
 

 
ENONTEKIÖN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 

Sivistyslautakunta 

 

Kokousaika to 7.5.2015 klo 14 - 16 

   

 

Kokouspaikka Virastotalo 

 

Saapuvilla   

olleet jäsenet Satu-Marja Eira-Keskitalo pj 

  Samuli Näkkälä  vpj 

  Hannu Kultima 

  Sirpa-Liisa Korva 

  Unto Kultima 

  Taru Mäkitalo 

  Saila Kuukasjärvi  

  Pohto Kirkkala  vj, pj 

  Johanna Kotavuopio  vj 

 

  

  

  

 

Muut saapuvilla  

olleet  Mikko Kärnä kunnanjohtaja 

  Leni Karisaari vs. kunnanjohtaja 

  Tuomas Keskitalo khall edustaja 

Sari Keskitalo khall pj 

Heikki Järvistö vapaa-aikatoimensihteeri 

Anneli Aro kirjastonhoitaja-kulttuuritoimen 

hoitaja 

Hanna Tissari vs.varhaiskasvatusohjaaja 

  Seija Keskitalo vastaaava emäntä 

  Laila Nikunlassi rehtori-sivistystoimenjohtaja 

  Timo Tuominen Kilpisjärven koulun apulaisjohtaja 

Kimmo Lämsä tekninen johtaja, poistui kokouk-

sesta § 38 aikana klo 15.45 

   

   

Asiat  35 § - 40 

 

 

 

Pöytäkirjan   

allekirjoitus Pohto Kirkkala  Laila Nikunlassi  

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

Pöytäkirjan Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. 

tarkastajat  

  

 

 

Pöytäkirja on Enontekiöllä 15.5.2015 

nähtävänä    
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2015 

 

ASIALISTA: 

35 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
36 § HETAN KOULUKESKUKSEN 9.-LUOKKALAISTEN LUOKKARETKI LONTOOSEEN 
37 § KILPISJÄRVEN MONITOIMITALON TULIPALO 
38 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 
39 § TIEDOKSI ANNETTAVAT  
40 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2015 

Sivistysltk 35 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

 

Päätös: 

Koska sivistyslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja eivät ol-

leet paikalla, sivistyslautakunta valitsi kokouksen puheenjohtajaksi 

Pohto Kirkkalan. 

 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle 

kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.  

 

Sivistyslautakunta päätti, että pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. 

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 15.5.2015. 

 

 

Päätösehdotus: 

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 15.5.2015. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2015 

Sivistysltk 36 § HETAN KOULUKESKUKSEN 9.-LUOKKALAISTEN LUOKKARETKI 

LONTOOSEEN 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta hyväksyi Hetan koulukeskuksen 9.-luokkalaisten luok-

karetken Lontooseen ja antoi matkamääräyksen luokkaretken valvojiksi 

Mirja Angelille, Miia Utriaiselle ja Irja Keskitalolle. 

 

 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta hyväksyy Hetan koulukeskuksen 9.-luokkalaisten luok-

karetken Lontooseen ja antaa matkamääräyksen luokkaretken valvojiksi 

Mirja Angelille, Miia Utriaiselle ja Irja Keskitalolle. 

 

Selostus: 

Hetan koulukeskuksen 9.-luokkalaiset ovat keränneet yläkoulun ajan varo-

ja luokkaretkeä varten. Matkakohteeksi valikoitui Lontoo, jonne luokka-

retki suuntautuu 18. – 22.5.2015. Tavoitteena on tutustua suurkaupunkiin 

ja sen kulttuuriin ja saada käytännön harjoitusta englannin kielen käy-

tössä. Matkaohjelma liitteenä (liite 1). 

 

Valvojiksi matkalle lähtevät koulun henkilökunnasta Mirja Angeli, Miia 

Utriainen ja Irja Keskitalo. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2015 

Sivistysltk 37 §  KILPISJÄRVEN MONITOIMITALON TULIPALO 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta kuuli Kilpisjärven koulun apulaisjohtaja Timo Tuomi-

sen, tekninen johtaja Kimmo Lämsän ja palopäällikkö Pohto Kirkkalan se-

lostuksen tulipaloyön tapahtumista. 

 

Vakuutusyhtiön antaman tiedon mukaan kunnan vakuutukset ovat hyvät ja 

kattavat ja kunnalle aiheutuneet vahingot korvataan. Yksityisten vahin-

gonkärsijöiden osalta jokaisen tulee kääntyä ensiksi oman vakuutusyhti-

önsä puoleen. 

 

Sivistyslautakunta keskusteli laajasti tilanteesta ja tulevaisuuden 

suunnitelmista. Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edel-

leen –valtuustolle, että Kilpisjärven koulu-monitoimitalon suunnittelu 

ja uudelleen rakentaminen aloitetaan mahdollisimman pian. Tavoitteena 

on, että uusi rakennus olisi valmis kahden vuoden kuluttua. Vakuutusyh-

tiön mukaan uuden rakennuksen tulee olla entistä vastaava, mutta tarvit-

tavia tilamuutoksia voidaan tehdä. Uudet rakennusmääräykset ja muut 

muuttuneet ohjeet tulee huomioida uudessa rakennuksessa. 

 

Sivistyslautakunnassa tuli esille mm., että päivähoidon tilat tulisi si-

joittaa uuteen rakennukseen ja mahdollisesti tilamuutoksilla myös kunto-

sali. 

 

Koulun väliaikaistiloja selvitellään kevään ja kesän aikana. Ensimmäinen 

vaihtoehto on ns. entiset rajavartioston tilat. Tekninen toimi käy neu-

votteluja tilan omistajan kanssa. 

 

Sivistyslautakunta nimesi tulevaan rakentamistyöryhmään edustajakseen 

Taru Mäkitalon. 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta keskustelee kokonaistilanteesta ja kuulee koulun apu-

laisjohtaja Timo Tuomista ja teknistä johtajaa Kimmo Lämsää. 

 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen –

valtuustolle, että Kilpisjärven koulun suunnittelu ja uudelleen rakenta-

minen aloitetaan välittömästi. Tavoitteena on aloittaa rakennustyöt ke-

sällä 2015. 

 

Sivistyslautakunta nimeää edustajansa tulevaan rakentamistyöryhmään. 

 

Selostus: 

Kilpisjärven monitoimitalo on valmistunut v. 1987. Se rakennettiin tuol-

loin arktisen rakentamisen hankkeen kautta. Rakennushallitus tuki raken-

tamiskustannuksia n. 80 %. Tilassa on toiminut koulu, terveyskeskus, 

seurakunta, nuoriso- ja liikuntatoimi, kansalaisopisto jne. Rakennus on 

ollut kylän yhteisessä käytössä hyvin erilaisissa tilaisuuksissa. 
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   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2015 

Asuntoautosta levinnyt tulipalo tuhosi monitoimitalon sunnuntaiaamuna 

3.5.2015. Henkilövahingoilta vältyttiin, mutta aineelliset vahingot oli-

vat suuret ja rakennus paloi kivijalkaa myöten. 

 

Kunnan edustajat, vs. kunnanjohtaja Leni Karisaari, rehtori-

sivistystoimenjohtaja Laila Nikunlassi ja sivistystoimen toimistosihtee-

ri Taina Harju, olivat tutustumassa tilanteeseen Kilpisjärvellä sunnun-

taina 3.5. ja kylällä järjestettiin keskustelutilaisuus koulun henkilös-

tön, oppilaiden, vanhempien, SPR:n edustajien, kyläläisten ja papin 

kanssa. Tekninen johtaja Kimmo Lämsä oli paikalla maanantaina. Koululla 

on ollut kriisityöntekijä tiistaina 5.5. 

 

Vahinkovakuutustarkastaja saapuu Kilpisjärvelle arvioimaan tilannetta ke 

6.5. Käynnin tuloksista kerrotaan kokouksessa 7.5. 

 

Kilpisjärven kyläyhteisö järjestää iltatilaisuuden perjantaina 8.5. 

 

Koulu aloitti toimintansa väliaikaistiloissa biologisella asemalla tiis-

taina 5.5. Syksyn osalta tilaselvitys käynnistetään välittömästi. 
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Sivistysltk 38 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT  

 

 

Päätös: 

 

Ei jäsenten esille ottamia asioita. 
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Sivistysltk 39 § TIEDOKSI ANNETTAVAT 

 

Päätös: 

Annettiin tiedoksi. 

 

Kimmo Lämsä poistui kokouksesta tämän pykälän aikana. 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan tiedoksi. 

 

Selostus: 

- Avoinna olleiden luokanopettajan ja lastentarhanopettajan paik-

kojen hakuaikaa jatkettiin hakemusten vähäisyyden vuoksi. Uusi 

hakuaika päättyy 22.5.2015 

- Hiippakunta ja piispa Samuel Salmi lähetti lämpimät terveiset 

Kilpisjärvelle ja kunnalle. Hiippakunta on mukana auttamassa uu-

den toiminnan käynnistämisessä mm. saamelaisen kirjallisuuden 

osalta.  
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Sivistysltk  § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Päätös: 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16. 
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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 37, 38, 39 

 

 

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

oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal-

la: 

Pykälät   

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 35, 36, 40 

 

 

 

 

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: 

 

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

