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Aika: Tiistaina 28.09.2021 kello 18.30 (Kahvit klo 18:10 alkaen) 
Paikka: Lautakuntien huone / Teams (T) 

Päätöksentekotapa: Varsinainen kokous 
Kokoukseen kutsutut: 
 
Sivistyslautakunnan jäsenet:  Henkilökohtaiset varajäsenet: 
Kangas Terhi, pj.  Vähäsöyrinki Anni 
Tervamäki Petri, vpj.  Päivärinta Markus 
Harri Ilkka   Särkijärvi Risto 
Jokitalo Jukka   Halmetoja Niina 
Koski Jenny   Vartiainen Terhi 
Kreivi Ari-Pekka  Silver Ari 
Nurkkala Kirsi   Viljamaa Tero 

  
 Kunnanhallituksen edustaja: 
 Timlin Tiina 
 

Koulunjohtajien esittäytyminen kahvituksen yhteydessä ennen kokousta. 
 

Käsiteltävät asiat:  
 

 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 
§    Sivu 

Virhe. Sisällysluettelon hakusanoja ei löytynyt. 
 
Pöytäkirjan 
nähtävänäpito 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 
julkaistaan yleisessä tietoverkossa kokousviikon jälkeisenä seuraavana torstaina 
7.10.2021.  
 
 
 
 
Terhi Kangas 
puheenjohtaja, mtty 
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KOULUNKÄYNNINOHJAAJAN VAKINAISTAMINEN 
 

Sivistyslautakunta 28.9.2021  §  
 
Koulunkäynninohjaaja Tiina Lyly on toiminut neljän edellisen lukuvuoden ajan Sievin alakouluilla 
koulunkäynninohjaajan määräaikaisissa tehtävissä. Edelliset kaksi vuotta hän toimi Jokikylän kou-
lun koulunkäynninohjaajana. Jokikylän koulun lakkautuessa 5.6.2021 koulunkäynninohjaajaresurs-
si siirrettiin Jussinpekan koululle kasvaneen kysynnän takia.  
 
Koska työsuhteelle on olemassa jatkuvuus, tulisi työsuhde vakinaistaa työsopimuslakien mukaises-
ti. Jussinpekan koulun rehtori esittää Lylyn vakinaistamista työsopimuslain 1 luvun § 3 mom. 2 pe-
rusteella.  
 
Käytännössä koulunkäynnin ohjaajien työ käsittää koulun työpäivien aikaiset kuukaudet. Koulujen 
kesäkeskeytyksen ja muiden lomien aikana koulunkäynninohjaajilla on lomautus tai palkanmaksun 
keskeytys niiltä ajoilta, joita ansaitut lomapäivät, kertyneet ylityöt tai satunnaiset muut kunnan työt 
eivät kata. Koulunkäynninohjaajien toimet ovat kuntakohtaisia. 
 
Vs. sivistysjohtajan päätösesitys: Koulunkäynninohjaaja Tiina Lyly valitaan Jussinpekan koululle 
koulunkäynninohjaajan vakituiseen toimeen takautuvasti 10.8.2021 alkaen. 

 
Päätös:  
 
Lisätietoja:  Vs. sivistysjohtaja Teemu Pelkonen p. 044 4883 345 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KOULUJEN TYÖ- JA TOIMINTASUUNNITELMAT 2021-2022 
 

Sivistyslautakunta 28.9.2021 §  
 

  
Koulujen lukuvuoden toiminta- ja työsuunnitelmat on valmisteltu kouluilla rehtoreiden, koulunjohta-
jien ja henkilökunnan toimesta. Oleellisimpia asioita työsuunnitelmissa ovat oppilashuollon toimen-
piteiden ohjeet sekä yhteistyöhenkilöt, valvonta-asiat, oppilasmäärät kuljetusoppilaineen, tuntike-
hyksen käyttö ja siihen liittyvät opettajien lukujärjestykset sekä koulujen lukuvuosikohtaiset tavoit-
teet. Merkittävä vuosittainen suunnittelun osa-alue on talousarvioesitys seuraavalle vuodelle sekä 
erityiset kehittämiskohteet.  
 
Rakennuksiin liittyvät ehdotukset on toimitettu tekniseen toimeen toukokuussa 2021. Toimintavuo-
den lukuvuosirunko sisältyy asiakirjoihin ja se käsittää lukuvuoden työpäiviin kuuluvat erityistapah-
tumat. Työ- ja loma-ajat sisältävät syys- ja kevätkausien päättymiset (22.12.2021 ja 4.6.2022). Ku-
luvan lukuvuoden keskellä ei ole lauantaityöpäiviä.  
 
Koulujen työsuunnitelmat on päivätty kouluilla seuraavasti: Jyringin koulu 23.8.2021, Järvikylän 
koulu 3.9.2021, Kiiskilän koulu 24.8.2021, Korhosen koulu 31.8.2021, Leppälän koulu 6.9.2021, 
Lauri Haikolan koulu 30.8.2021, Jussinpekan koulu 8.9.2021 ja Lukio 9.9.2021. Koulukohtaiset 
työsuunnitelma-asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. 
 
Mikäli lukuvuoden aikana tulee yksittäisiä muutoksia työsuunnitelmiin, on joustava tapa valtuuttaa 
sivistysjohtaja hyväksymään muutokset. Lukuvuosikohtaisiksi painopistealueiksi ja kehityskohteiksi 
koulutoimessa ovat: 1. Hyvinvoiva koulun väki, 2. Tunne- ja vuorovaikutustaidot, Huomaa hyvä -
toiminta, sekä nollatoleranssi kiusaamisessa ja epäasiallisessa käytöksessä. 
 
Vs. sivistysjohtajan päätösehdotus: Lautakunta päättää: 
 
1. hyväksyä koulujen toimintasuunnitelmat  
2. hyväksyä koulutoimen yhteisiksi painopistealueiksi seuraavat:  
 a) Hyvinvoiva koulun väki 
 b) Tunne- ja vuorovaikutustaidot, Huomaa hyvä –toiminta sekä nollatoleranssi  
                            kiusaamisessa ja epäasiallisessa käytöksessä.  
3. valtuuttaa sivistysjohtajan tekemään perustellusta syystä yksittäisen muutoksen työsuunnitel-
miin. 

 
Päätös:  

 
Lisätietoja:  vs. sivistysjohtaja Teemu Pelkonen, p. 044 4883 345 
 etunimi.sukunimi@edu.sievi.fi 
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MATTI SAVILUOTO RAHASTON TOIMIKUNTA KAUDELLE 8/2021 – 5/2025 
 

Kunnanhallitus 13.9.2021  §  149 
 
Kunnanhallitus perusti Matti Saviluoto rahaston toimikunnan kokouksessaan 23.5.2011 § 77. Toi-
mikunta jakaa varoja sieviläisen nuorison musiikki- ja urheiluharrastustoiminnan tukemiseen. Toi-
mikunnassa on yhteensä kuusi jäsentä, jotka valitaan valtuustokausittain. Kunnanhallitus valitsee 
jäsenistä kaksi, hyvinvointilautakunta ja sivistyslautakunta kumpikin kaksi, joista toisen on oltava 
alle 20-vuotias. 
 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n mukaan kunnallisissa 
toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vä-
hintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. 
 
Oheismateriaalina rahaston säännöt. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää valita edustajansa toimikuntaan sekä 
pyytää hyvinvointilautakuntaa ja sivistyslautakuntaa valitsemaan omat edustajansa kaudelle 
8/2021 – 5/2025. 
 
Päätös:   Hyväksyttiin. Matti Saviluoto rahaston toimikuntaan valittiin Merja Ruuttula ja Jarkko 

Myllyoja.  
 
Lisätietoja:  hallintojohtaja Päivi Rossi, p. 044 4883 201 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 

 
Sivistyslautakunta 28.9.2021 §  
 

Sivistyslautakunnan tulee valita rahastoon kaksi jäsentä tasa-arvoseikat huomioon ottaen. Toisen 
jäsenen on oltava alle 20-vuotias. 
 
Vs. sivistysjohtajan päätösehdotus: Tehdään kokouksessa. 
 
Päätös: 
 
Lisätietoja:  vs. sivistysjohtaja Teemu Pelkonen, p. 044 4883 345 
 etunimi.sukunimi@edu.sievi.fi 
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MATTI SAVILUOTO RAHASTON SÄÄNNÖT 

KV 22.9.2011 § 47 
Dnro KH:23/045/2011 

 

1 §   Sievin kunnalla on Matti Saviluodon testamentin nojalla saaduista varoista 
muodostettu rahasto.  

 
2  §  Rahaston tarkoituksena on testamentin mukaisesti sieviläisten nuorten 

musiikki- ja urheiluharrastustoiminnan tukeminen. 
 

 3  §    Rahaston pääomaa voidaan kartuttaa vuosittain vain posi- 
       tiivisesta tuloksesta ja ottamalla vastaan lahjoituksia. 
 

 4  §    Rahaston varojen vuosittaisesta tuotosta voidaan jakaa kunnanhallituksen 
päättämä määrä stipendejä tai käyttää tuottoa muuhun nuorison musiikin- ja 
urheiluharrastustoiminnan tukemiseen.  Pääsääntöisesti vuosittain jaetaan 
enintään elinkustannusindeksillä oikaistu tuotto-osuus. Varojen jakamisessa 
tulee pyrkiä tasapuolisuuteen. 

 
    Vuosittaisen tuoton käytöstä päättää toimikunta, johon kunnanhallitus 

nimeää kaksi jäsentä, vapaa-aikalautakunta kaksi jäsentä ja 
koululautakunta kaksi jäsentä. Vapaa-aikalautakunnan ja 
koululautakunnan nimeämistä jäsenistä toisen jäsenen on oltava 
valittaessa alle 20-vuotias. Toimikunnan jäsenet valitaan 
valtuustokausittain. Toimikunta valitsee puheenjohtajakseen toisen 
kunnanhallituksen nimeämistä jäsenistä. 

 
  Toimikunnan päätökset ovat enemmistöpäätöksiä, äänten mennessä ta-
san puheenjohtajan ääni ratkaisee. Kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. 

 
  Rahaston pääomaa voidaan käyttää vain kunnanhallituksen päätöksellä, 
jolloin toimikunta tekee esityksen rahaston pääoman käyttämisestä. 
  
Rahaston tulee huolehtia Matti Saviluodon haudanhoito. 

        
 5  §    Rahaston tuotto ilmoitetaan kunnan tilinpäätöksen yhteydessä. 
  Se osa pääoman tuotosta, jota ei jaeta stipendeinä, tai käytetä muuhun 

nuorison musiikin- ja urheiluharrastustoiminnan tukemiseen lisätään vuosittain 
rahaston pääomaan. 

 
 6  §    Rahaston varat on sijoitettava tuottavasti. Rahaston rahaliikennettä ja varoja 

hoitaa kunnankamreeri. 
  Rahavarojen sijoittamisesta tai siirtämisestä sijoitusyhtiön hoidettavaksi 
päättää kunnanhallitus. Kunnanhallitus päättää myös rahaston irtaimen ja 
kiinteän omaisuuden myynnistä 

 
7  §   Rahasto on erityiskatteinen ja rahaston tilit hoidetaan erillisenä 
       kunnan kirjanpidosta ja rahastolla on omat pankkitilit. 
       Rahaston tilintarkastuksen toimittaa Sievin kunnan tilintarkastajat. 

Sivu 5§ 3, SI 28.9.2021 18:30 / Liite: Matti Saviluoto rahaston säännöt



 

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 

Sivistyslautakunta 28.9.2021 §  
 
1. Jussinpekan koulun rehtorin viranhaltijapäätökset 24-30/2021 
 
Vs. sivistysjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee edellä mainitut viranhaltijapää-
tökset tiedokseen ja päättää, ettei ottokelpoisia päätöksiä oteta kuntalain 92 §:n perusteella sivis-
tyslautakunnan käsiteltäväksi. 
 
Päätös: 
 
Lisätietoja:  vs. sivistysjohtaja Teemu Pelkonen, p. 044 4883 345 
 etunimi.sukunimi@edu.sievi.fi 
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TIEDOKSIANTOASIAT 
 

Sivistyslautakunta 28.9.2021 §  
 
1. Kunnanhallituksen päätös 13.9.2021 § 142 Jäsenten nimeäminen hyvinvointityöryhmään. 
2. Kunnanhallituksen päätös 13.9.2021 § 145 Edustajien nimeäminen nuorten ohjaus- ja palvelu-
verkostoon kaudelle 2/2021 – 5/2023. 
3. Kunnanhallituksen päätös 13.9.2021 § 146 Edustajien nimeäminen lapsiasiainneuvostoon kau-
delle 8/2021 – 5/2023. 

 
Vs. sivistysjohtajan päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Lisätietoja:  vs. sivistysjohtaja Teemu Pelkonen, p. 044 4883 345 
 etunimi.sukunimi@edu.sievi.fi 
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