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__________________________________________________________________________
MIIKA HEIKKILÄN IRTISANOUTUMINEN LUOKANOPETTAJAN VIRASTA
Sivistysltk 9 §
23.02.2012

Luokanopettaja Miika Heikkilä on 03.02.2012 päivätyllä kirjeellään
(liite 1) pyytänyt eroa luokanopettajan virasta välittömästi.
Pyhäjoen kunnan hallintosäännön 42 § mukaan palvelusuhteen irtisanomisesta ja
purkamisesta, lomauttamisesta ja eron myöntämisestä päättää se, joka valitsee
viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen.
OVTES Osio A 58 § mukaan toistaiseksi otetun virka- tai työsuhteisen henkilön
irtisanoutuessa irtisanoutumisaika on vähintään 14 päivää, jos palvelussuhde on
jatkunut enintään viisi vuotta.
Esittelijän ehdotus:
Sivistyslautakunta myöntää Miika Heikkilälle eron luokanopettajan virasta
Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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__________________________________________________________________________
KOULUTYÖNTEKIJÖIDEN LOMAUTTAMINEN
Sivistysltk 10 §
23.02.2012

Koulutyön kausiluontoisuudesta johtuen kouluavustajille ei ole
välttämättä osoitettavissa kesän ajaksi työtä. Aiempinakin kesänä
sivistyslautakunta on joutunut lomauttamaan koulutyöntekijöitä.
Työntekijöiden lomauttamismenettely määräytyy työsopimuslain,
yhteistoimintalain sekä KVTES:n asiaa koskevien määräysten mukaan.
Niiden nojalla lomauttamisessa on noudatettava yhden kuukauden ilmoitusaikaa.
Esittelijän ehdotus:
Sivistyslautakunta toteaa, että seuraavilla Pyhäjoen koululaitoksen työntekijöillä ei
toiminnallisista syistä johtuen ilmeisesti ole osoitettavissa koulujen työskentelyyn
liittyviä tehtäviä koulujen lomien aikana.
Koulunkäyntiavustajat:
Leea Manninen
Laila Ohvo
Päivi Suua
Pirkko Tuikkala
Minna Mattila
Elisa Kittilä
Arja Vaarala
Virpi Helander
Heikki Kärjä
Sirpa Lankila
Sirje Sorjonen
Sivistyslautakunta oikeuttaa sivistystoimenjohtajan tekemään mahdolliset
lomauttamiseen liittyvät päätökset kesällä 2012 sekä lukuvuoden 2012 – 2013
lomien aikana.

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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__________________________________________________________________________
ARVIOINTIKYSELYT 2011
Sivistysltk 11 §
23.02.2012

Perusopetuslain 21 § ja Lukiolain 16 § velvoittavat koulutuksen
järjestäjän arvioimaan antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta. Pyhäjoen
koulutuslautakunta on 28.03.2000 14 § hyväksynyt koulutoimen
arviointisuunnitelman, jonka nojalla opetustoimessa toteutetaan vuosittain
opettajille ja oppilaille kohdistettu arviointikysely.
Lisäksi on toteutettu kysely perusopetuksen oppilaiden huoltajille ja
päivähoidossa olevien lasten huoltajille.
Raportit kyselyjen tuloksista liitteenä (liitteet 2-6).
Esittelijän ehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee kyselyjen tulokset tietoonsa saatetuksi.
Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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__________________________________________________________________________
LASTEN JA NUORTEN LIIKUNNAN PAIKALLINEN KEHITTÄMISHANKE
Sivistysltk 12 §
23.2.1012

ELY – keskus on julistanut haettavaksi Lasten ja nuorten liikunnan paikallisten
kehittämishankkeiden avustukset vuonna 2012. Hakuaika päättyy 29.2.2012.
Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustuksella tuetaan sellaisia
kehittämishankkeita, joiden avulla pyritään löytämään erilaisia toimintamalleja
erityisesti terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien lasten ja nuorten liikuntaaktiivisuuden lisäämiseksi. Tavoitteena on edistää tasa-arvoisia, yhdenvertaisia ja
saavutettavia liikunnan harrastusmahdollisuuksia sekä ehkäistä liikunnasta
syrjäytymistä ja edistää terveyserojen kaventamista. Muita painopistealueita ovat
omatoimisen / arkiliikunnan edistäminen, toimintakulttuurin liikunnallistaminen
varhaiskasvatuksessa sekä vanhempien ja perheiden tukeminen liikunnallisen
elämäntavan muodostamisessa.
Kehittämisavustuksella tuetaan toimintaa, jonka tavoitteena on vakiinnuttaa
toiminnot osaksi järjestävän tahon normaalia palvelujärjestelmää. Tärkeätä on
sitoutuminen suunniteltuihin toimenpiteisiin, rahoituksen realistisuus ja
pitkäjänteisyys. Hakijan tulee selkeästi osoittaa hankkeen omarahoitus ja sen
jatkuvuus.
Vapaa-aikatoimelle on tullut koulujen puolelta toiveita ohjatuista liikuntakerhoista
tarkoituksena tavoittaa erityisesti vähän liikkumattomat lapset ja varhaisnuoret.
Tämän pohjalta on herännyt ajatus liikuntakerhoista kehittämishankkeena, jonka
perusajatuksena on tarjota kerhoja kohdennetusti vähän liikkuville lapsille ja
varhaisnuorille sekä erityistä tukea tarvitseville oppilaille ja heidän perheilleen.
Hankkeen ajatuksena olisi tehdä koulujen ja perheiden kanssa tiivistä yhteistyötä
oppilaiden ohjaamisessa kerhoon. Liikuntakerhojen ajatus olisi olla
toimintaterapiatyyppistä -> positiivinen vaikutus kouluarkeen ja vapaa-aikaan.
Liikuntakerhon lisäksi järjestettäisiin muuta ohjattua toimintaa muutaman kerran
vuodessa, kuten uimahalli- ja keilausretkiä. Tavoitteena olisi perustaa oma kerho
jokaiselle kylälle.
Lasten ja nuorten liikunnan kehittämishankkeet voivat olla yksi- tai
useampivuotisia. Mikäli hanketta toteutetaan useamman vuoden ajan, tulee
avustusta hakea erikseen vuosittain. Ajatuksena on toteuttaa kahden lukuvuoden
mittainen hanke, jonka aikana toiminta ehtii vakiintua ja antaa suuntaviivoja
toiminnan hyödyllisyydestä sekä tuloksellisuudesta oppilaiden koulutyöskentelyyn
ja vapaa-ajan tukemiseen.
Sivistyslautakunta tutustui hankehakemusluonnokseen (liite 7).
Esittelijän ehdotus:
Sivistyslautakunta päättää sitoutua hankkeeseen.
Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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__________________________________________________________________________
PYHÄJOEN MONITOIMITALON AUKIOLOAIKOJEN LAAJENTAMINEN
VIIKONLOPULLE
Sivistysltk 13 §
23.2.1012

Pyhäjoen Monitoimitalon liikuntasalin lohkojen käyttöaste on ollut
koko syksyn ajan korkea. Monitoimitalon liikuntasalille olisi enemmän käyttäjiä
eivätkä kaikki halukkaat eivät ole saaneet itselleen liikuntasalista käyttövuoroja.
Yksittäisiä lohkoja on vielä vapaana, mutta kahden tai kolmen vierekkäisen
lohkon varaaminen ei ole tällä hetkellä mahdollista. Vapaa-aikaohjaajalle on tullut
pyyntöjä käyttövuorojen lisäämiseksi, johon eräs ratkaisu olisi aukioloaikojen
laajentaminen viikonlopulle.
Kustannusarvio Monitoimitalon käyttökustannuksista viikonlopun ajalta, avoinna
5 h/päivä (la–su):
Menot:
Valvojan palkkaus = n 200 euroa
Sähkö / vesi
Tulot:
3 lohkoa x 6 euroa x 5h x 2 pvä = 180 euroa (100 % käyttöaste)
Tulot ja menot kirjautuvat tekniselle osastolle, joka nettolaskuttaa sisäisen
vuokran muutoksen. Tekninen johtaja on hyväksynyt ehdotetun järjestelyn.

Esittelijän ehdotus:
Sivistyslautakunta päättää kokeiluluontoisesti laajentaa monitoimitalon
aukioloaikaa siten, että se on auki myös viikonloppuisin viisi tuntia päivässä.
Kokeilu on voimassa kesään saakka.
Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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__________________________________________________________________________
ANOMUS OIKEUDESTA KOULUNKÄYNTIIN TOISSIJAISESSA KOULUSSA
Sivistysltk 14 §
23.2.2012

Liitteessä (liite 8) mainittujen raahelaisten peruskoululaisten huoltajat ovat
anoneet Pyhäjoen kunnalta lapsilleen oikeutta käydä koulua Pyhäjoella ns.
toissijaisessa koulussa
Perusopetuslain 28 §:n mukaan oppivelvollinen voi pyrkiä esimerkiksi omassa
asuinkunnassaan muuhun kuin hänelle osoitettuun kouluun, valtion tai yksityisen
kouluun tai toisen kunnan kouluun. Tällöin on kyse ns. toissijaisesta
koulusta. Näihin on ensisijaisesti oikeus päästä sellaisilla oppilailla, joille ne on
osoitettu lähikouluiksi. Jos kouluissa on tilaa, voidaan näihin ottaa ulkopuolelta
tulevia oppilaita,

Esittelijän ehdotus:
Sivistyslautakunta päättää myöntää liitteessä mainituille oppilaille oikeuden käydä
ns. toissijaisessa koulussa Pyhäjoella (Saaren koulu/Parhalahden koulu)
Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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__________________________________________________________________________
KIRJASTOVIRKAILIJAN TOIMI
Sivistysltk 15 §
23.02.2012

Pyhäjoen kunnan hallintosäännön mukaan 39 § mukaan lautakunta päättää
alaisuudessaan olevien viranhaltijoiden valinnasta ja pysyväisluontoisen
työehtosopimussuhteisen henkilöstön ottamisesta
Sivistyslautakunta on julistanut haettavaksi kirjastovirkailijan toimen toistaiseksi
täyttämistä varten 1.3. lukien tai sopimuksen mukaan. Hakukuulutus on julkaistu
kunnan ilmoitustaululla, Pyhäjoen Kuulumisissa sekä työvoimahallinnon ja
kunnan www-sivuilla.
Hakuaika päättyi 17.02.2012, johon mennessä sivistyslautakunnalle saapui 19.
Hakeneista yhdeksän oli kelpoisia
Haastateltaviksi valittiin viisi henkilöä (Jaana Elsilä, Piia Hänninen, Hanna
Juntunen, Titi Kalenius ja Riikka Rajaniemi), joista kolme (Jaana Elsilä, Piia
Hänninen ja Riikka Rajaniemi) saapui haastatteluun. Hakijoita haastattelivat Eija
Flink, Hannu Keskinen, Hannu Koivusipilä, Sari Tiikkaja, Heikki Lahnaoja sekä
Antero Tervonen.
Liitteenä yhteenveto hakijoista (liite 9). Hakemusasiakirjat olivat nähtävillä
kokouksessa.
Esittelijän ehdotus:
Sivistyslautakunta päättää valita kirjastovirkailijan toimeen FM Jaana Elsilän ja
hänen kieltäytymisensä varalle tradenomi Piia Hännisen.

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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__________________________________________________________________________
ILMOITUSASIAT
Sivistysltk 16 §
23.02.2012

SAAPUNEET KIRJEET
Johanna Karjaluoto-Pisilä
Ilmoitus sivutoimisen työn vastaanottamisesta/Hiekkadyyni Oy
Esittelijän ehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasian tietoonsa saatetuksi.
Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

