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Saapuvilla olleet jäsenet
Mauri Lepola, puheenjohtaja
Pasi Eloranta, 1. varapuheenjohtaja
Hannamaija Oinonen
Heidi Schroderus
Heimo Nordfors
Jouni Lampinen
Kati Lahtinen
Mirka Löf
Päivi Arhenius
Muut saapuvilla olleet
Liisa Neronen, elämänlaatupalvelujen esimies, ma. hallintopäällikkö, sihteeri
Päivi Leskinen
Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, esittelijä
Poissa

Antero Alenius, kunnanjohtaja
Risto Linnainmaa
Katariina Hätönen, nuorisovaltuuston edustaja

Allekirjoitukset

Mauri Lepola
Puheenjohtaja

Liisa Neronen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
29.11.2019

01.12.2019

Heidi Schroderus

Hannamaija Oinonen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä sivistystoimistossa ja julkaistu Hämeenkyrön
kunnan yleisessä tietoverkossa (www.hameenkyro.fi) kuntalain 140 §:ssä säädetyllä
tavalla 2.12.2019.
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§ 84
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Todettiin.
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Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Hannamaija Oinonen ja Heidi Schroderus.
Päätös
Valittiin.
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§ 86
Sivistyslautakunnan kokousajat keväällä 2020
HMKDno-2017-478
Valmistelija / lisätiedot:
Liisa Neronen
Kunnan toimielinten kokousmenettelystä on määräykset Hämeenkyrön kunnan
hallintosäännössä (kv 10.6.2019 § 33). Hallintosäännön § 3 mukaan ”Toimielin pitää
kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin
puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä
tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.”
Lausunto asian ratkaisemiseksi, ma. hallintopäällikkö Liisa Neronen:
Sivistyslautakunta päättää lautakunnan kevään 2020 kokouspäiviksi keskiviikot
22.1.
19.2.
25.3.
29.4.
27.5.

Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Lautakunta päättää ma. hallintopäällikön lausunnon mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
kunnanhallitus, sivistyspalvelut: vastuualueiden esimiehet
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§ 87
Esiopetuksen täydentävä toiminta; ulkokuntalaisilta perittävät maksut
HMKDno-2019-445
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Levänen
kimmo.levanen@hameenkyro.fi
sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päätti 20.2.2019 § 13, että esiopetus järjestetään 1.8.2019 alkaen
perusopetuksen vastuualueella esiopetustyöryhmän loppuraportissa
esitetyn kerhomallin mukaisesti.
Perusopetuksen järjestämään esiopetuksen täydentävään toimintaan osallistuu myös
muiden kuntien oppilaita, joten on tarpeen päättää muille kunnille myytävän palvelun
hinta. Perusopetuksen järjestämän esiopetusta täydentävän toiminnan hinnoittelussa
on ollut periaate, että se noudattaa vastaavia varhaiskasvatuksen maksuja.
Sivistyslautakunta on päättänyt 22.5.2019 § 49 varhaiskasvatuksen maksuista
ulkopaikkakuntalaisille. Taulukon mukainen hinta esiopetusta täydentävälle
toiminnalle on 1.010,06 euroa/paikka/kuukausi.
Laskutus sopimuksen mukaisten tuntien maksuprosentin mukaan
Sopimustunnit

maksu-%

0 - 85 h / kk

50

86 - 120 h / kk

70

121 - 140 h / kk

80

141 - 155 h / kk

85

156 - 170 h / kk

90

yli

171 h / kk

100

Palveluita tuottava kunta perii asiakkaalta asiakasmaksun. Palveluita ostava kunta
maksaa kuukausimaksun, josta on vähennetty asiakkaalta peritty asiakasmaksu.
Hallintosäännön 91 § mukaan lautakunta päättää maksuista.

Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää, että Hämeenkyrössä noudatetaan esiopetuksen
täydentävään toimintaan osallistuvista ulkokuntalaisista oppilaista perittäviin
maksuihin 1.8.2019 alkaen samaa hinnastoa, mitä myös varhaiskasvatus käyttää
seutukunnallisesti palvelujensa hinnoitteluun.

Päätös
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Tiedoksi
Kirkonkylän koulun koulusihteeri, alakoulujen rehtorit
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§ 88
Työ- ja loma-ajat lukuvuodelle 2020-2021
HMKDno-2017-432
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Levänen
kimmo.levanen@hameenkyro.fi
sivistysjohtaja
Perusopetuslain 23 § mukaan perusopetuksessa lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta
ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 koulupäivää. Asianomaisen
ministeriön luvalla työpäivien määrä voi erityisestä syystä olla säädettyä suurempi.
Lukuvuoden työpäivistä vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva
itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Lukuvuoden koulutyön
päättymisajankohdasta säädetään asetuksella.
Lukuvuonna 2020–2021 loppiainen osuu arkipäivälle, joten lukuvuoden varsinaisten
työpäivien määrä on 189. Perusopetusasetuksen 7 §:n mukaan lukuvuoden koulutyö
päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Asetuksen mukaisesti koulutyö päättyy
lukuvuonna 2020–2021 lauantaina 5.6.2021.
Aiempien työ- ja loma-aikojen laadinnan puitteissa vanhemmille tehdyt kyselyt ovat
osoittaneet, että enemmistö vanhemmista toivoo valmistelun pohjaksi viikon
mittaisen syysloman sisältävän vaihtoehdon. Tampereen kaupunkiseudun
Hyvinvointipalvelujen työryhmä on 16.8.2018 ehdottanut esityksen mukaisia työ- ja
loma-aikoja lukuvuosille 2019-2020 ja 2020-2021 kaikissa kaupunkiseudun kunnissa
hyväksyttäväksi. Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta on 11.9.2018
§132 omalta osaltaan hyväksynyt esityksen. Hämeenkyrön koulujen rehtorit ovat
yksimielisesti esityksen kannalla.
Esitys :
Syyslukukausi: 11.8. - 22.12.2020 (91 työpäivää)
Syysloma: 12.10. - 18.10.2020 (viikko 42)
Kevätlukukausi: 7.1. - 5.6.2021 (98 työpäivää)
Talviloma: 1.3. - 7.3.2021 (viikko 9)
Pääsiäisloma: 1.4. - 6.4.2021
Päätäntävallan peruste:
Hämeenkyrön kunnan hallintosääntö 108 §
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää
1. Perusopetuksen ja lukio-opetuksen lukuvuoden 2020 - 2021 työ- ja loma-ajoista
seuraavasti:
Syyslukukausi: 11.8. - 22.12.2020 (91 työpäivää)
Syysloma: 12. - 18.10.2020 (viikko 42)

1.
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Kevätlukukausi: 7.1. - 5.6.2021 (98 työpäivää)
Talviloma: 1.3. - 7.3.2021 (viikko 9)
Pääsiäisloma: 1.4. - 6.4.2021
Lukuvuonna 2020 - 2021 on yhteensä 189 työpäivää.
2. Esiopetuksen työ- ja loma-ajat kohdan 1 mukaisesti paitsi lukukauden päättyminen
perjantaina 4.6.2021.
3. Edellyttää rehtoreita ilmoittamaan oppilaille, huoltajille ja opiskelijoille hyvissä ajoin
koulutyön aloittamisajankohdat ja loma-ajat.
4. että vahvistetuista työajoista poikkeaminen tulee esittää lautakunnan
hyväksyttäväksi syksyllä 2020 vuotuisen lukuvuosisuunnitelman hyväksymisen
yhteydessä. Vain erittäin perustellusta syystä voi lautakunta hyväksyä
työaikamuutoksen erillispäätöksellä. Lisäksi lautakunta edellyttää, ettei työaikamuutos
saa aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia.

Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Perusopetuksen rehtorit, palkkasihteeri Mäkelä
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§ 89
Hämeenkyrön perusopetuksen opetussuunnitelman muutos; A1-kielen varhentaminen
HMKDno-2019-444
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Levänen
kimmo.levanen@hameenkyro.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 VOPS.pdf
Opetushallitus lähetti perusopetuksen järjestäjille määräyksen " Perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutokset ja täydennykset koskien A1-kielen
opetusta vuosiluokilla 1-2" (OPH-1082-2019) 14.5.2019 velvoittavana noudatettavaksi.
Määräys muuttaa vuosiluokkien 1-2 toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten A-
oppimäärän opetukseen liittyviä opetusuunnitelman lukuja.
Lisäksi määräys edellyttää, että perusopetuksen järjestäjä määrittelee toisen
kotimaisen kielen ja vieraiden kielten A1-oppimäärän tavoitteet ja sisällöt vuosiluokille
1 ja 2 sekä tekee tarvittavat muutokset toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten A1-
oppimäärien tavoitteisiin ja sisältöihin vuosiluokille 3-6.
Paikallinen vuosiluokkien 1-2 A1-kielen opetusta koskeva opetusuunnitelman osa
tulee ottaa käyttöön viimeistään 1.1.2020.
Päätöksen liitteenä on esitys, joka sisältää Perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteiden 2014 muutokset ja täydennykset koskien A1-kielen opetusta vuosiluokilla
1-2, Opetushallituksen laatimat vuosiluokkien 1-2 A1-kielen opetussuunnitelman
perusteet ja niiden pohjalta laaditut vuosiluokkaistukset sekä Hämeenkyrön kunnan
A1-kielen opetussuunnitelman vuosilukokille 1 ja 2. Esitys perustuu seutukunnalla
käytettyyn pohjaan.
Puolentoista lukuvuoden (kevät 2019-2020 ja 2020-2021) mittaisen siirtymäajan
aikana opetusta järjestetään seuraavasti:
Kevät 2020: 1.luokka 0,5 vuosiviikkotuntia eli 1 tunti opetusta viikossa
Syksy 2020: 2. luokka 0,5 vuosiviikkotuntia eli 1 tunti opetusta viikossa
Kevät 2021: 1.luokka 0,5 vuosiviikkotuntia eli 1 tunti opetusta viikossa ja 2. luokka 1
vuosiviikkotunti eli 2 tuntia opetusta viikossa
Siirtymäajan jälkeisestä (1.8.2021 alkaen) A1-kielen opetuksen järjestämisestä eri
vuosiluokilla lautakunta päättää myöhemmin erikseen.

Hallintosääntö 108 § mukaan sivistyslautakunta hyväksyy kuntakohtaiset
opetussuunnitelmat.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
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Lautakunta hyväksyy Hämeenkyrön perusopetuksen opetussuunnitelman
muutokset 1.1.2020 alkaen ja opetuksen luokkaistamisen A1-kielen opetuksen osalta
vuosiluokille 1 ja 2 siirtymäajaksi 1.1.2020 - 31.7.2021.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Alakoulujen rehtorit

Hämeenkyrö
Sivistyslautakunta
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§ 90
Hämeenkyrön perusopetuksen opetussuunnitelman muutos; Joustava perusopetus
HMKDno-2019-443
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Levänen
kimmo.levanen@hameenkyro.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 JOPO-ops.pdf
Sivistyslautakunta hyväksyi 18.5.2016 42 § Hämeenkyrön esi- ja perusopetuksen
opetussuunitelmien paikalliset osuudet 1.8.2016 alkaen. Tähän suunnitelmaan sisältyy
joustavan perusopetuksen valtakunnallinen osuus.
Hämeenkyrön kunnan valtuusto hyväksyi 18.11.2019 Hämeenkyrön kunnan
talousarvion vuodelle 2020, johon sisältyy sivistyspalvelujen osalta joustavan
perusopetuksen käynnistäminen 1.1.2020 alkaen määräaikaisesti vuoden 2020 ajaksi.
Toiminnan käynnityessä on tarpeen lisätä Hämeenkyrön perusopetuksen
opetussuunitelmaan paikallinen osuus, jossa tarkemmin määritellään toiminnan
sisältö ja tavoitteet.
Esitys on pykälän liitteeenä.
Hallintosääntö 108 § mukaan sivistyslautakunta hyväksyy kuntakohtaiset
opetussuunnitelmat.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta hyväksyy Hämeenkyrön perusopetuksen opetussuunnitelman
muutokset joustavan perusopetuksen osalta 1.1.2020 alkaen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
rehtorit

Hämeenkyrö
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
27.11.2019
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§ 91
Koulutus palveluna -verkostoprojekti (KOPA)
HMKDno-2019-453
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Levänen
kimmo.levanen@hameenkyro.fi
sivistysjohtaja
Kuntaliitto toteuttaa vuosina 2020-2021 verkostoprojektin, jonka tavoitteena on
kuntien, koulutuksen järjestäjien ja koulutusmuotojen välisillä yhteistyömuodoilla
löytää uudenlaisia, toimivia ratkaisuja koulutuksen saatavuuden, saavutettavuuden ja
laadun varmistamiseen eri puolilla maata.
Kehittämispiloteiksi verkostoprojektiin toivotaan alueellisia, kunnista ja koulutuksen
järjestäjistä koostuvia toimijaryhmiä, joilla on tarve ja valmius hankkeen tavoitteiden
mukaiseen kehittämiseen. Projektissa etsitään erilaisia, monia koulutusmuotoja
sisältäviä tai kuntarajat ylittäviä toimintamalleja. Tarkastelussa on mukana myös
työelämän osaamistarpeisiin vastaaminen eri alueilla. Koulutus palveluna –
koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus erilaistuvissa kunnissa -projekti (KOPA) on
kaksivuotinen.
Kuntaliitto toteuttaa verkostoprojektin yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön
kanssa.
KOPA:n tavoitteet
1. Etsitään ratkaisuja koulutuksen saatavuuden ja saavutettavuuden
varmistamiseksi eri puolilla maata
2. Ymmärretään koulutus palveluna, joka ei ole sidottu ainoastaan
koulurakennuksiin
3. Vastataan työelämän osaamistarpeisiin joustavilla koulutusratkaisuilla ja
yhteistyömuodoilla
4. Kehitetään taloudellisesti kestäviä koulutuksen järjestämismalleja
5. Tehdään ehdotuksia koulutusyhteistyön esteiden poistamiseksi
Pilottikohtainen vuosimaksu on yhteensä 5 000 e + alv. Hinta jakautuu pilottiryhmään
osallistuvien kuntien ja koulutuksen järjestäjien kesken. Kaksivuotisen kehittämistyön
hinta yhdelle pilottialueelle on 10 000 e + alv.
Mitä pilottialue osallistumismaksulla saa
Verkoston yhteiset valtakunnalliset seminaarit kaksi kertaa vuodessa (kevät ja
syksy)
Pilottialueen omat työpajat kaksi kertaa vuodessa. Alueellisista tilaisuuksista ja
näiden teemoista sovitaan erikseen pilottialueiden kanssa.
Ohjaus oman alueen kehittämistyöhön FCG:n ja Kuntaliiton asiantuntijoiden
tuella
Tilastotietoja sisältävä aloituspaketti pilottialueelta
Sähköistä ja kirjallista tukimateriaalia
Verkoston tuki ja toisilta oppiminen
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SASKY koulutuskuntayhtymä on johtoryhmässään tehnyt päätöksen lähteä mukaan
hakemaan pilottia kuntaliiton KOPA hankkeeseen.
Mukaan on kutsuttu SASKY koulutuskuntayhtymä, Ikaalisten kaupunki, Parkanon
kaupunki, Hämeenkyrön kunta, Ruoveden kunta, Kankaanpään kaupunki
Tarkastelussa mukana olevat koulutusmuodot ovat lukiokoulutus, perusopetus,
ammatillinen koulutus, vapaa sivistystyö sekä taiteen perusopetus.
Hallintosääntö § 108.

Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Lautakunta päättää, että Hämeenkyrön kunta
1. osallistuu kaksivuotiseen SASKY koulutuskuntayhtymän hallinnoimaan "Koulutus
palveluna - verkostoprojektiin" kaikkien hankkeessa mainittujen koulutusmuotojen
osalta.
2. maksaa osuutensa vuosimaksusta, joka saadaan jakamalla koko vuosimaksu tasan
kaikkien osallistujien kesken; kuitenkin enintään 1000 € + alv vuodessa.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
rehtorit
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§ 92
Oikopolun kiinteistön vuokraaminen sivistyspalvelujen käyttöön
HMKDno-2019-465
Valmistelija / lisätiedot:
Liisa Neronen
liisa.neronen@hameenkyro.fi
elämänlaatupalvelujen esimies, ma. hallintopäällikkö
Nuorten toimintojen keskittäminen yhteen kiinteistöön lisää toimintojen synergiaa
sekä synnyttää Hämeenkyröön uudenlaisen nuorisotalokulttuurin. Vastuualueiden
ylittävä tiivis yhteistyö lisää hämeenkyröläisten nuorten osallisuutta ja hyvinvointia.
Hämeenkyrön kunnan nuorisotilat ovat Koskilinnan kellaritiloissa. Etsivän nuorisotyön
ja starttivalmennuksen toimitilat ovat Valtakatu 5:ssä. Molemmissa kiinteistöissä on
huomattavaa korjausvelkaa. Perusnuorisotyön nuoriso-ohjaajat sekä
starttivalmennuksen ja etsivän nuorisotyön työntekijät tekevät paljon yhteistyötä.
Hämeenkyrössä käynnistyy vuoden 2020 alussa yläkoulun 7-9 -luokkalaisille
suunnattu joustavan perusopetuksen ns. jopo-luokka, joka tarvitsee toimintamallinsa
mukaiset tilat. Luokalle on eduksi, että pääosa sen toiminnasta on erilaisen
päivärytminsä tähden muualla kuin Yhteiskoulun tiloissa.
SPR:n hybridiyksikön käytössä ollut Hämeenkyrön Asunnonhankinta Oy:n omistama
Oikopolun kiinteistö on tyhjenemässä joulukuun 2019 aikana. Vapautuviin tiloihin on
mahdollista sijoittaa etsivän ja perusnuorisotyön työntekijät sekä päivisin toimivien
starttivalmennuksen ja jopo-luokan vaatimat ryhmätyötilat, jotka iltaisin toimivat alle
18-vuotiaiden nuorten avoimena nuorisotilana.
Hämeenkyrön varhaiskasvatuksella on viikoittain erilaisia ohjattuja, perheitä tukevia
toimintaryhmiä, joiden pääosin aamupäiviin sijoittuva toiminta sopii Oikopolun
kiinteistöön samanaikaisesti rakennuksen muun päivätoiminnan kanssa. Oikopolun
kiinteistöön tulevat myös nuoren tukiasunto sekä bänditila. Kaikkien näiden
toimintojen myötä Oikopolun kiinteistön käyttöaste tulee olemaan korkea.
Oikopolun käyttöönottomahdollisuudesta ja pintaremontista on käyty neuvotteluja
Asunnonhankinta Oy:n ja Tilakeskuksen edustajien kanssa. Tilakatselmuksessa on
todettu tilojen sopivuus monipuoliseen nuorisotyöhön remontin jälkeen.
Lausunto asian ratkaisemiseksi elämänlaatupalvelujen esimies Liisa Neronen:
Sivistyslautakunta päättää esittää teknisille palveluille Oikopolun kiinteistön
vuokraamista tarkoitukseen sopivasti remontoituna sivistyspalvelujen käyttöön
nuorisotilaksi ja Joustavan perusopetuksen tarvitsemiksi tiloiksi viimeistään 1.2.2020
alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Lautakunta päättää elämänlaatupalvelujen esimiehen lausunnon mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Pasi Eloranta ilmoitti olevansa esteellinen. Esteellisyyden syy: Eloranta on
Asunnonhankinta Oy:n hallituksen jäsen.
Esteellisyys
Pasi Eloranta
Tiedoksi
perusturvalautakunta, tekninen johtaja, sosiaalijohtaja, kiinteistöpäällikkö,
työllisyyspalvelujen päällikkö, varhaiskasvatusjohtaja, nuorisopalvelujen esimies
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§ 93
Elämänlaatupalvelujen Jäähalli-sopimus 2020
HMKDno-2018-586
Valmistelija / lisätiedot:
Liisa Neronen
liisa.neronen@hameenkyro.fi
elämänlaatupalvelujen esimies, ma. hallintopäällikkö
Liitteet

1 Jäähallisopimus 2020.pdf
Hämeenkyrön Jäähalli Oy on osa Hämeenkyrön kuntakonsernia. Kunnan
omistusosuus on 52 %.
Hämeenkyrön kunnan ja Hämeenkyrön Jäähalli Oy:n välisellä sopimuksella sovitaan
kunnan ja Hämeenkyrön Jäähalli Oy:n vastuista ja oikeuksista. Sopimuksessa sovitaan
muunmuassa avustuksen suuruudesta ja kunnan saaman jääajan määrästä.
Edellinen sopimus (voimassaoloaika 1.1. - 31.12.2019) hyväksyttiin
sivistyslautakunnassa 19.12.2018 § 119. Sopimuksen sisältö, mukaan lukien
avustuksena maksettava korvaus ja vastineena saatavat tuntimäärät pysyvät samoina.
Talousarvioon 2020 on varattu 60.000 suuruinen avustus ja ostettava tuntimäärä on
650 tuntia vuodessa.
Uusi sopimus solmitaan ajaksi 1.1. - 31.12.2020.
Hallintosäännön § 91 mukaan lautakuntien yleisiin tehtäviin ja ratkaisuvaltaan kuuluu
hyväksyä päätösvaltaansa kuuluvat sopimukset.
Lausunto asian ratkaisemiseksi, elämänlaatupalvelujen esimies Liisa Neronen:
Sivistyslautakunta päättää
1. hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen Jäähalliyhtiön kanssa vuodeksi 2020
2. valtuuttaa elämänlaatupalvelujen esimiehen allekirjoittamaan sopimuksen
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Lautakunta päättää elämänlaatupalvelujen esimiehen lausunnon mukaisesti.

Päätös
Keskustelun aikana sivistysjohtaja muutti esitystään seuraavasti:
Sopimuksesta poistetaan kohta 4.4. Kunnalla on niin halutessaan mahdollisuus ostaa
halli omakseen osakkeiden nimellisarvolla. Sivistysjohtajan muutettu esitys hyväksyttiin.
Pasi Eloranta ilmoitti olevansa esteellinen. Esteellisyyden syy: Eloranta on
Hämeenkyrön Jäähalli Oy:n hallituksen jäsen
Esteellisyys
Pasi Eloranta
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Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
27.11.2019

Tiedoksi
jäähalliyhtiö, liikuntapalvelujen esimies
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§ 94
Viranhaltijoiden päätösluettelo
Valmistelija / lisätiedot:
Liisa Neronen
liisa.neronen@hameenkyro.fi
elämänlaatupalvelujen esimies, ma. hallintopäällikkö
Sivistyspalvelut/Viranhaltijapäätökset 10-11/2019
1. Elämänlaatupalvelujen esimies
Tutkimuslupa kirjastoon
2. Yhteiskoulun rehtori
Yhteiskoulun auditorion varaaminen Päiväperhon perhetukikeskukselle
Hämeenkyrön Yhteiskoulu, erityisluokanopettajan viransijainen
Yhteiskoulun tanssisalin varaaminen Parkunmäen Apassien C-tytöille
Yhteiskoulun tanssisalin varaaminen Dance Actionsille
Yhteiskoulun auditorian ja ruokalan varaaminen Hämeenkyrön kunnalle
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee päätösluettelon tiedokseen.
Päätös
Hyväksyttiin.

Hämeenkyrö
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
27.11.2019

§ 95
Ilmoitusasiat
Ilmoitusasiat:
1. Kunnanvaltuusto 18.11.2019
Pöytäkirjan ote § 54 Taloussuunnitelma 2020
Oheismateriaali talousarviotiedote 31.10.2019
Taloussuunnitelma 2020-2022
2. Nuorisovaltuusto
Muistio 8.10.2019
Muistio 4.11.2019
Nuorisovaltuuston toimintasäännön päivitys
3. Selvitys aluehallintovirastolle
4. Varhaiskasvatuksen tekemät tarkastuskäynnit
5. Talousarvion toteuma 10/2019
6. Varhaiskasvatusikäiset lapset 1.11.2019
7. Varhaiskasvatuksen käyttöasteet 10/2019
8. Lukubussisuunnitelma
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedokseen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Muutoksenhakukielto
§86, §88, §89, §90, §91
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl
50 § 2 mom.)
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Oikaisuvaatimus
§87, §92, §93
Oikaisuvaatimusohje
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 tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää ei lueta
oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja
se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään on Hämeenkyrön kunnan
sivistyslautakunta.
Postiosoite: Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero: 03 - 565 23000

