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KOKOUSAIKA

Keskiviikkona 15.3.2017 klo 18.30 – 19.34

KOKOUSPAIKKA

Kunnantalon kokoushuoneessa (os. Toukkalantie 2)

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
(ja merkitä siitä, kuka toimi
puheenjohtajana)

Karhu Anu
Rings Mervi
Hakonen Hannu
Helen Ilkka
Taipale Heikki
Räsänen Jari
Värtö Marja

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Penttilä Arto
Leikola Raija
Tielinen Sirpa

kunnanhallituksen edustaja
esittelijä, sivistystoimenjohtaja
pöytäkirjanpitäjä

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin.

ASIAT

§:t 26 - 36

PÖYTÄKIRJAN
TARKATUSTAPA
(tarkastuspaikka ja -aika sekä
tarkastajien valinta taikka
merkintä edellisen kokouksen
pöytäkirjan tarkastamisesta)
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mervi Rings ja Hannu Hakonen.

Puheenjohtaja

Anu Karhu
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla
varustettu nimikirjaimillamme

Sirpa Tielinen

Tarkastusaika

Lemillä 15.3.2017
Allekirjoitukset

Mervi Rings
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Pöytäkirjanpitäjä

Hannu Hakonen

Paikka ja pvm

Lemillä 22.3.2017
Virka-asema

sivistystoimen kanslisti

Sirpa Tielinen

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta
26.

15.3.2017

42

Viranhaltijapäätökset

Sivistyslautakunta § 26
Sivistyslautakunnan
8.3.2017.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

viranhaltijoiden

päätökset

ajalta

2.2.2017

–

sivistysosaston päällikkö §:t 1-97
Koulukeskuksen vt. rehtori §:t 1-5
Koulukeskuksen apulaisrehtori §:t varhaiskasvatuspäällikkö §:t kirjastotoimenjohtaja §:t vapaa-aikasihteeri §:t -

(valm. sivistystoimen kanslisti Sirpa Tielinen, puh. 040 724 7176)
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta merkitsee päätökset tiedokseen ja ilmoittaa viranhaltijoille, ettei sivistyslautakunta käytä kuntalain 51 §:n mukaista ottooikeuttaan.
Päätös

Hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta

27.

15.3.2017
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Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus ajalta 1.1.-8.3.2017

Sivistyslautakunta § 27
Talouden tasaisen käytön mukaan talousarvion toteutuma ajalle 1.1. 8.3.2017 saisi olla enintään 18,36 prosenttia. Sivistyslautakunnan
toteutuma ko. ajalta on 13,7 prosenttia (oheismateriaali, pvm 8.3.2017).
Sivistyslautakunnan alaiseen toimintaan on käytetty myönnettyjä
määrärahoja vuoden 2017 alusta lukien 13,7 % jakautuen seuraavasti:
- sivistystoimen hallinto 7 %
- perusopetus 12,2 %
- muut opetuspalvelut (kansalaisopisto, taiteen perusopetus) 48,9 %
- kirjasto- ja kulttuuripalvelut 13 %
- yhteiset tehtävät (vapaa-aikatoimen hallinto) 17,2 %
- liikuntapalvelut 15,8 %
- nuorisotyö 11 %
- varhaiskasvatuksen hallinto 16,9 %
- lasten päiväkotihoito 15,7 %
- esiopetus 14,6 %
- muu lasten päivähoito 16,5 %
(valm. sivistystoimen kanslisti Sirpa Tielinen, puh. 040 724 7176)
STJ:n ehdotus
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta
28.

15.3.2017

44

Lemin Eskon valinta vuosiksi 2017-2019

Sivistyslautakunta § 28

Nimi salainen 19.8.2017 asti
Vuodesta 1988 alkaen Lemin kulttuuri- ja sittemmin sivistyslautakunta
on valinnut parin vuoden välein ansioituneen kuntalaisen Lemin
Eskoksi. Lemin Eskon tulee olla lemiläinen, työssä tai harrastuksissaan
ansioitunut ja hänen on suostuttava tehtävään vapaaehtoisesti.
Lemin Eskon tehtävänä on edustaa ja markkinoida Lemiä eri
tilaisuuksissa. Toimintakausi on kaksivuotinen. Valinta on julkistamiseen
saakka salainen. Julkistaminen tapahtuu jonkin kesätapahtuman yhteydessä esim. Lemin maalaismarkkinoilla 19.8.2017. Lemin Eskolle on
teetetty pellavanvärinen paita punosvyöllä.
Aikaisemmat Lemin Eskot ovat: Mauri Kuitto, Riitta Järvinen, Raija
Buuri, Pentti Pekkanen, Leena Halme, Juha Junnonen, Irma Hietamies,
Anneli Lattu, Matti Huttunen, Pirjo Nykänen, Kaija Lankia ja Olavi
Punkka. Titteliä kantaa tällä hetkellä Leena Uski.
Esityksiä Lemin Eskoksi on pyydetty tekemään helmikuun loppuun
mennessä. Asiasta on tiedotettu järjestöparlamentin kokouksessa ja
Lemin talvi ja kevät 2017 kuntatiedotteessa. Edellisestä valinnasta
vuonna 2015 vuoden 2017 helmikuun loppuun tulleet ehdotukset
esitetään kokouksessa.
(valm. vapaa-aikasihteeri Sirkka Liljander, puh. 040 595 7350)

STJ:n ehdotus
Lautakunta valitsee Lemin Eskon ja päättää julkistamisajankohdan.
Päätös

Sivistyslautakunta päättää, että Lemin Eskoksi valitaan (nimi salainen
19.8.2017 asti) vuosiksi 2017-2019 ja että Lemin Eskon nimi julkistetaan 19.8.2017 Lemin maalaismarkkinoilla.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta

15.3.2017
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29. Vapaa-aikatoimen järjestöavustusten, kyläkenttäavustusten ja kulttuuritoimen kohdeavustusten haettavaksi julistaminen
Sivistyslautakunta § 29
Vapaa-aikatoimen talousarvioon on varattu järjestöille myönnettäviin
avustuksiin rahaa seuraavasti: liikuntajärjestöille 5.100 euroa, kyläkenttien rakentamis- ja kunnossapitoavustuksiin 2.500 euroa,
nuorisojärjestöille 5.100 euroa, kulttuuritoimen kohdeavustuksiin 3.000
euroa. Lisäksi 12.800 euron avustus kohdeavustuksina järjestöille, jotka
tekevät ohjattua nuorisotyötä alle 18-vuotiaille sekä tänä vuonna
kohdeavustus Suomi 100 Lemin tapahtumien järjestämiseen 3.000
euroa.
Lautakunnan tulee tehdä päätös siitä, paljonko, mihin tarkoituksiin ja
mihin mennessä avustukset ovat haettavissa sekä missä avustusten
hakemisesta ilmoitetaan.
(valm. vapaa-aikasihteeri Sirkka Liljander, puh. 040 595 7350)
STJ:n ehdotus
Lautakunta julistaa haettavaksi (suluissa %-osuus koko avustussummasta)
•
•
•
•
•
•
•

liikuntajärjestöjen yleisavustus 4.000 € (78,4 %)
kyläkenttien rakentamis- ja kunnossapitoavustus 2.500 € (100 %)
nuorisojärjestöjen yleisavustus 4.000 € (78,4 %)
kulttuuritoimen kohdeavustus 1.500 € (50 %)
kulttuuritoimen kohdeavustus kyläyhdistyksille 1.500 € (50 %)
Suomi 100 Lemin tapahtumien järjestämiseen kohdeavustus
3.000 € (100 %)
ohjattua nuorisotyötä alle 18-vuotiaille tekevien järjestöjen
kohdeavustus 7.000 € (54,7 %)

Myöhemmin jaettavaksi jää:
•
•
•
•
•

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

liikuntajärjestöjen kohdeavustus 1.100 € (21,6 %)
nuorisojärjestöjen kohdeavustus 1.100 € (21,6 %)
ohjattua nuorisotyötä alle 18-vuotiaille tekevien järjestöjen
kohdeavustus 5.800 € (45,3 %)
kulttuuritoimen kohdeavustus 1.500 € (50 %)
kulttuuritoimen kohdeavustus kyläyhdistyksille 1.500 € (50 %)

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta

15.3.2017
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Hakemukset tulee osoittaa Lemin sivistyslautakunnalle 28.4.2017
mennessä osoitteella: Toukkalantie 2, 54710 Lemi. Hakulomakkeita ja
lisätietoja saa vapaa-aikatoimistosta sekä kunnan nettisivuilta.
Hakemisesta ilmoitetaan Länsi-Saimaan Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla, tiedotteena järjestökirjeessä, nuorisotiloissa, koulun ilmoitustaululla ja kunnan nettisivuilla.
Päätös

Hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
30.

24.10.2016
08.02.2017
15.03.2017

176
26
47

Valtuustoaloite harrastustakuusta

Kunnanhallitus § 119
Lemin Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti valtuuston kokouksessa
10.10.2016 valtuustoaloitteen lasten ja nuorten harrastustakuusta.
Aloitteessa esitetään, että Lemillä kartoitetaan kansalaistoiminnan,
urheilun, kulttuurin, vapaan sivistystyön ja omaehtoisen toiminnan
mahdollisuudet, tilat, tarjoajat, tapahtumat ja tuet. Lisäksi
esitetään, että Lemin kunta käynnistää selvityksen siitä, miten
jokaiselle lapselle ja nuorelle taattaisiin mahdollisuus vähintään
yhteen harrastukseen. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.
(valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tiedoksi ja antaa sen sivistyslautakunnalle asian valmistelua varten.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
___________

Sivistyslautakunta § 19
Lemillä on nuorisotyön, liikunnan ja kulttuurin palveluissa
painotettu ennaltaehkäisevän työn merkitystä. Kunnan kotisivuilla
on ajantasaiset tiedot harrastustoiminnan tarjoajista, tiloista,
tapahtumista ja tukiasioista. Ne löytyvät www.lemi.fi > palvelut >
vapaa-aikatoimi -linkin takaa. Lisäksi kuntatiedotteessa sekä
koulujen ja järjestöparlamentin kautta on jaettu tietoa kunnan
alueella olevista harrastusmahdollisuuksista.
Kunnan vapaa-aikatoimen toiminnoista suurin osa tehdään yhteistyössä koulun, seurakunnan ja eri järjestöjen kanssa. Harrastustoimintaa on suunniteltu niin, että harrastusmahdollisuuksia löytyisi
kaikille omassa kunnassa.
Lemin kunta tukee lasten ja nuorten harrastustoimintaa myöntämällä nuoriso- ja liikuntajärjestöille sekä nuorisotyötä tekeville
muille järjestöille yleis- ja kohdeavustuksia. Useampana vuonna
on ollut käytössä myös avustus alle 18-vuotiaille suunnattuun
ohjattuun toimintaan. Avustuksilla on voitu mahdollistaa matalan
kynnyksen osallistumista lemiläisille lapsille ja nuorille näiden
harrastustoimintaan.

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta

08.02.2017
15.03.2017

26
48

Lemin vapaa-aikatoimi on koonnut liitteenä 9 olevan luettelon
kunnassa vuosina 2016–2017 lapsille ja nuorille tarjolla olevista
harrastusmahdollisuuksista ja tiloista.
(valm. sivistystoimenjohtaja Raija Leikola, puh. 040 631 2605)
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta päättää antaa selvityksenään valtuustoaloitteeseen seuraavaa:

Päätös

•

liitteessä 9 on ajantasainen luettelo lasten ja nuorten
harrastusmahdollisuuksista sekä harrastustiloista,

•

Lemin kunta tukee lasten ja nuorten harrastustoimintaa
myöntämällä yleis- ja kohdeavustuksia lasten ja nuorten
harrastustoimintaa järjestäville nuoriso- ja liikuntajärjestöille
sekä nuorisotyötä tekeville muille järjestöille ja

•

vapaa-aikatoimi on pyrkinyt suunnittelemaan toimintaansa
yhteistyössä eri järjestöjen kanssa niin, että harrastustarjonnasta löytyisi vähintään yksi harrastus jokaiselle
lemiläiselle lapselle tai nuorelle.

Keskustelun aikana sivistystoimenjohtaja teki muutetun ehdotuksen, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Hyväksyttiin
muutettu ehdotus.
_____________

Sivistyslautakunta § 30
Liitteenä nro 1 oleva luettelo lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksista sekä harrastustiloista 2016–2017 on korjattu ja täydennetty vastaamaan ajantasaista tilannetta.
(valm. vapaa-aikasihteeri Sirkka Liljander, puh. 040 595 7350)
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta päättää antaa selvityksenään valtuustoaloitteeseen seuraavaa:
•

liitteessä nro 1 on ajantasainen luettelo lasten ja nuorten
harrastusmahdollisuuksista sekä harrastustiloista,

LEMIN KUNTA
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•

Lemin kunta tukee lasten ja nuorten harrastustoimintaa
myöntämällä yleis- ja kohdeavustuksia lasten ja nuorten
harrastustoimintaa järjestäville nuoriso- ja liikuntajärjestöille sekä
nuorisotyötä tekeville muille järjestöille ja

•

vapaa-aikatoimi on pyrkinyt suunnittelemaan toimintaansa
yhteistyössä eri järjestöjen kanssa niin, että harrastustarjonnasta
löytyisi vähintään yksi harrastus jokaiselle lemiläiselle lapselle tai
nuorelle.

Hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta
31.

15.3.2017

50

Päiväkoti Oravanpesän sulkeminen ajalla 12.6.-31.7.2017

Sivistyslautakunta § 31
Päiväkoti Oravanpesässä tehdään kesällä 2017 korjaus- ja muutostöitä
päiväkodin sisällä ja pihalla. Päiväkodin pihaa ympäröivä aita uusitaan.
Sisätiloissa vaihdetaan ryhmätilojen lattiamateriaalia. Päiväkodin
toimistotiloja muutetaan koulukuraattorin ja kouluterveydenhoitajan
käyttöön soveltuviksi.
Korjaus- ja muutostöiden suorittamiseen tarvitaan teknisen toimen
mukaan aikaa arviolta seitsemän viikkoa ja toimenpiteet tehdään ajalla
12.6.-31.7.2017. Ko. aikana Päiväkoti Oravanpesän lasten varhaiskasvatus järjestetään kunnan muissa varhaiskasvatuksen yksiköissä tai
perhepäivähoidossa. Henkilöstölle osoitetaan työn suorittamispaikka
joko Iitiän päiväkodista tai Päiväkoti Pikku-Palolasta.
(valm. varhaiskasvatuspäällikkö Tarja Seppälä, puh. 040 545 0325)
STJ:n ehdotus
Päiväkoti Oravanpesä suljetaan ajalla 12.6.-31.7.2017, jolloin lasten
varhaiskasvatus järjestetään kunnan muissa yksiköissä tai perhepäivähoidossa.
Päätös

Hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta
32.

15.3.2017

51

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen hyvitys kesällä 2017

Sivistyslautakunta § 32
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan lasten tilapäisestä
poissaolosta peritään maksu 11 kk:n ajalta. Toimintavuoden 2016-2017
aikana heinäkuu on maksuton, mikäli lapsen yhtäjaksoinen hoitosuhde
on alkanut elokuussa 2016 ja se on kestänyt keskeytyksettä koko
toimintavuoden. Kunta voi harkintansa mukaan sopia myös muista
poissaolojen hyvityksistä.
Lemillä on myönnetty hyvitystä vastaavin perustein jo muutaman kesän
aikana. Kokemukset ovat olleet erittäin hyvät. Läsnä olevien lasten
määrä on pystytty arvioimaan ja lasten ja henkilöstönvälinen suhdeluku
on pystytty mitoittamaan oikein. Ennakkotieto lasten poissaoloista on
mahdollistanut henkilöstön vuosilomien suunnittelun ja järjestelyt ilman
sijaisia.
Varhaiskasvatuksen tarve vähenee merkittävästi ajalla 29.5.- 3.9.2017.
Perheille voidaan myöntää asiakasmaksuista hyvitys vähintään
kalenteriviikon käsittävästä yhtäjaksoisesta poissaolosta, mikäli siitä on
ilmoitettu viimeistään 5.5.2017.
(valm. varhaiskasvatuspäällikkö Tarja Seppälä, puh. 040 545 0325)
STJ:n ehdotus
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin tehdään hyvitys vähintään
kalenteriviikon kestävästä poissaolosta, mikäli poissaolosta on ilmoitettu
ennakkoon viimeistään 5.5.2017. Hyvitystä myönnetään 29.5.-3.8.2017
välisenä aikana.
Päätös

Hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta

33.

15.3.2017
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Rehtorin viran täyttäminen

Sivistyslautakunta § 33
Sivistyslautakunta on kokouksessaan päättänyt täyttää rehtorin viran
(nro 0101) 1.8.2017 alkaen siten, että rehtorin tehtäviin lisätään
Kuukanniemen koulun johtajan tehtävien hoitaminen. Sivistyslautakunta
määritteli rehtorin kelpoisuusvaatimuksiksi ylemmän korkeakoulututkinnon, perusopetuksen opettajan kelpoisuuden, riittävän työkokemuksen opettajan tehtävissä ja Opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukaisen opetushallinnon tutkinnon, vähintään 25 opintopisteen
tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankitun riittävän opetushallinnon
tuntemuksen.
Rehtorin virka on ollut haettavana kunnan virallisella ilmoitustaululla ja
kunnan kotisivuilla sekä TE-keskuksen nettisivuilla ajalla 9.2.–3.3.2017.
Määräaikaan 3.3.2017 klo 12 mennessä saapui kahdeksan hakemusta.
Luettelo hakijoista on esityslistan oheismateriaalina ja hakemusasiakirjat nähtävillä lautakunnan kokouksessa.
Hakijoista kutsuttiin 13.3.2017 järjestettyyn haastatteluun KT Henry
Leppäahon Seinäjoelta ja KK Anne Rouskun Lemiltä. Hakijoista
ainoastaan Leppäaholla ja Rouskulla on kokemusta yhtenäiskoulun
rehtorin viran hoitamisesta.
(valm. sivistystoimenjohtaja Raija Leikola, puh. 040 631 2605)
STJ:n ehdotus
Sivistystoimenjohtajan ehdotus lautakunnan päätökseksi esitellään
kokouksessa.
Haastatteluun kutsutuista Henry Leppäaho perui hakemuksensa rehtorin virkaan ennen 13.3.2017 järjestettyä haastattelua, joten haastattelutyöryhmä haastatteli ennakolta sovitusti Anne Rouskun. Haastattelutyöryhmä, johon kuuluivat sivistyslautakunnan puheenjohtaja Anu Karhu,
varapuheenjohtaja Mervi Rings, jäsen Hannu Hakonen ja sivistystoimenjohtaja Raija Leikola, esittää yksimielisesti Anne Rouskun valitsemista Lemin kunnan perusopetuksen rehtorin virkaan. Haastattelutyöryhmän näkemyksen mukaan Anne Rousku soveltuu koulutuksensa,
työkokemuksensa ja haastattelussa osoittamansa soveltuvuuden
perusteella hakijoista parhaiten haettavana olevaan rehtorin virkaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta

15.3.2017
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Valitun on ennen virkavaalin vahvistamista toimitettava hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä lasten kanssa
työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002)
mukainen rikosrekisteriote. Viran täytössä noudatetaan kuuden
kuukauden koeaikaa.
Päätös

Hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta
34.

15.3.2017

54

Muutos perusopetuksen tuntijakoon

Sivistyslautakunta § 34
Sivistyslautakunnan 9.9.2015 kokouksessaan §:ssä 55 hyväksymässä
Lemin perusopetuksen tuntijaossa on vapaaehtoinen A2-kielen valinneiden oppilaiden viikkotuntimäärä 8. ja 9. luokilla 32 tuntia. Kielen
valinneet oppilaat ovat kuitenkin jo vuosien ajan halunneet sisällyttää
kielen valinnaisaineisiin, jotta koulupäivät eivät pitene ja koulukuljetukset sujuvat joka päivä samalla tavalla. Kyseinen käytäntö on
voimassa myös Lappeenrannassa.
(valm. sivistystoimenjohtaja Raija Leikola, puh. 040 631 2605)
STJ:n ehdotus
Lemin perusopetuksen tuntijakoa muutetaan liitteen nro 2 mukaisesti.
Päätös

Hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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Sivistyslautakunta
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Koulukeskuksen 6 B -luokan leirikoulu Tanhuvaarassa

Sivistyslautakunta § 35
Koulukeskuksen 6 B -luokka on suunnitellut kolmen päivän leirikoulua
Tanhuvaaraan ajalle 26.–28.4.2017. Ohjelmaan on suunniteltu opetuskohteita, joissa voidaan syventää opetussuunnitelman mukaisia
tavoitteita ja sisältöjä. Leirikoulu koulun työtapana toimii lisäksi
erinomaisena yhteisöllisyyden kehittäjänä. Sen suunnittelussa ja
toteutuksessa kodin ja koulun yhteistyö tiivistyy. Leirikoulu on sekä
oppilaille että opettajille vapaaehtoinen työtapa. Opettajien vastuu
leirikoulun järjestelyissä, sisällöissä ja turvallisuuden huolehtimisessa
on jakamaton.
Perusopetusasetuksen 9 §:n mukaisesti opetuksen järjestäjän tulee
laatia lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, josta
määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja
opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta ja työajoista,
koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista
opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista. Lemin kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta hyväksyy koulujen lukuvuosisuunnitelmat.
(valm. sivistystoimenjohtaja Raija Leikola, puh. 040 631 2605)
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta hyväksyy Koulukeskuksen 6 B -luokan leirikoulusuunnitelman (liite nro 3). Suunnitelma liitetään osaksi koulun
lukuvuoden 2016–2017 lukuvuosisuunnitelmaa.
Päätös

Hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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Sivistyslautakunta
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Tiedoksi saatettavat asiat

Sivistyslautakunta § 36
Tiedoksi merkittävät
Kunnanhallituksen päätös 30.1.2017 § 25, lastentarhanopettajan toimi
Kunnanvaltuuston päätös 13.2.2017 § 2, irtisanoutuminen kunnan
luottamustoimista / Matti Haiko
Saapuneet kirjeet
Opetushallitus, päätös 8/585/2016, 12.12.2016, Kärkihanke 1: Uusi
peruskoulu -ohjelma, hakuryhmä 1 Tutoropettajien koulutus ja osaamisen kehittäminen, opetushallituksen myöntämä avustus 2.400 €
Opetushallitus, päätös 5/586/2016, 12.12.2016, Kärkihanke 1: Uusi
peruskoulu -ohjelma, hakuryhmä 2 Tutoropettajien toiminta,
opetushallituksen myöntämä avustus 3.500 €
Kansallisen koulutuksen arviointikeskus, kirje D/30/03.00.2016,
10.2.2017, Oppilas- ja opiskelijahuolto -arvioinnin toteuttaminen
Lähteneet kirjeet
Opetus- ja kulttuuriministeriö, valtion erityisavustuksen hakeminen esija perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen, siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien
palkkaamiseen ja opetusryhmäkoon pienentämiseen, 22.2.2017
STJ:n ehdotus
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta
Kieltojen
perusteet
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Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 26, 27, 36

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax
Lemin sivistyslautakunta
Toukkalantie 2
54710 LEMI
puhelin 05-614 111
telefax 05-4146 004
sähköposti: leminkunta@lemi.fi
Pykälät 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö
ja toimittaminen

Ks. jäljempänä

Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika
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Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vai 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, telefax
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64
PL 1744, 70101 Kuopio
Sähköposti; ita-suomi.hao@oikeus.fi
Puhelin: 029 56 42502 (vaihde)
Faksi: 029 56 42501
Kunnallisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää
Valitusaika
päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax

valitusaika
päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta
lukuun.
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Pykälät

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
-päätös, johon haetaan muutosta
-miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
-muutosvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/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, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan/oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/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 /HLL 21§:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan vianomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä
myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä, Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehti vät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusalan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite, postiosoite
Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät

Lisätietoja

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1
) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
Liitetään pöytäkirjaan
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