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38 Yläkoulun ja lukion tuntiopettajan tehtävät
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Sivunro   
 

KOKOUSAIKA Maanantai  6.8.2018 klo 18.00 - 19.52

KOKOUSPAIKKA
Kisatien koulu

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET   
(merkintä, kuka toimi puheenjohtajana Varsinaiset jäsenet Läsnä Hlökohtainen varajäsen Läsnä

Puheenjohtaja Oili Kiviranta, pj X Piia Haikola

Varapuheenjohtaja Timo Kemppainen, vpj X Veijo Kärkkäinen

Jäsen Kari Assinen X Juha Kokkoniemi

Jäsen Minna Paalavuo X Henna Haukipuro

Jäsen Juha-Matti Hyvönen X Harri Aho

Jäsen Kauko Niemi X Tiina Hirvinen

Jäsen Tiina Nyman X Maria Savelainen

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jouni Tilli, kunnanhallituksen puheenjohtaja
(ja läsnäolon peruste)

Sari Huuskonen, kunnanhallituksen edustaja X

Raija Potila, kunnanjohtaja X

Markku Puronhaara, sivj.-reht., sihteeri X

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin

ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN / ASIAT §:t 36-42

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin 

(tarkastuspaikka ja -aika sekä Timo Kemppainen ja Tiina Nyman.

tarkastajien valinta taikka merkintä Pöytäkirja tarkastetaan 

kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) välittömästi kokouksen jälkeen.

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA 

VARMENNUS

Puheenjohtaja                Pöytäkirjanpitäjä                

Oili Kiviranta Markku Puronhaara
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Tarkastusaika

Reisjärvi  6.8.2018
Allekirjoitukset

Timo Kemppainen Tiina Nyman
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI 

NÄHTÄVÄNÄ
Aika ja paikka

Virka-asema Allekirjoitus

Todistaa
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KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

 

Kasv. ja koultk § 36       

 

Sivj/reht  Esitys: Kasvatus- ja koulutuslautakunta 

päättää hyväksyä asialuettelon kokouksen 

työjärjestykseksi. 

   Kari Assinen esitti ja Tiina Nyman kannatti, 

että käsittelyyn otetaan väistötilojen hank-

kiminen Niemenkartanon yhteyteen. 

          Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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EI JULKINEN 

POIKKEAMINEN LÄHIKOULUPERIAATTEESTA 

 

Kasv. ja koultk § 37 Pykälä sisältää yksittäistä oppilasta koske-

vaa tietoa. 
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YLÄKOULUN JA LUKION TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄT 

        

Kasv. ja koultk § 38 Yläkoulun ja lukion tuntiopettajan tehtävien 

(psykologia, uskonto, oppilaanohjaus ja lii-

kunta) hakuilmoitus on ollut avoinna kunnan 

sivuilla, työvoimatoimistossa ja Reisjärvi-

lehdessä 9.-27.7.2018. 

   Kyseessä on opintovapaan sijaisuus. Määräai-

kaan mennessä hakemuksia saapui kuusi. 

   Haastattelut järjestetään maanantaina 

6.8.2018. Kutsu haastatteluihin laitetaan 

erikseen sähköpostilla. 

   Hakuilmoituksessa mainittiin, että valitun 

on toimitettava hyväksyttävä todistus ter-

veydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi 

rikosrekisterilain (504/2002) mukainen ri-

kosrekisteriote kuukauden kuluessa valinta-

päätöksen tiedoksisaannista. 

Sivj/reht  Esitys: Kasvatus- ja koulutuslautakunta 

päättää haastattelujen perusteella valita 

yläkoulun ja lukion tuntiopettajan (psykolo-

gia, uskonto, oppilaanohjaus, liikunta) 

1.9.2018 – 1.6.2019 väliseksi ajaksi. 

   Haastatteluihin osallistui Timo Kemppainen 

ja sivistysjohtaja Markku Puronhaara. 

   Sivistysjohtaja-rehtori esitti, että lauta-

kunta valitsee yläkoulun ja lukion tun-

tiopettajaksi 1.9.2018 – 1.6.2019 väliseksi 

ajaksi FM Eija Paason ja varalle Sari Saari-

ketun. 

   Päätös: Hyväksyttiin. 
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MATEMATIIKAN JA KEMIAN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄT 

        

Kasv. ja koultk § 39 Matematiikan ja kemian (sekä muiden mate-

maattisten aineiden) tuntiopettajan tehtä-

vien hakuilmoitus on ollut avoinna kunnan 

sivuilla, työvoimatoimistossa ja Reisjärvi-

lehdessä 9.-27.7.2018. 

   Kyseessä on opintovapaan sijaisuus. Määräai-

kaan mennessä hakemuksia saapui kolme. 

   Haastattelut järjestetään maanantaina 

6.8.2018. Kutsu haastatteluihin laitetaan 

erikseen sähköpostilla. 

   Hakuilmoituksessa mainittiin, että valitun 

on toimitettava hyväksyttävä todistus ter-

veydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi 

rikosrekisterilain (504/2002) mukainen ri-

kosrekisteriote kuukauden kuluessa valinta-

päätöksen tiedoksisaannista. 

Sivj/reht  Esitys: Kasvatus- ja koulutuslautakunta 

päättää haastattelujen perusteella valita 

matematiikan ja kemian tuntiopettajan 

20.8.2018 – 1.6.2019 väliseksi ajaksi. 

   Sivistysjohtaja-rehtori esitti, että lauta-

kunta valitsee matematiikan ja kemian tun-

tiopettajaksi 20.8.2018 – 1.6.2019 väliseksi 

ajaksi Tommi Istolahden ja varalle Raino Ar-

killanderin.  

   Päätös: Hyväksyttiin. 
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LASTENTARHANOPETTAJAN VIRAN HAKU- JA VALINTAPROSESSI 

 

Kasv. ja koultk § 40      Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 20.3.2018 

§15 päättänyt aloittaa uuden päiväkodin 

suunnittelun. Tämän jälkeen kunnassa olisi 

kolme 24 lapsen päiväkotiryhmää. Tämä edel-

lyttää kuitenkin yhtä uutta lastentarhan-

opettajan virkaa. Ratkaisulla valmistaudut-

taisiin myös siihen, että yhden lastentar-

hanopettajan työnkuvaan laitettaisiin var-

haiskasvatuksen asioiden valmistelu päivä-

kodinjohtajan nimikkeellä. 

 

 Kavatus- ja koulutuslautakunta on hakenut 

lupaa uuden viran perustamiseen kokoukses-

saan 17.4.2018.  

 Kunnanhallitus on hyväksynyt tämän 26.4. ja 

valtuusto 15.5.2018. 

Kunnanhallitus on antanut täyttöluvan ohei-

seen virkaan 11.6.2018 (§63). 

 Hallintosäännön (§66) mukaan lautakunta 

päättää alaisensa vakinaisen henkilökunnan 

valinnasta. 

  

 Hakuilmoitus on ajatuksena julkaista Reis-

järvi-lehdessä, kunnan sivuilla ja TE-pal-

veluiden kautta julkisessa haussa. 

 

Sivj/Reht Esitys: Kasvatus- ja koulutuslautakunta hy-

väksyy hakumenettelyn sekä valitsee edusta-

jansa tekemään esikarsinnan hakijoista sekä 

edustajansa valittujen hakijoiden haastat-

teluun. 

 

Päätös: Hyväksyttiin hakumenettelytapa. 

Esikarsinta yhdessä sivistysjohtajan kanssa 

valittiin tekemään Tiina Nyman ja Minna 

Paalavuo. Haastattelijaksi sivistysjohtajan 

kanssa valittiin Timo Kemppainen. 
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VÄISTÖTILOJEN HANKKIMINEN NIEMENKARTANON YHTEYTEEN 

 

Kasv. ja koultk § 41 Lautakunta keskusteli alakoulun tiloista 

alkavana lukuvuonna. Todettiin, että tilo-

jen käyttäjiä ovat sivistystoimi ja ennen 

kaikkea lapset. 

 Lautakunta totesi, että tällä tiedolla pa-

rakkeja tullaan joka tapauksessa tarvitse-

maan Niemenkartanon suuremman remontin yh-

teydessä. 

  

 Päätös: Lautakunta päätti esittää kunnan-

hallitukselle, että Leppälahden koulutilo-

jen tilalle otetaan väliaikaisesti käyttöön 

väistötilat seurakuntatalolta ja Niemenkar-

tanon koulun yhteyteen hankitaan parakit 

mahdollisimman pian. 

 Kunnanjohtaja Raija Potila poistui tämän 

pykälän käsittelyn aikana klo 19.30. 
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT  

 

Kasv. ja koultk § 42 - Kuntaliiton lakimies Minna Antilan vas-

taus puheenjohtajan kysymykseen 

 

- Keskusteltiin lukiolaisten koulukuljetuk-

sesta 

 

- Kuraattorin toimintakertomus 
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