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1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
 
 
Ehdotus:  Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 -----               
 

 

 

 

2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

 

 

Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.  

 

 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sanna Kenttä ja Petri Koivumäki.  

 Tarkastus pidetään 12.2.2019 klo 12.00 jälkeen. 

 

 ------ 

 

 

 Tämän jälkeen käsiteltiin  §§ 8 ja 9. 
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3 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄH-

TÄVILLÄ PITÄMINEN 

 
 
 

Kuntalain 63 §:n mukaan: “Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan 

pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksi-

neen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on 

ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti 

yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeel-

liseksi.” 

 
  

Sen sijaan toimikuntien pöytäkirjat asetetaan yleisesti nähtäviksi sen mu-

kaan kuin toimielin katsoo tarpeelliseksi. 

 

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden päätösluettelojen yleisesti nähtä-

väksi asettamisesta päättävät asianomaiset itse ottaen kuitenkin huomioon 

sen toimielimen, minkä puolesta he toimivat, mahdollisesti antamat mää-

räykset tai ohjeet nähtäväksi asettamisesta. 

 

Nähtävillä pitämisen tarpeellisuutta arvioitaessa on otettava huomioon, et-

tä yleistä kunnallishallintoa koskevat päätökset tulevat lainvoimaisiksi vain, 

jos niitä koskevat pöytäkirjat on pantu yleisesti nähtäviksi. 

 

Ehdotus:             Sivistyslautakunta päättää, 

1) että vuonna 2019 tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä  

pöytäkirjan tarkistamisesta lähtien seuraavana arkipäivänä virastoaikana 

kunnanviraston sivistysosastolla. Rehtorin, varhaiskasvatusjohtajan viran-

haltijapäätökset annetaan tiedoksi sivistyslautakunnalle neljännesvuosit-

tain ja pidetään nähtävillä vastaavan lautakunnan kokouksen pöytäkirjan 

nähtävillä oloaikana, 



Jämijärven kunta  Päivämäärä   Sivu   
Sivistyslautakunta   7.2.2019   3 
_______________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Kh Kv 

 

 
 

2) että nähtävänä pidosta ilmoitetaan kunnan virallisella ilmoitustaulul-

la, kuntatiedotteessa ja Kankaanpään Seudussa.  

 

Päätös:                  Sivistyslautakunta hyväksyi  ehdotuksen  yksimielisesti. 

 

                              -----                 
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4 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN, PERUSOPETUKSEN, KIRJASTON, VARHAISKASVA-

TUKSEN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2019 

 

 

Ehdotus:          Sivistyslautakunta päättää, että  

 

1) sivistyslautakunnan, perusopetuksen ja kirjaston laskujen hyväksymis-

oikeus annetaan 1.1.2019 alkaen sivistyslautakunnan puheenjohtajalle, 

rehtori Rolf Björkmanille, vararehtori Rami Heikkilälle sekä kunnanjohtaja 

Kirsi Virtaselle, 

 

2) varhaiskasvatus (päiväkotihoito, yksityisen hoidon kuntalisä, perhepäi-

vähoito, esiopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, erityislastentarhanopettaja-

palvelu sekä lasten kotihoidon tuki) laskujen hyväksymisoikeus annetaan 

varhaiskasvatusjohtaja Leena Peuralalle, rehtori Rolf Björkmanille, vara-

rehtori Rami Heikkilälle sekä kunnanjohtaja Kirsi Virtaselle. 

 

 

Päätös:              Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 

                          ------ 
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5 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.10.- 31.12.2018 
 

 

Ehdotus:  Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi rehtorin ja varhaiskasvatus-

johtajan viranhaltijapäätökset ajalta 1.10. - 31.12.2018 ja päättää 

olla käyttämättä Kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta tehtyihin 

päätöksiin. 

 

Päätös: Sivistyslautakunta merkitsi em. viranhaltijapäätökset tiedoksi. 

 

 ----- 
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6 § LUKUVUODEN 2019- 2020 TYÖPÄIVÄT PERUSOPETUKSESSA 

 

  

Peruskoulun lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä hei-

näkuuta. Peruskoulun lukuvuodessa on 190 työpäivää.  Lukuvuoden työpäi-

vistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itse-

näisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Esityksen mukaan lukuvuonna 2019 -

2020 työpäivien lukumääräksi tulee 187+ Loppiainen+ Itsenäisyyspäivä + 

Vappu = 190 työpäivää.  

 

PA:n 17 §:n mukaan oppilaiden koulutyö aloitetaan elokuussa ja päätetään 

viikon 22 viimeisenä arkipäivänä, joka lukuvuonna 2019- 2020 on lauantai 

30.5.2020. Koulutyön aloittamisajankohdasta on ilmoitettava oppilaiden huol-

tajille edellisen lukuvuoden koulutyön loppuun mennessä. 

 

PA:n 20 §:n mukaan peruskoulussa on kesäloma ja vähintään 10 päivää kes-

tävä joululoma. Lauantait ovat vapaapäiviä, jollei lauantai ole lukukauden työ 

päättymispäivä tai kunta erityisestä syystä toisin päätä. Lukuvuoteen voi kuu-

lua myös muita vapaapäiviä. 

 

                    Syysloma on viikolla 43 ja talviloma viikolla 9. 

Koulutyö alkaa to 8.8.2019. Syyslukukaudella on työpäivä la 7.9.2019. Syys-

lukukausi päättyy pe 20.12.2019 ja kevätlukukausi alkaa ti 7.1.2020. Kevätlu-

kukaudella on lauantaityöpäivä 25.4.2020. Koulutyöstä on vapaata to 9.4.2020 

ja 22.5.2020. 

 

Syyslukukaudelle tulee 92 työpäivää + Itsenäisyyspäivä ja kevätlukukaudelle 

95 työpäivää Loppiainen+ Vappu, yhteensä 190 työpäivää.   
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Jämijärven perusopetuksen työpäiväsuunnitelma lv 2019- 2020 on liitteenä 

6.1. 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Jämijärven perusopetuksen 

työpäivät lukuvuodelle 2019- 2020 liitteen 6.1 mukaisesti. 

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti liitteen 6.1. 

mukaisesti sillä muutoksella, että talvilomaviikko muutetaan viikolle 8. 

 

                            ------  ------- 

 

          

           

  

 

 

          

     

 

 

 

 

 

 

 

. 
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7 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 

2019 

Talousarvion laadinnan perusteena ovat olleet kunnan taloudellinen tila ja 

sen johdosta annetut ohjeet ja annetut “raamit” talousarvion laadinnalle 

sekä muut tarveharkintaiset menot.    

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 17.12.2018 kunnan talousarvi-

on vuodelle 2019. 

 

Liitteenä 7.1. on sivistyslautakunnan talousarvio (kunnan koulutoimi, kan-

salaisopisto, musiikkikoulutus, kirjastotoimi ja varhaiskasvatus) hyväksytty 

talousarvio vuodelle 2019. 

 

Kunnanhallitus antoi talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2019 

kokouksessaan 21.1.2019. Kunnan talouden tasapainottamistarpeen 

vuoksi kunnanhallitus edellyttää hallintokunnilta tiukkaa budjettikuria ja 

harkintaa. Mahdollisten yllätysten ja lisämäärärahatarpeiden kattaminen 

on tehtävä ensisijaisesti hallintokunnan sisällä. 

 

Lautakuntien tulee seurata talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten ta-

voitteiden toteutumisesta vähintään neljännesvuosittain. 

Kaikista muista kuin aivan välttämättömistä hankinnoista tulee hallintokun-

tien pidättäytyä 30.4.2019 saakka. 

Ehdotus: 

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan talousarvion käyttö-

suunnitelman vuodelle 2019 liitteen 7.1. mukaisesti ja toimittaa talousarvi-

on täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2019 tiedoksi lautakunnan alaisille kus-

tannuspaikoille.  
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Päätös:        Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 

                    -----      
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8 § YKSITYISEN VARHAISKASVATUKSEN VUOROHOIDON KORVAUKSIEN KORO-
TUS KOSKIEN PÄIVÄKOTI TOUHULA TUOHIKONTTIA 1.1.2019 ALKAEN 
 
 

Vuorohoidon tarve varhaiskasvatuksessa on kasvanut merkittävästi. Vuorohoi-

to hoidetaan yksityisen palveluntuottajan Päiväkoti Touhula Tuohikontin toi-

mesta tällä hetkellä.  Ilta- ja viikonloppuhoidon kustannuksia ei ole korotettu 

sinä aikana, kun yksityinen palveluntuottaja on Jämijärvellä ollut vuodesta 

2015. Vuorohoidon tarpeen kasvaessa myös palkkakulut ovat kasvaneet. Tä-

män johdosta palveluntuottaja on esittänyt ehdotuksen korvausten nostami-

sesta. 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää korottaa vuorohoidon kustannuksia 1.1.2019          

alkaen seuraavasti: 

- iltahoidon korvaus 36,47 € /lapsi/ilta koskien aikaa välillä klo 18.00- 22.30 

sekä aamua klo 5.00- 6.00, 

 

- lauantaihoidon korvaus 129,08 € /lapsi/lauantai koskien koko lauantaita, 

 

- sunnuntaihoidon korvaus 110,92 € /lapsi/sunnuntai koskien koko sunnun-

taita. 

 
Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 

 

 -----  
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9 § OIKAISUVAATIMUS VARHAISKASVATUSPAIKKAPÄÄTÖKSEEN 

 
Lapsen vanhemmat ovat tehneet oikaisuvaatimuksen varhaiskasvatuspäätök-

sestä, joka on annettu vanhemmille tiedoksi 10.1.2019. Oikaisuvaatimus esi-

tellään kokouksessa. 

 

Oikaisuvaatimuksen vaatimus: 

 

1. Pyydämme, että sivistyslautakunta kumoaa varhaiskasvatusjohtajan teke-

män päätöksen koskien ko. lapsen päivähoitopaikkaa ja myöntää päivähoi-

topaikan vanhempien tekemän hakemuksen mukaisesti perustuen var-

haiskasvatuslain (540/2018) 4 § lapsen edun ensisijaisuus. (Varhaiskasva-

tusta suunniteltaessa, järjestettäessä tai tuotettaessa ja siitä päätettäessä 

on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu.) 

 

2. Pyydämme selvitystä varhaiskasvatusjohtajan vakavasta laiminlyönnistä 

antaa oikeudellista lainsuomaa neuvontaa, opastusta sekä valehtelusta ja 

sivistystoimenjohtajan esimiestehtävien suorittamisen oikeudellisuudesta 

kyseessä olevassa tilanteessa. 

Ko. lapsen hoidosta vakituisesti vastaavien työntekijöiden on täytettävä vii-

pymättä varhaiskasvatuslain vaatimukset henkilöstön pätevyydestä. 

 

Oikaisuvaatimuksessa on perusteltu haetun lapselle päivähoitopaikkaa yksi-

tyisestä päiväkodista mm. siksi, että lapsi on ollut siellä hoidossa aikaisem-

minkin (ollut välillä muulla paikkakunnalla), että vanhemmat ovat hakemuk-

sessaan valinneet yksityisen varhaiskasvatuspaikan ja että perheellä on tar-

vetta vuorohoidolle (aamuisin alkaen 5.30 ja satunnaisesti viikonloppuisin).  

 

Varhaiskasvatusjohtaja on antanut kattavan selvityksen kunnanjohtajalle ky-

seessä olevan päätöksen prosessista ja toiminnastaan siinä. 
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Vanhemmat ovat hakeneet lapselleen varhaiskasvatuspaikkaa yksityisestä 

päiväkodista. Varhaiskasvatuspaikka on myönnetty läheisestä kunnallisesta 

päiväkodista. 

 

Ehdotus:   Sivistyslautakunta vastaa oikaisuvaatimuksen vaatimuksiin seuraavasti: 

 

Vaatimus 1 / Pyydämme, että sivistyslautakunta kumoaa varhaiskasvatusjoh-

tajan tekemän päätöksen koskien ko. lapsen päivähoitopaikkaa ja myöntää 

päivähoitopaikan vanhempien tekemän hakemuksen mukaisesti perustuen 

varhaiskasvatuslain (540/2018) 4 § lapsen edun ensisijaisuus. (Varhaiskasva-

tusta suunniteltaessa, järjestettäessä tai tuotettaessa ja siitä päätettäessä on 

ensisijaisesti huomioitava lapsen etu.) 

 

VASTAUS: Sivistyslautakunta ei kumoa varhaiskasvatusjohtajan tekemää 

päätöstä. Tehty päätös on lapsen edun mukainen, varhaiskasvatus- ja kunta-

lain mukainen, noudattaa hyvää hallintotapaa sekä on kuntalaisten yhdenver-

taisuuden ja tasa-arvoisen kohtelun mukainen noudattaessaan aikanaan kun-

nan ja yksityisen palvelutuottajan yhteisesti sopimaa käytäntöä paikkojen täyt-

tämisestä. Kunta on kuullut vanhempia ja osoittanut varhaiskasvatuspaikan 

vanhempien toivomasta varhaiskasvatuspalvelun muodosta.  

 

Varhaiskasvatusjohtajan päätöksentekoa ohjaa tiukasti varhaiskasvatuslain 

(540/2018) 4§:n Lapsen edun ensisijaisuus -vaatimus. Se on toimintaa, suun-

nittelua, järjestämistä ja päätöksentekoa ohjaava yleinen periaate, joka ohjaa 

kaikilla osa-alueilla Jämijärven kunnan toimintaa varhaiskasvatuksen järjes-

tämisvelvollisena. Kaikki kunnan järjestämät paikat ja toiminta niissä ovat lap-

sen edun ensisijaisesti huomioon ottavia riippumatta siitä onko kyseessä kun-

nallinen vai yksityinen hoitopaikka. Sellaisia varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 

Jämijärvellä tarjolla, jotka eivät toimisi lapsen edun ensisijaisuus -periaatteen 

mukaisesti. 
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Varhaiskasvatusjohtaja on selvittänyt vanhemmilta varhaiskasvatuspaikkaa 

haettaessa, minä viikonpäivinä ja kellonaikoina lapsella on tarve lakisääteisel-

le varhaiskasvatukselle ja nämä toteutuvat varhaiskasvatuspaikkapäätöksen 

mukaisessa yksikössä. 

 

Varhaiskasvatuslain 540/2018 17§ 3 mom. mukaan varhaiskasvatusta on 

mahdollisuuksien mukaan järjestettävä lapsen vanhemman tai muun huoltajan 

toivomassa muodossa. Tämä tarkoittaa varhaiskasvatuksen järjestämistä päi-

väkodissa, perhepäivähoidossa tai avoimena varhaiskasvatustoimintana. Oi-

kaisuvaatimuksen kohteena olevassa päätöksessä varhaiskasvatuspaikka on 

myönnetty vanhempien toivomassa muodossa, mutta eri palveluyksikössä. 

Laki ei edellytä kunnan myöntävän paikkaa lähimmästä eikä myöskään van-

hempien hakemasta yksiköstä. Lapsen edun ensisijaisuus ei ole vaarantunut 

sillä, että päätöksessä osoitettu paikka on toisesta saman hoitomuodon yksi-

köstä kuin siitä, mistä paikkaa on haettu. Varhaiskasvatusjohtajan tekemä 

päätös on tehty huomioiden lapsen edun ensisijaisuuden periaate ja vanhem-

pien toiveet. 

 

 

VAATIMUS 2 / Pyydämme selvitystä varhaiskasvatusjohtajan vakavasta lai-

minlyönnistä antaa oikeudellista lainsuomaa neuvontaa, opastusta sekä va-

lehtelusta ja sivistystoimenjohtajan esimiestehtävien suorittamisen oikeudelli-

suudesta kyseessä olevassa tilanteessa. 

 

VASTAUS: Sivistyslautakunta toteaa, että varhaiskasvatusjohtaja on antanut 

varhaiskasvatuslain (540/2018), hallintolain (434/2003) ja siinä asetettujen hy-

vän hallinnon perusteiden mukaisesti ohjausta ja neuvontaa.  

Hallintolain 2. luvun Hyvän hallinnon perusteiden mukaan viranomaisen on 

kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti ja puolueettomasti, hänen on 

annettava neuvontaa ja vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tieduste-

luihin. Mikäli asia ei kuulu viranomaisen toimivaltaan, on hänen pyrittävä opas 
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tamaan asiakas toimivaltaiseen viranomaiseen. Jämijärven kunnassa varhais-

kasvatusjohtaja on varhaiskasvatuspaikkapäätöksessä toimivaltainen viran-

omainen. Viranomaisen on myös käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettä-

vää kieltä ja pystyttävä totuudessa. Varhaiskasvatusjohtaja on vastannut hal-

lintolain edellyttämällä tavalla asiallisesti ja totuudenmukaisesti vanhempien 

kysymyksiin. 

 

Varhaiskasvatuslain 540/2018 16§:n mukaan kunnan on järjestettävä varhais-

kasvatukseen oikeutetun lapsen vanhemmille tai muille huoltajille neuvontaa 

ja ohjausta heidän käytettävissään olevista varhaiskasvatuspalveluista. Oh-

jauksessa on selvitettävä varhaiskasvatuksen eri toimintamuodot ja tarjolla 

olevat vaihtoehdot sekä muut seikat, joilla on vaikutusta lapsen varhaiskasva-

tuksen järjestämiseen. Laki ei määritä sitä, miten kunta neuvonnan ja ohjauk-

sen järjestää, vaan se on kunnan toimivallan alla. 

 

Kunnan internetsivuilla on maininta, että sivuja päivitetään. Työ on viivästynyt 

varhaiskasvatusjohtajasta riippumattomista syistä. Kunnan internetsivuilla on 

teksti, että lisätietoja antaa varhaiskasvatusjohtaja ja on oletettavaa, että sen 

perusteella vanhemmat ovatkin ottaneet yhteyttä häneen. Lisäksi he ovat ot-

taneet asiasta yhteyttä rehtoriin ja kunnanjohtajaan, jotka ovat vahvistaneet 

toimivaltaisen viranhaltijan varhaiskasvatuspaikkapäätöksessä olevan var-

haiskasvatusjohtaja ja kertoneet, että kunnallisen varhaiskasvatusyksikön pai-

kat täytetään kunnan käytännön mukaisesti ensin, mikäli tilanne sen mahdol-

listaa. Tämä käytäntö on aikanaan sovittu yhdessä kunnan ja yksityisen palve-

lutuottajan kesken. 

 

Sivistyslautakunta toteaa, että varhaiskasvatusjohtaja on kertonut jo keskuste-

lujen aikaisessa vaiheessa kunnassa käytössä olevasta toimintatavasta, jossa 

varhaiskasvatuspaikka osoitetaan ensisijassa kunnan omasta yksiköstä, jos 

siellä on tilaa, ja jos lapsen tarvitsemat hoitoajat pystytään järjestämään siellä.  
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Varhaiskasvatuslain edellyttämä neuvonta on käyty puhelimessa läpi. Ohjeet 

on mahdollista saada pyydettäessä myös kirjallisesti.  

 

Vanhempien mielipiteet on otettu huomioon varhaiskasvatuspaikkapäätökses-

sä. Paikka on osoitettu vanhempien toivomassa varhaiskasvatusmuodossa. 

 

Edelleen sivistyslautakunta toteaa, että rehtori, jonka virkavastuulle kuuluvat 

myös sivistysjohtajan tehtävät, on toiminut normaalin esimieskäytännön mu-

kaisesti, koska ei ole puuttunut tai pyrkinyt vaikuttamaan toimivaltaisen alai-

sensa viranhaltijapäätöksen sisältöön.  

 

 

VAATIMUS 3 / Ko. lapsen hoidosta vakituisesti vastaavien työntekijöiden on 

täytettävä viipymättä varhaiskasvatuslain vaatimukset henkilöstön pätevyy-

destä. 

 

VASTAUS: Tämä vaatimus ei liity oikaisuvaatimuksen kohteena olevaan var-

haiskasvatuspaikkapäätökseen, vaan toimintaan päiväkodissa. Sivistyslauta-

kunta käsittelee kuitenkin myös sen, koska on lapsen ja perheen edun mu-

kaista, että vanhemmat saavat vastauksen myös tähän kysymykseen. Var-

haiskasvatuslaki 540/2018 sallii tilapäisen poikkeamisen kelpoisuusvaatimuk-

sista, koska kelpoisuusvaatimukset täyttäviä henkilöitä ei aina ole saatavilla ja 

toiminta on järjestettävä silloinkin.  

 

Oikaisuvaatimuksessa on kyse muutamasta aamusta (max. 2 h/aamu), jolloin 

lasta on ollut vastassa tuttu henkilö, jolla on päiväkodin moniammatillisessa 

tiimissä toteutuneen pitkän työkokemuksen ansiosta tehtävän edellyttämä tai-

to, mutta ei koulutuspätevyyttä. Tämä järjestely on ollut tilapäinen, koska alun 

perin kyseessä oli lyhyt äkillinen poissaolo. Kun on käynyt esille, että poissa-

olo jatkuu, on palkattu sijainen.  
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Varhaiskasvatusyksikössä on pitkäaikainen, pätevä ja työhönsä sitoutunut 

henkilökunta, jossa vaihtuvuus on ollut koko sen olemassaoloajan pieni. Sivis-

tyslautakunnan saaman selvityksen perusteella varhaiskasvatusjohtaja on 

toiminut siten kuin hänen on viranhaltijana toimittavakin niin, että kuntalaisten 

yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja lapsen edun ensisijaisuus huomioidaan.  

 

Varhaiskasvatusjohtajan tekemässä päätöksessä ei ole laillisuusvirheitä. Si-

vistyslautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen. 

 

 

 

Päätös:       Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 

Lisäksi sivistyslautakunta toteaa, että pitäydytään kunnassa käytetyssä toimin-

taperiaatteessa, että varhaiskasvatuspaikka osoitetaan ensisijassa kunnan 

omasta yksiköstä, jos siellä on tilaa, ja jos lapsen tarvitsemat hoitoajat pysty-

tään järjestämään siellä. 

-----  

 

 

 

Kunnanhallituksen edustaja Antti Lähteenmäki poistui kokouksesta tämän 

asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi. 

 

 

Varhaiskasvatusjohtaja Leena Peurala kertoi päätösprosessin vaiheet lauta-

kunnalle ja vastasi heidän kysymyksiinsä. Hän ei osallistunut pykälän käsitte-

lyyn eikä päätöksen tekoon.  

Leena Peurala poistui kokouksesta klo 18.41. 
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10 § LUKUVUOSISUUNNITELMAN MUUTOS 

 

Jämijärven keskuskoulu/Tykköön toimipiste anoo sivistyslautakunnalle 

25.1.2019 päivätyssä kirjeessään, että sivistyslautakunta muuttaisi lukuvuosi-

suunnitelman maanantain työpäivää 6.5.2019 siten, että koululaisten työpäivä 

olisi vasta illalla klo 18.00 - n. 20.00. 

Palokosken urheiluseura PULS on tulossa järjestämään liikunnallista iltakou-

lua, johon myös kotiväki voi osallistua. 

Tavoitteena on, että iltakoulun takia ei tarvitse taksikyytejä, eikä aamu-ja ilta 

päivähoitoa järjestetä. Oppilaiden vanhemmille tiedotetaan päivästä heti tam-

mi-helmikuun vaihteessa ja varmistetaan kyytien sekä hoitojärjestelyjen onnis-

tuminen. 

 

Ehdotus:      Sivistyslautakunta päättää hyväksyä em. ehdotuksen. 

 

Päätös:        Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

   

                    -----            

 

 

 

   J 
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11 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

-Koulun ulkopuolella annettava opetus/toimintasuunnitelma/Jämijärven kes-

kuskoulu 1.-5.lk Tampere 28.11.2018, 

 

-Koulun ulkopuolella annettava opetus/toimintasuunnitelma/Jämijärven kes-

kuskoulu 6.-9.lk Tampere 29.11.2018, 

 

-Koulun keittiöhenkilöstö ja ruokahuollosta vastaava Riikka Saloniemi ovat 

laatineet uuden ruokalistan, joka otettiin käyttöön 7.1.2019, liite 11.1. 

           

Ehdotus:     Sivistyslautakunta merkitsee em. asian tiedoksi. 

 

Päätös:       Sivistyslautakunta merkitsi em. asiat tiedoksi.                 

------ 

 -- 

 

 

 

 

 

P

- 
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12 §  MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT 
 
 
 Vararehtori ja kunnanjohtaja informoivat lautakunnalle seuraavaa: 

 

 Jämijärven keskuskoululla tehdyistä paine-eromittauksista:  

- ylipaine ei pysy, vaan mitatut tilat pääosin olleet seurantajaksolla lievästi ali-

paineisia 

- mittaukset on tarkoituksella tehty tiloihin, joissa paine-erojen tasaisina pysy-

minen on haasteellisinta 

- liikuntasaliin ei tule ilmaa alapuolisesta tilasta, joka on erikseen alipaineistet-

tu ja se alipaine on pysynyt koko seurantajakson 

- koneessa ei riitä teho antaa riittävästi tuloilmaa, korjauksia koneeseen teh-

dään hiihtolomalla 

 

Jämijärven keskuskoululla tehdystä lämpökamerakuvauksesta: 

- tehty, jotta saadaan tarkastettua tehdyt tiivistykset ja löydettyä huomaamatta 

jääneet mahdolliset ulkoseinän vuotokohdat sisään 

- tehdyt tiivistykset vaikuttavat onnistuneilta ja pääosin tiiveiltä 

- vuotokohtia vielä mm. pilarien ja katon liitoksessa ymv., jotka kuvattu rapor-

tissa 

- tiivistystä tehdään hiihtolomalla lisää 

- tiivistys on tässä se oleellisin asia, ylipaine on lisävarmistus 

 

Sisäilmakysely: 

- 3-9 –luokka-asteet tekevät koulussa THL:n lapsille suunnatun sisäilmaky-

selyn 

 

Sisäilmatyöryhmän tiedote on saatu nettiin tänään. Ryhmä kokoontui viime 

perjantaina. 
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Jämijärven keskuskoulun Tykköön toimipisteen tilanteesta: 

- arvioidaan silmämääräisesti tällä viikolla onko jotain erityistä, koska kahdesta 

tilasta on yhdeltä henkilöstön jäseneltä tullut palautetta oireilusta.  

 

Kouluun ja kunnanvirastolle tulee sähkölukot. 

 

----- 

 

 

 


