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Kokousaika

Torstaina 24.11.2011 klo 18.00

Kokouspaikka

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat
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2.
3.
4. liite 1
6. liite 2
7. liite 3
8..

Pöytäkirjan
nähtävilläpito

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävilläpito
Etsivää nuorisotyötä seutukuntaan-hanke/sitoutuminen hankkeeseen
Kouluterveyskysely 2011
Terttu Siljanderin irtisanoutuminen perhepäivähoidon ohjaajan virasta
Maire Ekoluoman irtisanoutuminen vapaa-aikaohjaajan virasta ja vapaaaikaohjaa jan viran haettavaksi julistaminen/viran täyttö
Ilmoitusasiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus,
pidetään yleisesti nähtävänä

Koulutoimistolla seur. torstai kello 9.00–15.45.
Puheenjohtaja

Puheenjohtaja

Arola Vesa-Pekka
sivistyslautakunnan puheenjohtaja
Ilmoitusmenettely

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle

Ilmoitustaulunhoitaja

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Viranomainen

Pyhäjoen kunta
Sivistyslautakunta
Torstaina 24.11.2011 klo 18.00 – 20.10

KOKOUSPAIKKA

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
(ja merkintä siitä, kuka toimi

Jäsen

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

Varajäsen

Arola Vesa-Pekka, pj.
Bäckman Laura
Flink Eija
Keskinen Hannu
Koivusipilä Hannu
Rantanen Niko
Tiikkaja Sari

(x )
(x )
(x )
( )
(x )
(x )
(x )

Kallio Tenho
Tuikkala Ritva
Mankinen Sauli
Pirkola Sami
Haikola Aki
Niemelä Johanna
Niemelä Satu

(ja läsnäolon peruste)

Annina Eskola, asiantuntuntija 18.05–18.25, § 77
Titta Hinkula, asiantuntuntija 18.05–18.25, §§ 77–78

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

§ 77 - 81

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA
(tarkastuspaikka ja -aika sekä
tarkastajien valinta taikka
merkintä edellisen kokouksen
pöytäkirjan tarkastamisesta

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu
kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla varustettu
nimikirjaimillamme

)
)
)
)
)
)
)

Pöytäkirja päätettiin tarkastaa koulutoimistossa maanantaina 28.11.2011
Pöytäkirjan tarkastajiksi päätettiin valita Laura Bäckman ja Niko Rantanen

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Antero Tervonen

Tarkastusaika
Allekirjoitukset

Laura Bäckman
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
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(
(
(
(
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Vesa-Pekka Arola
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
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Nro

Niko Rantanen

Paikka ja pvm.
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Virka-asema

Allekirjoitus
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ETSIVÄÄ NUORISOTYÖTÄ SEUTUKUNTAAN-HANKE/SITOUTUMINEN
HANKKEESEEN
Vapaa-aika- ja
aikuisliikuntajaosto 11 §
28.09.2010

Raahe on saanut opetusministeriöltä rahoitusta etsivään nuorisotyöhön
ja työntekijä on aloittanut työnsä elokuun alusta. Nyt on suunnitteilla rahoitushakemus, jossa haetaan 100% rahoitusta etsivän nuorisotyöntekijän palkkaamiseksi seutukunnan pikkukunnille (Siikajoki, Vihanti, Pyhäjoki). Kunnille haluttaisiin palkata yhteinen työntekijä etsivään nuorisotyöhön, joka kiertäisi kunnissa. Suurimmat menoerät olisivat työntekijän palkka, sekä kilometrikorvaukset.
Hankkeessa kunnat edellytetään järjestämään työntekijälle työtila ja nimeämään
yhteyshenkilö/työpari. Yhteyshenkilöä/työparia tarvitaan tietojen jakoon ja
mahdollisiin kotikäynteihin.
Vapaa-aikaohjaajan ehdotus:
Vapaa-aika- ja aikuisliikuntajaosto päättää sitoutua hankkeeseen.
Työtilaksi asiakastapaamisia varten tarjotaan joko nuorisotilaa tai virastotalolla
tyhjillään olevaa toimistohuonetta. Yhteyshenkilöksi/työpariksi nimetään vapaaaikaohjaaja.
Päätös:
Vapaa-aika- ja aikuisliikuntajaosto hyväksyi ehdotuksen.
---------------------

Sivistysltk 77 §
24.11.2011

Toiminta on aloitettu myös Pyhäjoen ja Vihannin kunnissa syyskuussa. Runsaan
kahden kuukauden aikana tehdyssä etsivässä nuorisotyössä on saatu hyviä tuloksia.
Satelliitti- etsivä nuorisotyö -hanke tarvitsee yhteistyösuostumusta Pyhäjoen
kunnalta jatkorahoituksen hakemiseksi toiminnalle myös ensi vuodeksi.
Tämän hetkisessä talousarvioesityksessä on varattu resurssi ko. toimintaan.
Etsivä nuorisotyöntekijä Annina Eskola esitteli kokouksessa hankkeen nykytilaa.

Esittelijän ehdotus:
Sivistyslautakunta päättää, että Pyhäjoen kunta sitoutuu hankkeeseen myös jatkossa.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

Sivu
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KOULUTERVEYSKYSELY 2011
Sivistysltk 78 §
24.11.2011

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimesta toteutetaan säännöllisin väliajoin
Kouluterveyskysely, jolla kootaan valtakunnallisesti yhtenäisellä menetelmällä
tietoa peruskoulujen 8. ja 9. luokan oppilaille sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoilta.
Oppilaitokset ja kunnat saavat Kouluterveyskyselystä runsaasti tietoa oman oppilaitoksen tai oman kunnan nuorten hyvinvoinnista ja niiden kehityksestä. Kyselyllä saadaan tietoa muun muassa kyseisten ikäluokkien elinoloista, koulukokemuksista, terveydestä ja terveystottumuksista.
Kouluterveyskyselyllä tuetaan nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävää työtä,
erityisesti koulujen oppilashuollon ja Kouluterveydenhuollon kehittämistä.
Yhteenveto kyselyn keskeisistä tuloksista Pyhäjoen kunnan osalta on liitteenä
(liite 1).
Vapaa-aikaohjaaja esitteli kokouksessa kyselyn tuloksia Pyhäjoen osalta.
Esittelijän ehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee kouluterveyskyselyn sen tietoonsa saatetuksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

Sivu
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TERTTU SILJANDERIN IRTISANOUTUMINEN PERHEPÄIVÄHOIDON OHJAAJAN VIRASTA
Sivistysltk 62 §
29.09.2011

Perhepäivähoidon ohjaaja Terttu Siljander on 09.08.2011 päivätyllä kirjeellään
(liite 1) irtisanoutunut perhepäivähoidon ohjaajan virasta eläkkeelle siirtymisen
vuoksi 19.03.2012 lukien.
Pyhäjoen kunnan hallintosäännön 42 § mukaan eron myöntämisestä päättää se,
joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työ-sopimussuhteeseen.
Esittelijän ehdotus:
Sivistyslautakunta myöntää Terttu Siljanderille eron perhepäivähoidon ohjaajan
virasta 19.03.2012 lukien.
Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti
___________

Sivistysltk 79 §
24.11.2011

Perhepäivähoidon ohjaaja Terttu Siljander on 15.11.2011 päivätyllä kirjeellään
(liite 2) pyytänyt sivistyslautakuntaa kumoamaan päätöksensä 62 § 29.09.2011 ja
myöntämään hänelle eron virastaan 01.0.4.2012 lukien
Pyhäjoen kunnan hallintosäännön 42 § mukaan eron myöntämisestä päättää se,
joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen.
Päätöksen kumoaminen ei loukkaa kenenkään kolmannen etua.
Esittelijän ehdotus:
Sivistyslautakunta kumoaa tällä päätöksellä päätöksensä 62 § 29.09.2011 ja
myöntää Terttu Siljanderille eron perhepäivähoidon ohjaajan virasta 01.04.2012
lukien.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

Sivu
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MAIRE EKOLUOMAN IRTISANOUTUMINEN VAPAA-AIKAOHJAAJAN VIRASTA JA VAPAA-AIKAOHJAAJAN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN / VIRAN TÄYTTÖ
Sivistysltk 26 §
19.05.2011

Vapaa-aikaohjaaja Maire Ekoluoma on 03.05.2011 päivätyllä
kirjeellään (liite 1) pyytänyt eroa vapaa-aikaohjaajan virasta 1.6.2011 lukien.
KVTES Luku VIII 5 § mukaan viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa on irtis
anomisaika vähintään 14 päivää, jos palvelussuhde on jatkunut enintään viisi v
uotta.
Pyhäjoen kunnan hallintosäännön 42 § mukaan palvelussuhteen irtisanomisesta
ja purkamisesta, lomauttamisesta ja eron myöntämisestä päättää se, joka valitsee
viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen.
Maire Ekoluoman on valinnut virkaansa kunnanhallitus valinta-aika voimassa
olleen hallintosäännön mukaisesti, mutta nykyisen hallintosäännön mukaan vapaa-aikaohjaajan valitsee sivistyslautakunta.
Kunnanhallituksen talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden Khall 11 § 17.01.2011
mukaan vapautuvien virkojen tai työsopimussuhteiden täyttäminen edellyttää
työllistämistuella palkattavia lukuun ottamatta kunnanhallituksen lupaa.
Sivistystoimenjohtajan ehdotus:
Sivistyslautakunta myöntää Maire Ekoluomalle eron vapaa-aikaohjaajan virasta
päättää pyytää kunnanhallituksen lupaa julistaa vapaa-aikaohjaajan viran avoimeksi toistaiseksi täyttämistä varten.

Khall § 157
23.5.2011

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
_____________
Sivistyslautakunta kokoontuu 19.5.2011. Lautakunnan päätös
esitellään kokouksessa.
Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan ehdotuksen.
Hakuilmoitukseen lisätään 6 kk koeaika.

Sivistysltk 37 §
21.06.2011

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Hakuilmoitus pöytäkirjan
liitteenä.
_____________
Hakukuulutus on julkaistu sanomalehti Kalevassa, Pyhäjoen Kuulumisissa sekä
työvoimanhallinnon www-sivuilla. Hakuajan loppuun, 17.6.2011 mennessä virkaan tuli kaikkiaan yhdeksän (9) hakemusta. Hakijoista kaikki olivat kelpoisia

Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Kokouspäivämäärä
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Yhteenveto hakijoista liitteenä (liite 1).
Jatkoa 37 §:n
Hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävilllä kokouksessa.
Esittelijän ehdotus:
Sivistyslautakunta toteaa hakijatilanteen ja päättää jatkotoimista.

Sivistysltk 50 §
28.06.2011

Päätös:
Sivistyslautakunta päätti, että hakijoista kutsutaan haastateltaviksi Pihla Erkkilä,
Titta Hinkula, Janne Helanen ja Matti Ikola ja että haastattelut järjestetään
28.6.2011. Haastattelijoina toimivat sivistyslautakunnan jäsenet, kunnanjohtaja ja
sivistystoimenjohtaja.
---Merkittiin pöytäkirjaan, että Risto Kittilä poistui kokouksesta klo 19.50.
__________
Haastateltavaksi valittujen haastattelut on käyty 28.6.2011
Esittelijän ehdotus:
Sivistyslautakunta valitsee vapaa-aikaohjaajan toimeen toistaiseksi 01.08.2011 lukien yhteisöpedagogi Janne Helasen. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Sivistysltk 80 §
24.11.2011

_________
Valinnan jälkeen valituksi tuullut Janne Helanen on ilmoittanut, ettei ota virkaa
vastaan Vapaa-aikaohjaajan virkaa on hoitanut määräaikaisena Titta Hinkula.
Määräaikaisuus loppuu 31.12.2011.
Vapaa-aikaohjaajan viran hakukuulutus on julkaistu Pyhäjoen Kuulumisissa ja
työvoimahallinnon www-sivuilla. Viran hakuaika päättyy 22.11.2011.
Hakuajan loppuun mennessä virkaan haki kaikkiaan yhdeksän henkilöä, joista
kahdeksan on kelpoisia .
Yhteenveto hakijoista liitteenä (liite 3).
Hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä kokouksessa
Esittelijän ehdotus:
Sivistyslautakunta toteaa hakijatilanteen ja päättää jatkotoimista

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

Sivu
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Jatkoa 80 §:ään
Päätös:
Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti valita vapaa-aikatoimen ohjaaja virkaan
toistaiseksi 1.1.2012 lukien vapaa-aika- ja nuoriso-ohjaaja Titta Hinkulan. Viran
täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Kokouspäivämäärä
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ILMOITUSASIAT
Sivistysltk 81 §
24.11.2011

SAAPUNEET KIRJEET
Pyhäjoen valtuusto
Ote pöytäkirjasta 21.9.2011/Katja Huhtahaara-Salon ero luottamustoimista/varapuheenjohtajan valinta
Esittelijän ehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee saapuneen kirjeen tietoonsa saatetuksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

