
Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU 
Sivistyslautakunta     Laatimispäivämäärä:  

 
Kokoustiedot 

 
Aika 

 
ti 26.10.2021 klo 18.00     

 
Paikka 

 
Jämijärven keskuskoulu/ taideluokka   

 
 
Käsiteltävät asiat 

 
 
 
 
 
40 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

41 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

42 § SIVISTYSTOIMIALAN TALOUSARVIO VUODELLE 2022 

43 § SIVISTYSTOIMIALAN TAVOITTEET VUODELLE 2022 

 

 
 

LEENA KOIVUNEN                         TUOMO PESONEN 
Leena Koivunen                               Tuomo Pesonen 
puheenjohtaja                                   rehtori 

 



Jämijärven kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA   

   

Sivistyslautakunta      5/21 
 
AIKA 26.10.2021 klo 18.00 -21.00 

 
 
KOKOUSPAIKKA 

 
Jämijärven keskuskoulu 

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

 
 
 
 

 
Koivunen Leena, puheenjohtaja 
Alarotu Kreetta, Antti Alarodun varajäsen 
Koivumäki Laura 
Koivumäki Petri 
Laihonen Emilia 
Saloniemi Petri 
Suoniemi Anu 
Pesonen Tuomo, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä 

 

POISSA OLLEET JÄSENET 
 
 

 
 
 

Alarotu Antti 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET 

(ja läsnäolon peruste) 

 
 

Markus Ojakoski, § 42 klo 18.30 -19.30 
 

ASIAT 
 

 
§§ 40 - 44 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 
 

 
 

Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 
 
 
  
Leena Koivunen Tuomo Pesonen 

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

 

Tarkastusaika  
Jämijärvi ___.___. 2021 
Allekirjoitukset 
 
Emilia Laihonen                     Petri Saloniemi 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Paikka ja pvm 

Jämijärvi ___.___.2021 
Virka-asema  Allekirjoitus 

 
rehtori                                    Tuomo Pesonen 
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40 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
 
 
Päätösehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 ----- 
 
 
 
 
                  
         

 

 

 41 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

 

Päätösehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. 

 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Emilia Laihonen ja Petri Saloniemi. 

 Tarkastus pidetään 9.11.2021. 

 

 ----- 
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42 § SIVISTYSTOIMIALAN TALOUSARVIO VUODELLE 2022 
 
 
                   Talousarvion laskentapohjana on vuoden 2021 talousarvio. 

 

Palkkakustannusten nousuun on huomioitu 1,2 %:n korotus. 

Väistötilasta johtuvat menot on otettu budjetoinnissa huomioon kevätlukukau-

den osalta. 

Erityisopetuksen pienluokkatoiminta aloitettiin omana toimintana 1.8.2020 al-

kaen. Tällä hetkellä pienryhmässä on yksi erityisopettaja ja osa-aikainen kou-

lunkäynninohjaaja. 1.8.2022 alkaen erityisopetusta ei osteta enää lainkaan 

Kankaanpään kaupungilta. 

Syyslukukaudella 2022 pitää perustaa toinen pienryhmä, jossa erityisopettajan 

lisäksi tarvitaan osa-aikainen koulunkäynninohjaaja sekä henkilökohtainen 

koulunkäynninohjaaja. Alkuopetuksessa tarvitaan edelleen yksi osa-aikainen 

koulunkäynninohjaaja. 

 

Uuden koulurakennuksen myötä tarvitaan tulevalle lukuvuodelle normaalia 

isommat tarvikerahat koulutarvikkeisiin, oppikirjoihin ja työaineisiin, koska 

vanhasta koulusta ei voida siirtää mm. vanhoja tarvikkeita ja kirjoja. 

Syksyn osalta on huomioitu yhteen rakennukseen siirtymisen vaikutukset. 

Ensikertaiset irtokalustehankinnat toteutetaan investointimäärärahalla. 

 

 

Esityslistan liitteenä on sivistystoimialan (sivistystoimen hallinnon tulosalue, 

perusopetuksen tulosalue, vapaan sivistystyön tulosalue, kirjaston tulosalue ja 

varhaiskasvatuksen tulosalue) talousarvioehdotus vuodelle 2022. 

 

Valmistelija: hallintosihteeri Ritva Mäkinen 

                    rehtori Tuomo Pesonen 

  kirjastonjohtaja Riitta Kantonen 

  varhaiskasvatusjohtaja Leena Peurala 
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Päätösehdotus:  

 Sivistyslautakunta esittää talousarvioehdotuksensa vuodelle 2022 kunnanhal-

litukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. 

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 

 ----- 

 

 Markus Ojakoski oli läsnä käsiteltäessä tätä pykälää klo 18.30- 19.30. 
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43 § SIVISTYSTOIMIALAN TAVOITTEET VUODELLE 2022 

 

Sivistyslautakunta laatii vuosittain tavoitteet seuraavaa kalenterivuot-

ta varten talousarvion yhteydessä. Koulutuksen järjestäjän, kunnan, 

tulee huolehtia siitä, että sillä on käytössä toimiva arviointijärjestelmä.  

Vuodelle 2021 otettiin käyttöön ns. tuloskortit. 

 

Sivistyksen toimialan tulosalueet: sivistystoimen hallinto, perusope-

tus, vapaa sivistystyö, kirjasto ja varhaiskasvatus ovat laatineet tu-

loskortit. Niissä kuvataan strategiset päämäärät vuosille 2022- 2024, 

toiminnan painopisteet, tavoitteet ja arviointimittarit. 

     

 Valmistelija: rehtori Tuomo Pesonen 

                  kirjastonjohtaja Riitta Kantonen 

                  varhaiskasvatusjohtaja Leena Peurala 

 

Päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteen 43.1 mukaiset sivistyk-

sen toimialan tuloskortit vuodelle 2022. 

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 

 ----- 
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44 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

 

Päätösehdotus: 

- Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) Jämijärven keskus-

koulun matematiikan oppimisarviointitulos 9.lk, kevät 2021. 

 

Päätös: Sivistyslautakunta merkitsi em. tiedoksi. 

 

 ---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

               

 

 



Jämijärven kunta                             Päivämäärä                           Sivu   
Sivistyslautakunta                               26.10.2021                             58 
________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Kh Kv 

 

 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Pykälät: 42-43 
 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

 

Oikaisuvaatimusoikeus 
 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 
 

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 

 kunnan jäsen. 
 

Oikaisuvaatimusaika 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Jämijärven kunnan kirjaamoon määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.  

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näyte-
tä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä ta-
vallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettä-
misestä.  
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päi-
vän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
Tämä pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 9.11.2021 yleisessä tie-
toverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti. 

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Jämijärven sivistyslau-
takunta. 
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Kirjaamon yhteystiedot:  
Postiosoite: Peijarintie 5 A, 38800, Jämijärvi   
Käyntiosoite: Peijarintie 5 A, 38800, Jämijärvi 
Sähköpostiosoite: jamijarvi@jamijarvi.fi  
Puhelinnumero: 02 572 970  

 
 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

 

 päätös, johon haetaan oikaisua 

 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 

 millä perusteella oikaisua vaaditaan. 
 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, 
postiosoite ja puhelinnumero.  
 
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, 
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
 

Pöytäkirja 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Jämijärven 
kunnan kirjaamosta. 
 

Muutoksenhakukielto 
 
 Pykälät: 40-41 ja 44 
 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat vain valmis-
telua tai täytäntöönpanoa (kuntalaki, 410/2015, 136 §). 

 
 

 


