luokka 

- alakoulujen kiertävän erityisopettajan tila B-rakennuksen yläker-

rassa palautetaan lukion oppilaskunnan käyttöön. Kiertävän eri-

tyisopettajan tilaksi osoitetaan nykyinen terveydenhoita-

jan/oppilaanohjaajan tila B-rakennuksesta. Erityisopettajan olles-

sa muilla kouluilla tila on tarvittaessa muun opetuksen käytössä 

(esim. alakoulujen pienryhmiä) kuten kaikki muutkin tilat koulu-

keskuksessa 
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- tilaratkaisuja tarkastellaan jatkossa vuosittain oppilasmäärissä 

ja henkilökunnassa tapahtuvien muutosten mukaan. Tärkeintä suun-

nittelussa on oppilaan ja opetuksen mahdollisimman järkevä toteut-

taminen ja tilojen tehokas käyttö. 

- koulukeskuksen piha-aluetta kehitetään ottaen huomioon eräteema; 

rakennetaan mm. pysyvä puolilaavu leikkikentän läheisyyteen 

- selvitetään teknisen työn tilojen tehokkaan käytön mahdollisuudet 

- kesän aikana siivotaan ja yhdistellään pieniä varastotiloja ja py-

ritään saamaan osa pienryhmäopetuskäyttöön 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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Sivistysltk 90 § MUUT ASIAT 

 

- Vilpertissä ja Miessissä käynnin perusteella sivistyslautakunta 

antoi valtuudet purkaa toimipisteiden välissä olevan aidan. Jaakko 

Alamattilalle annettiin lupa siirtää aita Leppäjärven koulun pi-

halle estämään ryhmäperhepäiväkodin lasten pääsy suoraan rannalle. 

 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
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Sivistysltk 91 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT  

 

Sirpa-Liisa Korva toi esille, että Vilpertin ja Miessin pihavalaistusta 

tulee tehostaa ja piha-alueen viihtyvyyteen tulee kiinnittää huomiota. 

Sivistyslautakunta kannatti esitystä ja antoi varhaiskasvatusohjaajalle 

valtuudet ryhtyä toimenpiteisiin asian suhteen. 

 

Nuorisolle tehdyn kyselyn perusteella tuli esille, että muualla opiske-

levat enontekiöläiset nuoret toivovat, että kunta tukisi kodin ja koulun 

välisiä matkoja. Sivistyslautakunnan jäsenet olivat yksimielisiä, että 

asiaa tulee valmistella esitykseksi kunnanhallitukselle. 
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Sivistysltk 92 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30. 

 

Uusi kokousaika kesäkuulle sovitaan myöhemmin. 
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Sivistysltk 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 81, 84, 85, 86, 87, 88, 91 

 

 

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

oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal-

la: 

Pykälät  73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 89, 90, 92 

 

 

 

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 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 89, 90, 92 

 

 

 

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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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: 

 

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 tiedoksianto-

päivää ei otetalukuun. 

 

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:rovaniemi.hao@oikeus.fi

