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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Sivistyslautakunta    
 
 
Aika 14.05.2019 klo 10:10 - 13:50 
 
Paikka Valtuustosali 
 
Käsitellyt asiat 
 
§ Otsikko Sivu 

47 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 

48 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 6 

49 Työjärjestyksen hyväksyminen 7 

50 Tiedoksi saatettavat asiat 8 

51 Utsjokisuun ja Saamelaislukion rehtori, 1.8.2019 alkaen 9 

52 Saamelaislukion ja perusopetuksen saamen kielen 
lehtorin virka, 1.8.2019 alkaen 

11 

53 Utsjokisuun koulun luokanopettajan virka, saamenkielinen 
opetus, 1.8.2019 alkaen 

12 

54 Utsjokisuun koulun luokanopettajan virka, saamenkielinen 
opetus, ajalle 1.8.2019-31.7.2020 

14 

55 Musiikin lehtorin virka, 1.8.2019 alkaen 16 

56 Utsjokisuun koulun tuntiopettaja (pää- tai sivutoiminen), 
ajalle 1.8.2019-31.7.2020 

18 

57 Karigasniemen koulun suomenkielisen luokanopettajan 
virka, ajalle 1.8.2019-31.7.2020 

20 

58 Karigasniemen koulun päätoiminen tuntiopettaja, 
saamenkielinen opetus, ajalle 1.8.2019-31.7.2020 

21 

59 Karigasniemen koulun päätoiminen tuntiopettaja, 
saamenkielinen opetus, ajalle 1.8.2019-31.7.2020 

23 

60 Karigasniemen koulun päätoiminen tuntiopettajan, 
saamenkielinen opetus, ajalle 1.8.2019-31.7.2020 

25 

61 Utsjokisuun koulun koulunkäynninohjaaja-
iltapäivätoiminnan ohjaajan toimi 

27 

62 Nuorgamin koulun iltapäivätoiminnan ohjaaja 29 

63 Perhepäivähoitajan viransijaisuus Nuorgamin 
perhepäiväkodissa, ajalle 1.7.-31.12.2019 

31 

64 Lastentarhanopettaja 50% / Erityislastentarhanopettaja 
50%, 1.8.2019 alkaen 

32 

65 Nuorisotyöntekijä / nuoriso-ohjaaja 33 

66 Valtuutus päätöksenteosta (sivistystoimen virat ja toimet 
lukuvuodeksi 2019-2020) 

34 

67 Virkavapaa-anomus 36 

68 Virkavapaus-anomus 37 

69 Hakemus osa-aikaisuudesta 38 

70 Liikumalla terveyttä -hanke 39 

71 Etsivä nuorisotyö -hanke 40 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

72 Irtisanoutuminen Karigasniemen koulun keittäjän toimesta 
1.9.2019 alkaen 

41 

73 Sivistystoimen toimintakertomus vuodelta 2018 42 

74 Virkavapaus-anomus 61 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Aikio Elle Kaaren 10:10 - 13:50 Puheenjohtaja  
 Seurujärvi Pirjo 10:10 - 13:50 Varapuheenjohtaja  
 Simonen Esa 10:10 - 13:50 Jäsen  
 Guttorm Riikka 10:10 - 13:50 Jäsen  
 Holma Lotta-Inkeri 10:10 - 13:50 Jäsen  
 Saijets Mika 10:10 - 13:50 Jäsen  
 
Poissa Guttorm Urho Jäsen  
 Laiti Niila Varajäsen  
 Näkkäläjärvi-Länsman Anna Varajäsen  
 Rauma Laura Varajäsen  
 Hekkanen Eemeli Varajäsen  
 Aurala Arto Varajäsen  
 Niittyvuopio Indira Varajäsen  
 Rasmussen Torkel Varajäsen  
 Tieva-Niittyvuopio Vuokko Kunnanjohtaja  
 Tapiola Ilmari Kunnanhallituksen 

puheenjohtaja 
 

 Nuorgam Eeva Kunnanhallituksen 
edustaja 

 

 
Muu Arola Laura 10:10 - 13:50 Sivistysjohtaja-rehtori  
 Aikio Leena 10:10 - 13:50 Tulkki  
 Guttorm Pilvi 10:10 - 13:50 Pöytäkirjanpitäjä  
 Jaatinen Eeva 10:10 - 13:50   
 

 

 
Allekirjoitukset 
 
 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 Elle Aikio Pilvi Guttorm 
 
 

 
Käsitellyt asiat 
 

47 - 74 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 

14.5.2019 
 
 
 
Esa Simonen  Pirjo Seurujärvi 

 

 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

Sivistystoimistossa 21.05.2019 09:00 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Pilvi Guttorm 
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Sivistyslautakunta § 47 14.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Sivltk 14.05.2019 § 47  

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
Päätös:  
 
Hyväksyttiin. 
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Sivistyslautakunta § 48 14.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Sivltk 14.05.2019 § 48  

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  
 
Päätös: 
 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirjo Seurujärvi ja Esa Simonen. 
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Sivistyslautakunta § 49 14.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Sivltk 14.05.2019 § 49  

Ehdotus:  
 
Sivistyslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioi-
den käsittelyjärjestyksen.  
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin lisälistan asioilla lisättynä. 

  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2019 8 
 
Sivistyslautakunta § 50 14.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Sivltk 14.05.2019 § 50  

Utsjoen kunta, kunnanhallitus 11.2.2019 
- § 20 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2019 
 
Utsjoen kunta, kunnanhallitus 11.3.2019 
- § 22 Kunnallisten ilmoitusten tiedoksi saattaminen vuonna 2019 
 
Utsjokisuun koulun työsuunnitelmamuutoksia/lisäyksiä 
- 28.3.2019 sm 0-2 lk riekonpyyntireissu 
- 1.4.2019 sm 0-1 lk pilkkireissu Vetsikkoon 
- 3.4.2019 MM-ryhmän pilkkipäivä (menevät yöksi ajalla 3.4. klo 12 - 
4.4. klo 12) 
- 5.4.2019 Varjovaalit 
- 11.4.2019 Saamelaisnuorten taidetapahtuma; yksi alakoulun ja yksi 
yläkoulun teatteriryhmä menee Inariin jo 10.4. 
- 13.4.2019 työlauantai; pilkki- ja liikuntatapahtuma 
- 15.-18.4.2019 Saamen 3.-4. luokat Utsjokisuun koululla Sirman 
pääsiäisloman vuoksi 
- 18.4.2019 Pääsiäiskirkko ensimmäisellä tunnilla 
- 24.5.2019 Tanan saamenkielinen teatteriesitys 5-6.luokasta 
ylöspäin. 
 
Uimahallin kilpailutukseen ei tullut määräaikaan mennessä yhtään 
tarjousta. Uimahalliin saadaan kesän ajaksi uinninvalvojan testin 
läpäisseet valvojat. Emilia Tuomi aloittaa ostopalveluna 29.4.2019 ja 
Isa Tarvainen aloittaa kesätyöt uimahallilla 3.6.2019  
 
Uimahalli on auki 29.4. alkaen kolmena iltana viikossa. Kesäajalla 
uimahalli on auki arkipäivisin. 
 
Viranhaltijapäätökset: 
- 2/2019-10/2019, 35/2019-37/2019 Epäpätevyysalennuksen 
korjaaminen 
-11/2019-13/2019, 16/2019-34/2019, 39/2019-43/2019 Saamen 
kielilisä 
- 15/2019 Varhaiskasvatusjohtajan viransijaisuus 
 
Talouden katsaus 
 
Ehdotus: 
 
Lautakunta merkitsee tiedoksi valmistelun mukaiset asiat. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Sivistyslautakunta § 7 05.02.2019 
Sivistyslautakunta § 31 12.03.2019 
Sivistyslautakunta § 51 14.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjokisuun ja Saamelaislukion rehtori, 1.8.2019 alkaen 
 
3/01.01.00/2019 
 
Sivltk 05.02.2019 § 7 
  

Utsjokisuun koulun ja Saamelaislukion rehtorin virka, 1.8.2019 
alkaen, on ollut haettavana 10.1.2019 mennessä. Hakuilmoitus on 
julkaistu kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla, Inarilainen-lehdessä 
sekä työvoimatoimiston sivuilla. 
 
Määräaikaan mennessä saapui 3 hakemusta. Kaikkilla hakijoilla on 
rehtorin kelpoisuus ja kokemusta rehtorin tehtävistä. Hakijoilla ei ole 
saamen kielen taitoa.  
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola. 
 
Ehdotus: 
 
Koska saamenkielentaitoisia hakijoita ei ollut, jatketaan viran 
hakuaikaa 22.2.2019 saakka. Aiemmin hakeneet otetaan huomioon. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 

  
 
Sivltk 12.03.2019 § 31 
  

Jatkettuun hakuaikaan mennessä saapui 1 uusi hakemus. Hakijalla 
on opettajan kelpoisuus ja saamen kielen taito, mutta ei rehtorin 
kelpoisuutta. 
 
Ehdotus: 
 
Jatketaan hakuaikaa 10.5. asti, koska Utsjokisuun peruskoulussa on 
kaksi opetuskieltä: saame ja suomi eikä hakijoissa ole yhtäkään, 
jolla olisi sekä rehtorin kelpoisuus että saamen kielen taito.  
 
Päätös: 
 
Lotta Holma ehdotti, että Pasi Oikarinen valitaan virkaan. Ehdotusta 
ei kannatettu. 
 
Päätös ehdotuksen mukaan. 
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Sivistyslautakunta § 7 05.02.2019 
Sivistyslautakunta § 31 12.03.2019 
Sivistyslautakunta § 51 14.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Sivltk 14.05.2019 § 51  

Jatkettuun hakuaikaan mennessä saapui 1 uusi hakemus. 
 
Ehdotus: 
 
Hakuajan päättymiseen mennessä ei tullut hakijaa, jolla olisi sekä 
rehtorin kelpoisuus että molempien opetuskielten taito.  
 
Rehtorin tehtävät lukuvuonna 2019 - 2020 hoidetaan määräaikaisin 
järjestelyin.  
 
Päätös: 
 
Riikka Guttorm ehdotti, että jatketaan hakuaikaa 7.6.2019 asti. 
Kannatettiin yksimielisesti. 
 
Päätökseksi tuli Guttormin ehdotus. 
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Sivistyslautakunta § 41 12.03.2019 
Sivistyslautakunta § 52 14.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Saamelaislukion ja perusopetuksen saamen kielen lehtorin virka, 1.8.2019 alkaen 
 
3/01.01.00/2019 
 
Sivltk 12.03.2019 § 41 
  

Saamelaislukion ja perusopetuksen saamen kielen virka,1.8.2019 
alkaen, on ollut haettavana 19.2.2019 mennessä. Hakuilmoitus on 
julkaistu kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla, Inarilainen-lehdessä 
sekä työvoimatoimiston sivuilla. 
 
Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään hakemusta. 
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola. 
 
Ehdotus: 
 
Jatketaan hakuaikaa 6.5.2019 asti. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 

  
 
Sivltk 14.05.2019 § 52  

Jatkettuun hakuaikaan mennessä saapui 3 uutta hakemusta. 
Yhdellä hakijoista on kelpoisuus virkaan. 
 
Ehdotus: 
 
Valitaan Risten Mustonen Saamelaislukion ja Utsjokisuun koulun 
perusopetuksen saamenkielen lehtorin virkaan. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
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Sivistyslautakunta § 9 05.02.2019 
Sivistyslautakunta § 32 12.03.2019 
Sivistyslautakunta § 53 14.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjokisuun koulun luokanopettajan virka, saamenkielinen opetus, 1.8.2019 alkaen 
 
3/01.01.00/2019 
 
Sivltk 05.02.2019 § 9 
  

Utsjokisuun koulun saamenkielisen luokanopettajan virka, 1.8.2019 
alkaen, on ollut haettavana 10.1.2019 mennessä. Hakuilmoitus on 
julkaistu kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla, Inarilainen-lehdessä 
sekä työvoimatoimiston sivuilla. 
 
Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään hakemusta. 
 
Asian valmisteli sivistysjohta-rehtori Laura Arola. 
 
Ehdotus: 
 
Jatketaan hakuaikaa 22.2.2019 saakka. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 

  
 
Sivltk 12.03.2019 § 32 
  

Jatkettuun hakuaikaan mennessä saapui 1 hakemus. Hakijalla on 
luokanopettajan kelpoisuus mutta ei saamen kielen taitoa. 
 
Ehdotus: 
 
Jatketaan viran hakuaikaa 6.5.2019 saakka. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 

  
 
Sivltk 14.05.2019 § 53  

Jatkettuun hakuaikaan mennessä saapui 1 uusi hakemus.Hakijalla 
ei ole saamen kielen taitoa. 
 
Ehdotus: 
 
Jatketaan hakuaikaa 29.5.2019 asti. 
 
Päätös: 
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Sivistyslautakunta § 9 05.02.2019 
Sivistyslautakunta § 32 12.03.2019 
Sivistyslautakunta § 53 14.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Hyväksyttiin. 
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Sivistyslautakunta § 10 05.02.2019 
Sivistyslautakunta § 33 12.03.2019 
Sivistyslautakunta § 54 14.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjokisuun koulun luokanopettajan virka, saamenkielinen opetus, ajalle 1.8.2019-31.7.2020 
 
3/01.01.00/2019 
 
Sivltk 05.02.2019 § 10 
  

Utsjokisuun koulun saamenkielisen opetuksen luokanopettajan virka 
ajalle 1.8.2019-30.7.2020 on ollut haettavana 10.1.2019 mennessä. 
Hakuilmoitus on julkaistu kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla, 
Inarilainen-lehdessä sekä työvoimatoimiston sivuilla. 
 
Määräaikaan mennessä saapui 1 hakemus. Hakijalla ei ole saamen 
kielen taitoa. 
 
Ehdotus: 
 
Jatketaan hakuaikaa 22.2.2019 saakka. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 

  
 
Sivltk 12.03.2019 § 33 
  

Jatkettuun hakuaikaan mennessä saapui 1 uusi hakemus. Hakijalla 
ei ole luokanopettajan kelpoisuutta. 
 
Ehdotus: 
 
Jatketaan määräaikaisen viran hakuaikaa 30.3.2019 asti. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 

  
 
Sivltk 14.05.2019 § 54  

Jatkettuun hakuaikaan mennessä saapui 1 uusi hakemus. 
Kummallakin hakijalla on saamen kielen taito, mutta ei kelpoisuutta 
virkaan. Toisella hakijalla on pitkä kokemus opettajana, mutta ei 
tutkintoa. Toisella hakijalla on vähemmän kokemusta opettajana 
mutta hänellä on korkeakoulututkinto ja saamen kielen arvosana. 
Äidinkieli on keskeisimpiä opetettavia aineita alakoulussa.  
 
Ehdotus: 
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Sivistyslautakunta § 10 05.02.2019 
Sivistyslautakunta § 33 12.03.2019 
Sivistyslautakunta § 54 14.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valitaan luokanopettajan määräaikaiseen virkaan Anni Ahlakorpi. 
Valinnan perusteena on hakijan koulutus.  
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin.  
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Sivistyslautakunta § 11 05.02.2019 
Sivistyslautakunta § 34 12.03.2019 
Sivistyslautakunta § 55 14.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Musiikin lehtorin virka, 1.8.2019 alkaen 
 
3/01.01.00/2019 
 
Sivltk 05.02.2019 § 11 
  

Musiikin lehtorin virka, 1.8.2109 alkaen, on ollut haettavana 
10.1.2019 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan 
ilmoitustaululla ja kotisivuilla, Inarilainen-lehdessä sekä 
työvoimatoimiston sivuilla. 
 
Määräaikaan mennessä saapui 1 hakemus. Hakijalla ei ole viran 
edellyttämää kelpoisuutta. 
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola. 
 
Ehdotus: 
 
Jatketaan hakuaikaa 22.2.2019 saakka. Aiemmin hakenut 
huomioidaan. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 

  
 
Sivltk 12.03.2019 § 34 
  

Jatkettuun hakuaikaan mennessä saapui 1 uusi hakemus. Hakijoilla 
ei ole viran vaatimaa kelpoisuutta. 
 
Ehdotus: 
 
Jatketaan hakuaikaa 30.3.2019 asti. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 

  
 
Sivltk 14.05.2019 § 55  

Jatkettuun hakuaikaan mennessä saapui 2 uutta hakemusta. 
Yhdellä hakijalla on musiikin opettajan kelpoisuus. Toisella 
ammattikorkeakoulutason musiikin opettajan koulutus. Muilla 
hakijoilla ei ole alan tutkintoa. Yhdelläkään hakijalla ei ole saamen 
kielen taitoa. Viran tunneista puolet kohdistuu saamenkieliseen 
opetukseen.  
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Sivistyslautakunta § 11 05.02.2019 
Sivistyslautakunta § 34 12.03.2019 
Sivistyslautakunta § 55 14.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Ehdotus: 
 
Kelpoisin hakija (musiikinopettajan kelpoisuus) ei ole käytettävissä 
virkaan. Valitaan virkaan 1.8.2019-31.7.2020 Eeva-Maija 
Vehviläinen, jolla on muu lukion ja perusopetuksen opettajan 
kelpoisuus ja ammattikorkeakoulutason musiikin opettajan koulutus. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
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Sivistyslautakunta § 12 05.02.2019 
Sivistyslautakunta § 35 12.03.2019 
Sivistyslautakunta § 56 14.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjokisuun koulun tuntiopettaja (pää- tai sivutoiminen), ajalle 1.8.2019-31.7.2020 
 
3/01.01.00/2019 
 
Sivltk 05.02.2019 § 12 
  

Utsjokisuun koulun saamenkielisen opetuksen tuntiopettajan virka 
(sivu- tai päätoiminen opetettavien aineiden kelpoisuuksien mukaan: 
opetettavat aineet bg, hi, ue) ajalle 1.8.2019-31.7.2020 on ollut 
haettavana 10.1.2019 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan 
ilmoitustaululla ja nettisivuilla, Inarilainen-lehdessä, Kuntarekryssä 
sekä työvoimatoimiston sivuilla. 
 
Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään hakemusta. 
 
Ehdotus: 
 
Jatketaan hakuaikaa 22.2.2019 saakka. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 

  
 
Sivltk 12.03.2019 § 35 
  

Jatkettuun hakuaikaan mennessä ei saapunut yhtään hakemusta. 
 
Ehdotus: 
 
Jatketaan hakuaikaa 30.3.2019 asti. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 

  
 
Sivltk 14.05.2019 § 56  

Jatkettuun hakuaikaan mennessä ei saapunut yhtään hakemusta. 
 
Ehdotus: 
 
Hakuaikaa ei jatketa, viran tunnit hoidetaan muilla järjestelyillä.  
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
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Sivistyslautakunta § 12 05.02.2019 
Sivistyslautakunta § 35 12.03.2019 
Sivistyslautakunta § 56 14.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 
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Sivistyslautakunta § 57 14.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Karigasniemen koulun suomenkielisen luokanopettajan virka, ajalle 1.8.2019-31.7.2020 
 
3/01.01.00/2019 
 
Sivltk 14.05.2019 § 57  

Karigasniemen koulun suomenkielisen luokanopettajan virka, ajalle 
1.8.2019-31.7.2020, on ollut haettavana 30.4.2019 mennessä. 
Hakuilmoitus on julkaistu kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla, 
Inarilainen-lehdessä sekä työvoimatoimiston sivuilla. 
 
Hakuaikaan mennessä saapui 2 hakemusta. Toisella hakijoista on 
erityisluokanopettajan koulutus ja toisella luokanopettajan koulutus.  
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola. 
 
Ehdotus: 
 
Valitaan Karigasniemen koulun suomenkielisen luokanopettajan 
virkaan Iris Jero jolla on erityisluokanopettajan kelpoisuus, varalle 
valitaan Juliaana Lääkkölä. 
 
Muutosehdotus: 
 
Kumpikaan virkaa hakeneista ei ota paikkaa vastaan. Jatketaan 
hakuaikaa 29.5.2019 asti. 
 
Päätös: 
 
Päätös muutosehdotuksen mukaisesti. 
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Sivistyslautakunta § 13 05.02.2019 
Sivistyslautakunta § 36 12.03.2019 
Sivistyslautakunta § 58 14.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Karigasniemen koulun päätoiminen tuntiopettaja, saamenkielinen opetus, ajalle 1.8.2019-
31.7.2020 
 
3/01.01.00/2019 
 
Sivltk 05.02.2019 § 13 
  

Karigasniemen koulun saamenkielisen opetuksen päätoimisen 
tuntiopettajan virka ajalle 1.8.2019-31.7.2020 on ollut haettavana 
10.1.2019 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan 
ilmoitustaululla ja kotisivuilla, Inarilainen-lehdessä, Kuntarekryssä 
sekä työvoimatoimiston sivuilla. 
 
Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään hakemusta. 
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola. 
 
Ehdotus: 
 
Jatketaan hakuaikaa 22.2.2019 saakka. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 

  
 
Sivltk 12.03.2019 § 36 
  

Jatkettuun hakuaikaan mennessä ei saapunut yhtään hakemusta. 
 
Ehdotus: 
 
Jatketaan hakuaikaa 30.3.2019 asti. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 

  
 
Sivltk 14.05.2019 § 58  

Jatkettuun hakuaikaan mennessä ei saapunut yhtään hakemusta. 
 
Ehdotus: 
 
Jatketaan hakuaikaa 29.5.2019 asti. 
 
Päätös: 
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Sivistyslautakunta § 13 05.02.2019 
Sivistyslautakunta § 36 12.03.2019 
Sivistyslautakunta § 58 14.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Hyväksyttiin. 
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Sivistyslautakunta § 13 05.02.2019 
Sivistyslautakunta § 36 12.03.2019 
Sivistyslautakunta § 59 14.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Karigasniemen koulun päätoiminen tuntiopettaja, saamenkielinen opetus, ajalle 1.8.2019-
31.7.2020 
 
3/01.01.00/2019 
 
Sivltk 05.02.2019 § 13 
  

Karigasniemen koulun saamenkielisen opetuksen päätoimisen 
tuntiopettajan virka ajalle 1.8.2019-31.7.2020 on ollut haettavana 
10.1.2019 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan 
ilmoitustaululla ja kotisivuilla, Inarilainen-lehdessä, Kuntarekryssä 
sekä työvoimatoimiston sivuilla. 
 
Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään hakemusta. 
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola. 
 
Ehdotus: 
 
Jatketaan hakuaikaa 22.2.2019 saakka. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 

  
 
Sivltk 12.03.2019 § 36 
  

Jatkettuun hakuaikaan mennessä ei saapunut yhtään hakemusta. 
 
Ehdotus: 
 
Jatketaan hakuaikaa 30.3.2019 asti. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 

  
 
Sivltk 14.05.2019 § 59  

Jatkettuun hakuaikaan mennessä ei saapunut yhtään hakemusta. 
 
Ehdotus: 
 
Jatketaan hakuaikaa 29.5.2019 asti. 
 
Päätös: 
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Sivistyslautakunta § 13 05.02.2019 
Sivistyslautakunta § 36 12.03.2019 
Sivistyslautakunta § 59 14.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Hyväksyttiin. 
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Sivistyslautakunta § 14 05.02.2019 
Sivistyslautakunta § 37 12.03.2019 
Sivistyslautakunta § 60 14.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Karigasniemen koulun päätoiminen tuntiopettajan, saamenkielinen opetus, ajalle 1.8.2019-
31.7.2020 
 
3/01.01.00/2019 
 
Sivltk 05.02.2019 § 14 
  

Karigasniemen koulun saamenkielisen opetuksen päätoimisen 
tuntiopettajan virka ajalle 1.8.2019-31.7.2020 on ollut haettavana 
10.1.2019 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan 
ilmoitustaululla ja kotisivuilla, Inarilainen-lehdessä, Kuntarekryssä 
sekä työvoimatoimiston sivuilla. 
 
Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään hakemusta. 
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola.  
 
Ehdotus: 
 
Jatketaan hakuaikaa 22.2.2019 saakka. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 

  
 
Sivltk 12.03.2019 § 37 
  

Jatkettuun hakuaikaan mennessä ei saapunut yhtään hakemusta. 
 
Ehdotus: 
 
Jatketaan hakuaikaa 30.3.2019 asti. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 

  
 
Sivltk 14.05.2019 § 60  

Jatkettuun hakuaikaan mennessä ei saapunut yhtään hakemusta. 
 
Ehdotus: 
 
Jatketaan hakuaikaa 29.5.2019 asti. 
 
Päätös: 
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Sivistyslautakunta § 14 05.02.2019 
Sivistyslautakunta § 37 12.03.2019 
Sivistyslautakunta § 60 14.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Hyväksyttiin. 
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Sivistyslautakunta § 16 05.02.2019 
Sivistyslautakunta § 38 12.03.2019 
Sivistyslautakunta § 61 14.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjokisuun koulun koulunkäynninohjaaja-iltapäivätoiminnan ohjaajan toimi 
 
3/01.01.00/2019 
 
Sivltk 05.02.2019 § 16 
  

Utsjokisuun koulun koulunkäynninohjaajan-iltapäivätoiminnan 
ohjaajan toimi on ollut haettavana joko toistaiseksi täytettäväksi 
(kelpoinen hakija) tai määräaikaisesti täytettäväksi kouluvuoden 
ajaksi 10.1.2019 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan 
ilmoitustaululla ja nettisivuilla, Inarilainen-lehdessä, Kuntarekryssä 
sekä työvoimatoimiston sivuilla. 
 
Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään hakemusta. 
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola. 
 
Ehdotus: 
 
Jatketaan hakuaikaa 22.2.2019 saakka. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 

  
 
Sivltk 12.03.2019 § 38 
  

Jatkettuun hakuaikaan mennessä saapui 1 hakemus. Hakijalla on 
koulunkäynninohjaajan kelpoisuus, mutta ei saamen kielen taitoa. 
 
Ehdotus: 
 
Jatketaan hakuaikaa 30.3.2019 asti. Aiemmin hakenut huomioidaan. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 

  
 
Sivltk 14.05.2019 § 61  

Jatkettuun hakuaikaan mennessä ei saapunut uusia hakemuksia. 
 
Ehdotus: 
 
Jatketaan hakuaikaa 29.5.2019 asti. 
 
Päätös: 
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Sivistyslautakunta § 16 05.02.2019 
Sivistyslautakunta § 38 12.03.2019 
Sivistyslautakunta § 61 14.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Hyväksyttiin. 
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Sivistyslautakunta § 17 05.02.2019 
Sivistyslautakunta § 39 12.03.2019 
Sivistyslautakunta § 62 14.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Nuorgamin koulun iltapäivätoiminnan ohjaaja 
 
3/01.01.00/2019 
 
Sivltk 05.02.2019 § 17 
  

Nuorgamin koulun iltapäivätoiminnan ohjaajan toimi on ollut 
haettavana 13.8.2019 alkaen 10.1.2019 mennessä. Hakuilmoitus on 
julkaistu kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla, Inarilainen-lehdessä 
sekä työvoimatoimiston sivuilla. 
 
Määräaikaan mennessä saapui 2 hakemusta. 
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola. 
 
Ehdotus: 
 
Koska hakijoilla ei ole tehtävän edellyttämää kelpoisuutta, jatketaan 
hakuaikaa 22.2.2019 saakka. Aiemmin hakeneet huomioidaan. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 

  
 
Sivltk 12.03.2019 § 39 
  

Jatkettuun hakuaikaan mennessä ei saapunyt yhtään uutta 
hakemusta. 
 
Ehdotus: 
 
Jatketaan hakuaikaa 30.3.2019 asti. Aiemmin hakeneet 
huomioidaan. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 

  
 
Sivltk 14.05.2019 § 62  

Jatkettuun hakuaikaan mennessä ei saapunut yhtään uutta 
hakemusta. 
 
Ehdotus: 
 
Nuorgamin koulun iltapäivätoiminnan ohjaajan toimeen valitaan 
Marketta Alaraudanjoki ajalle 12.8.2019-31.5.2020. Kummallakaan 
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Sivistyslautakunta § 17 05.02.2019 
Sivistyslautakunta § 39 12.03.2019 
Sivistyslautakunta § 62 14.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

hakijoista ei ole vaadittavaa koulutusta, mutta Alaraudanjoki on 
hoitanut toimea monta vuotta.  
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin.  
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Sivistyslautakunta § 44 12.03.2019 
Sivistyslautakunta § 63 14.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Perhepäivähoitajan viransijaisuus Nuorgamin perhepäiväkodissa, ajalle 1.7.-31.12.2019 
 
3/01.01.00/2019 
 
Sivltk 12.03.2019 § 44 
  

Perhepäivähoitajan viransijaisuus Nuorgamin perhepäiväkodissa 
ajalle 1.7.-31.12.2019, on ollut haettavana 28.2.2019 mennessä. 
Hakuilmoitus on julkaistu kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla, 
Inarilainen-lehdessä sekä työvoimatoimiston sivuilla. 
 
Hakuaikaan mennessä saapui 1 hakemus. Hakijalla ei ole 
kelpoisuutta tehtävään. 
 
Asian valmisteli varhaiskasvatusjohtaja Tea Raudasoja. 
 
Ehdotus: 
 
Jatketaan hakuaikaa 30.4.2019 saakka. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 

  
 
Sivltk 14.05.2019 § 63  

Jatkettuun hakuaikaan mennessä saapui 3 uutta hakemusta. Yksi 
hakijoista on vetänyt hakemuksensa pois. Muilla hakijoilla ei ole 
vaadittua kelpoisuutta. 
 
Ehdotus: 
 
Jatketaan hakuaikaa 29.5.2019 asti. Aiemmin hakeneet 
huomioidaan. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
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Sivistyslautakunta § 64 14.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lastentarhanopettaja 50% / Erityislastentarhanopettaja 50%, 1.8.2019 alkaen 
 
3/01.01.00/2019 
 
Sivltk 14.05.2019 § 64  

Lastentarhanopettajan 50% / erityislastentarhanopettajan 50% virka, 
1.8.2019 alkaen, on ollut haettavana 30.4.2019 mennessä. 
Hakuilmoitus on julkaistu kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla, 
Inarilainen-lehdessä sekä työvoimatoimiston sivuilla. 
 
Hakuaikaan mennessä ei saapunut yhtään hakemusta. 
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola 
 
Ehdotus: 
 
Jatketaan hakuaikaa 29.5.2019 asti. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 

  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2019 33 
 
Sivistyslautakunta § 65 14.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Nuorisotyöntekijä / nuoriso-ohjaaja 
 
3/01.01.00/2019 
 
Sivltk 14.05.2019 § 65  

Nuorisotyöntekijän / nuoriso-ohjaajan toimi, 1.8.2019 alkaen, on ollut 
haettavana 18.3.2019 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan 
ilmoitustaululla ja kotisivuilla, Inarilainen-lehdessä sekä 
työvoimatoimiston sivuilla. 
 
Määräaikaan mennessä saapui 2 hakemusta. 
 
Nuorisotyöntekijällä ei ole lakisääteistä kelpoisuusvaatimusta. 
Yleensä alalla edellytetään soveltuvaa koulutusta ja/tai 
työkokemusta.  
 
Kummallakaan hakijalla ei ole nuorisotyön koulutusta. Toisella 
hakijalla ei ole saamen kielen tarvittavaa taitoa eikä kokemusta 
nuorisotyöstä. Toisella hakijalla on saamen kielen taito, 2. asteen 
media-alan koulutus ja kokemusta nuorisotyöstä (saamelaisen 
nuorisotyön hanke, Wauto-nuorisoauto. Saamelaiskäräjien 
nuorisotyö sekä kunnan perusnuorisotyö).  
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola. 
 
Ehdotus: 
 
Valitaan nuorisotyön tekijän toimeen Aleksi Ahlakorpi, jonka 
koulutuksen, kielitaidon ja työkokemuksen katsotaan soveltuvan 
tehtävään.  
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
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Sivistyslautakunta § 66 14.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valtuutus päätöksenteosta (sivistystoimen virat ja toimet lukuvuodeksi 2019-2020) 
 
30/01.01.01/2019 
 
Sivltk 14.05.2019 § 66  

Sivistystoimessa on vielä useita määräaikaisia ja vakinaisia virkoja ja 
toimia täyttämättä lukuvuodeksi 2019 - 2020, eikä kaikkien virkoihin 
ja toimiin valittujen kohdalla ole varmuutta viran/toimen 
vastaanottamisesta.  
 
Kunnan halllintosäännön mukaan viranhaltijapäätöksellä voidaan 
ottaa korkeintaan 6 kk virka- tai työsuhteeseen. Tätä pitemmissä 
määräyksissä tai sopimuksissa päätös on lautakunnan. Lautakunta 
voi delegoida päätösvallan viranhaltijalle. 
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta valtuuttaa sivistysjohtaja-rehtorin ja 
varhaiskasvatusjohtajan tekemään loput virka- ja toimivalinnat 
vakituisesti tai määräajaksi 1.8.2019 - 31.7.2020 välillä.  
 
Päätös: 
 
Mika Saijets ehdotti, että asia siirretään seuraavaan kokoukseen. 
Riikka Guttorm, Pirjo Seurujärvi ja Esa Simonen kannattivat 
ehdotusta. 
 
Lotta Holma ehdotti, että lautakunta valtuuttaa  sivistysjohtaja-
rehtorin ja varhaiskasvatusjohtajan tekemään virka- ja toimivalinnat 
määräajaksi 1.8.2019 - 31.7.2020 välillä seuraavaan kokoukseen 
asti. Elle Aikio kannatti ehdotusta. 
 
Koska kokouksessa oli tehty kaksi esittelijän ehdotuksesta 
poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa 
JAA oli Mika Saijetsin kannatettu esitys ja EI Lotta Holman 
kannatettu esitys. Äänestysjärjestys hyväksyttiin. Ääniä annettiin 
yhteensä 6 kpl, josta JAA ääniä 4 kpl (Esa Simonen, Riikka Guttorm, 
Pirjo Seurujärvi, Mika Saijets) ja EI ääniä 2 kpl (Lotta Holma, Elle 
Aikio). 
 
Koska kokouksessa oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava 
kannatettu esitys, suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa JAA oli 
esittelijän ehdotus ja EI Mika Saijetsin kannatettu esitys. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. Ääniä annettiin yhteensä 6 kpl, josta 
JAA ääniä 0 kpl ja EI ääniä 6 kpl (Esa Simonen, Riikka Guttorm, 
Lotta Holma, Pirjo Seurujärvi, Elle Aikio, Mika Saijets). 
 
Päätökseksi tuli Mika Saijetsin ehdotus. 
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Sivistyslautakunta § 66 14.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 
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Sivistyslautakunta § 67 14.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Virkavapaa-anomus 
 
34/01.01.00/2019 
 
Sivltk 14.05.2019 § 67  

Taru Mäki-Kahma hakee virkavapaata Utsjokisuun koulun 
erityisopettajan virasta ajalle 1.8.2019-3.6.2020. 
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta hyväksyy Taru Mäki-Kahman virkavapaan 
hakemuksen mukaisesti. 
 
Muutosehdotus: 
 
Hakija on vetänyt hakemuksensa pois. Hakemusta ei tarvitse 
käsitellä. 
 
Päätös: 
 
Päätös muutosehdotuksen mukaisesti. 
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Sivistyslautakunta § 68 14.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Virkavapaus-anomus 
 
37/01.01.00/2019 
 
Sivltk 14.05.2019 § 68  

Karigasniemen koulun matemaattisten aineiden lehtori Katriina 
Halonen hakee virkavapaata lukuvuosiksi 2019-2020 ja 2020-2021. 
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola. 
 
Ehdotus: 
 
Lautakunta myöntää Katriina Haloselle virkavapaan hakemuksen 
mukaisesti kansainvälisessä koulussa työskentelyyn. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
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Sivistyslautakunta § 69 14.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Hakemus osa-aikaisuudesta 
 
36/12.00.01/2019 
 
Sivltk 14.05.2019 § 69  

Auli Länsman hakee oikeutta työskennellä osa-aikaisesti lukuvuonna 
2019-2020 niin, että työaika on 80%. 
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola. 
 
Ehdotus: 
 
Lautakunta myöntää osa-aikaisuuden hakemuksen mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
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Sivistyslautakunta § 70 14.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Liikumalla terveyttä -hanke 
 
31/12.04.00/2019 
 
Sivltk 14.05.2019 § 70  

Vapaa-aikatoimi on hakenut aluehallintovirastolta avustusta 
liikunnallisen elämäntavan paikallisen kehittämisen hankkeeseen 
”Liikkumalla terveyttä”. Aluehallinto myönsi avustusta 7 500 €. 
Hankkeessa toteutetaan terveyttä edistävää liikuntaa kaiken ikäisille. 
Hankkeelle haetaan aloitus- ja toteutuslupa. Hankkeessa on menoja 
vuodelle 2019, menot kohdennetaan sivistystoimen hanketilille (kp 
6263). 
 
Kustannusarvio  
Kokonaiskustannukset  15 200,00€ 
Avustus  7 500,00 € 
Omarahoite/netto  7 700,00€ 
 
Menot  15 200,00 € 
Tulot  7 500,00 € 
Netto  7 700,00 € 
 
Asian valmisteli vapaa-aikasihteeri Aini Lehtonen 
 
Ehdotus: 
 
Vapaa-aikasihteeri ehdottaa, että sivistyslautakunta hyväksyy 
hankkeen, osoittaa oma-vastuuosuuden sivistystoimen 
kehittämishankkeesta ja myöntää aloitus- ja toteutusluvan. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
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Sivistyslautakunta § 71 14.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Etsivä nuorisotyö -hanke 
 
32/12.04.00/2019 
 
Sivltk 14.05.2019 § 71  

Vapaa-aikatoimi on hakenut aluehallintovirastolta avustusta Etsivä 
nuorisotyö -hankkeeseen. Aluehallinto myönsi avustusta 13 750,00 
€.  
 
Hankkeelle haetaan aloitus- ja toteutuslupa. Hankkeessa on menoja 
vuosille 2019 ja 2020, menot kohdennetaan sivistystoimen 
hanketilille. 
 
Kustannusarvio  
Kokonaiskustannukset  29 200,00 € 
Avustus  13 750,00 € 
Omarahoite/netto  15 450,00 € 
 
Menot  29 200,00 € 
Tulot  13 750,00 € 
Netto  15 450,00 € 
 
Asian valmisteli vapaa-aikasihteeri Aini Lehtonen 
 
Ehdotus: 
 
Vapaa-aikasihteeri ehdottaa, että sivistyslautakunta hyväksyy 
hankkeen ja myöntää aloitus- ja toteutusluvan. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
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Sivistyslautakunta § 72 14.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Irtisanoutuminen Karigasniemen koulun keittäjän toimesta 1.9.2019 alkaen 
 
39/01.01.04/2019 
 
Sivltk 14.05.2019 § 72  

Karigasniemen koulun keittäjä Ulla Kitti irtisanoutuu toimesta 
1.9.2019 alkaen siirtyessään eläkkeelle. 
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta hyväksyy Ulla Kitin irtisanoutumisen hänen oman 
ilmoituksensa mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
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Sivistyslautakunta § 73 14.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Sivistystoimen toimintakertomus vuodelta 2018 
 
40/02.02.01/2019 
 
Sivltk 14.05.2019 § 73  

SIVISTYSLAUTAKUNTA (2000) 
 
Sivistyslautakunta on kokoontunut vuonna 2018 yhteensä 6 kertaa. 
Kokouksissa on käsitelty yhteensä 148 asiaa. Salassa pidettävistä 
asioista on pidetty yhteensä kolme kokousta, joissa on käsitelty 16 
asiaa.  
 
Kokouksissa on käsitelty mm. seuraavia asioita: edellisen vuoden 
toiminta- ja talouskertomukset, talouden seurantaa, viran- ja 
toimenhaltijoiden valinnat, oppilaiden koulunkäyntiin ja kuljetuksiin 
liittyviä asioita, ym. koulujen rutiiniasioita sekä seuraavan 
lukuvuoden toimintasuunnitelmat ja talousarvioesitykset. 
 
Valtuuston vuonna 2017 perustamat kielijaostot ovat kokoontuneet 
vuonna 2018 seuraavasti: saamenkielinen jaosto ei kertaakaan, 
suomenkielinen jaosto kaksi kertaa. Jaostoissa on käsitelty mm. 
koulujen työsuunnitelmia sekä opetussuunnitelmaan liittyviä asioita. 
 
 
SIVISTYSTOIMISTO (2010) 
 
Sivistystoimistossa on toiminut kaksi työntekijää, sivistysjohtaja-
rehtori ja kanslisti. 
 
Sivistysjohtajan virkaan kuuluu Karigasniemen ja Nuorgamin 
koulujen rehtorin tehtäviä sekä kansalaisopiston rehtorin 
hallinnolliset tehtävät sekä varhaiskasvatuksen ja opetustoimen 
johtaminen. 
 
Sivistysjohtaja-rehtori on laatinut sivistystoimen hallinnon 
toimintakertomuksen vuodelta 2018. 
 
 
PERUSOPETUS (2100 – 2120)  
 
Esi- ja perusopetuksen oppilasmäärät 
 
Koulu  2018-2019  2019-2020 
                     
Utsjokisuun koulu   76   71  
Karigasniemen koulu   48   48   
Nuorgamin koulu   15   12  
Esi- ja perusop. yht. 139                   131  
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Sivistyslautakunta § 73 14.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
 
 
 
Oppilaskohtaiset kustannukset kouluittain  
                                             
     TP2016 TP2017
 TA2018   
Utsjokisuu         brutto       16 235 17 839  16 800  
                          netto        11 265 12 557 11 667 
Karigasniemi     brutto       18 574 19 657 20 090 
                          netto        11 615 11 113 12 474 
Nuorgam           brutto       20 982 19 041 20 145 
                          netto        18 125 16 125 16 778 
 
Lopullisia kustannuksia vuodelle 2018 ei voida esittää ennen 
tilinpäätöksen valmistumista.  
Utsjoen kunnan kotikuntakorvauksen perusosa oli 6 512€ oppilasta 
kohden. 
Saamenkielisen ja saamen kielen opetuksen palkkauskustannuksiin 
opetuksen järjestäjä saa 100 %:n valtionavun syntyneiden 
kustannusten mukaan. Yksikköhintana on keskimääräinen tuntihinta. 
Vuoden 2018 lopullinen valtionapu oli 868 875 €.  Vuodelle 2019 
valtionapua on arvioitu saatavan 782 250,90 €  
 
   
UTSJOKISUUN KOULU (2100) 
 
Tuntikehys: 
 
suomenkielinen 145,5 h    
saamenkielinen 162,5 h   
Ylimääräisenä oppiaineena viroa 2h / vk, ruotsia 2h / vk  
  
Sisältäen erityisopetusta 17 vh  
(su-erityisopetus 5 vh, sm-erityisopetus 12vh) 
 
yht. 308 vh   
 
Utsjokisuun koulussa toimii suomenkielinen esiopetus (yhdessä 1.-2. 
luokkien kanssa), alakoulun  
saamen- ja suomenkieliset luokat sekä yläkoulun saamen- ja 
suomenkieliset luokat. Lukuvuoden loppuajaksi keväällä esiopetusta 
siirrettiin myös saamen 1. luokan yhteyteen. Oppilasmäärä on 76 
oppilasta, eikä se muuttunut lukuvuoden aikana. Muutama oppilas 
lähti ja vastaavasti muutama tuli oppilaaksi kesken lukuvuoden. 
 
Opetushenkilöstöä kouluilla oli 21. Kaksi kouluavustajaa ja 
koulunkäynninohjaaja oli käytössä lukuvuoden alussa. Koululla oli 
käytössä koko lukuvuoden ajan koulukuraattori, joka toimi myös 
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Karigasniemen ja Nuorgamin kouluilla kahtena päivänä viikossa. 
Toiminnasta vastasi rehtori, joka oli myös saamelaislukion rehtori.  
 
Lukuvuoden aikana jouduttiin siirtymään sisäilmaongelmien vuoksi 
väistötiloihin alakoulun osalta melko pian koulun alettua syksyllä 
2018. Ongelmia oli ollut jo kevään 2018 aikana ja aiemminkin. 
Peruskoulun yläasteen opetusta siirrettiin myös tarpeen mukaan 
muualle. Haasteita riitti sopivien väistötilojen löytämisessä läheltä. 
Oireita saavat henkilöt voitiin kuitenkin aika pikaisesti siirtää muualle. 
Periaatteena siirroissa oli, ettei yksittäistä opettajaa luokkineen 
siirretä yksin työskentelemään minnekään – vaan kahdestaan. Tämä 
on turvallisuuden, kouluarjen muutostotilanteiden ja jaksamisen 
kannalta tärkeää. Väistötiloihin siirrot vähensivät sekä opettajien että 
oppilaiden sairaspoissaoloja. 
 
Väistötilana toimi koko lukuvuoden ajan myös Norjan puolella oleva 
Sirman koulu. Siellä on kuljettu perinteisesti kerran viikossa koko 
saamen alakoulun voimin ja vastaavasti Sirmalaiset ovat tulleet 
Utsjoelle kerran viikossa. Lukuvuonna 2018-2019 Sirmassa 
kulkupäiviä oli neljä. Saamen 1.-2. siirrettiin Utsjoella sijaitsevaan 
väistötilaan samalla kun opintovapaalla ollut opettaja tuli töihin 
kevätlukukauden alussa. Saamen 5.-6. luokka kävi Sirmassa vain 
keskiviikkoisin.  
 
Utsjoen uuden monitoimikoulurakennuksen suunnitteluun 
osallistuttiin kaikissa suunnittelun vaiheissa ennen 
urakkakilpailutuksen jättöä. Kävimme myös tutustumassa uusiin 
kouluihin Rovaniemellä yhdessä teknisen toimen ja kunnan johdon 
kanssa. Tämä antoi paljon näkemyksiä ja tietoa uuden koulun 
suunnitteluun. 
 
Lukuvuoden aikana oli tapahtumapäiviä erittäin paljon. Kaikki 
työsuunnitelmassa olevat toteutettiin ja lisäyksiäkin tuli. Lukuisia 
vierailijoita kävi koululla ja musiikki- ja urheilutapahtumia järjestettiin. 
Oppilaat osallistuivat näihin innolla. Saimme jopa eduskunnan 
puhemieheltä kiitoskirjeen, jossa hän oli tyytyväisyydellä ottanut 
vastaan Avaruuspäivänä oppilaiden rakentaman ”rauhanraketin” ja 
laittanut sen kunniapaikalle työpöydälleen. Oppilaita 4. vuosiluokalta 
kävi myös pääministerin itsenäisyyspäivän vastaanotolla 
Säätytalolla. Voisi olla paikallaan tulevaisuudessa karsia 
tapahtumapäiviä ja ottaa tilalle monialaisia oppimiskokonaisuuksia, 
joissa tiettyjen teemojen ja ilmiöiden parissa työskenneltäisiin 
koululla esimerkiksi viikko joka aineessa. Vastaavasti kyseisellä 
viikolla esillä olleita asioita ei tarvitsisi käydä erikseen oppitunneilla. 
Luontevia teemoja voisivat olla luonto sekä paikalliset elinkeinot ja 
kulttuuri. 
 
Utsjokisuun koulun rehtori on laatinut toimintakertomuksen vuodelta 
2018. 
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KARIGASNIEMEN KOULU (2110) 
 
Karigasniemen koulussa oli kolme saamenkielistä ja yksi 
suomenkielinen luokanopettaja. Lisäksi koulussa oli 5 määräaikaista 
tuntiopettajaa, kolme lehtoria, joista yksi saamenkielinen, sekä 
erityisopettaja. Suomenkielisen opetuksen puolella toimi yksi 
kokopäiväinen luokka-avustaja. Hänen tehtäviinsä kuului myös 
keväällä iltapäiväkerhon vetäminen. Yksi opettaja on vastannut 
kunnan koulujen priimuksesta.  
 
Koulumme painopisteinä syyslukukaudella 2018, korostuivat uuden 
OPS:in muutokset laaja-alaisessa oppimisessa, työskentelyssä ja 
formatiivisessa arvioinnissa. Panostetaan arjen hallintaan, keskittyen 
perustehtäviin. Tavoitteena oli myös lisätä mahdollisimman paljon 
rauhallista arkea ja tavallisia koulupäiviä. Yhtenä tavoitteena oli 
myös liikkuvan koulun tuominen kouluarkeen. Ajatuksena oppilaiden 
ja opettajien hyvinvointi. 
 
Koulutyön ohella vuoden aikana on ollut erilaisia tapahtumia ja 
retkiä. Retkiä tehtiin lähimaastoon, Ailikkaan poroerotusaidalle, 
pidettiin koko koulun kalastuspäivä Mustakoskella ja kävimme 
Inarissa Ijahis Idja-tapahtumassa. Opetustyössä on huomioitu 
liikenneturvallisuus-, lapsenoikeuksien, sekä eläinten-viikko.  
Olemme osallistuneet myös nälkäpäiväkeräykseen ja taksvärkkiin. 
Helmikuussa saamelaisten kansallispäivänä koulussamme 
valmistettiin saamelaisia perinneruokia. Karigasniemen koulussa on 
toiminut myös Uumajan yliopiston kanssa yhteistyössä toteutettu 
saamenkielinen kirjoitusprojekti työpajoineen. 
Yläkoululaiset ovat tutustuneet myös yrittäjyyteen ja tutustuneet 
työelämään. 
 
Syksyllä yläkoulun oppilaat osallistuivat yökouluun, joka oli osana 
monialaista oppimiskokonaisuutta, jossa aiheena oli koululaisen 
hyvä elämä. Osa oppilaista osallistui myös Inarissa järjestettyyn 
saamelaisnuorten taidetapahtumaan. 
 
Koululla ilmenneet sisäilmaongelmat toivat haasteita koulutyöhön. 
 
Karigasniemen koulun apulaisrehtori on laatinut 
toimintakertomuksen vuodelta 2018. 
 
 
NUORGAMIN KOULU (2120) 
 
Oppilaita Nuorgamin koulussa oli 16. Henkilökuntaa: Opettajina 
Paulus Keskitalo, Sisko Länsman ja Marja Pyhtilä (kevät 2018),  
Taina Ek (syksy 2018), osa-aikainen keittäjä, luokka-avustaja ja 
iltapäiväkerhonohjaaja ja siivooja. Kerran kuussa kävi erityisopettaja 
Utsjoelta. Syksyllä erityisopetuksen hoiti Taina. 
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Kevään 2018 tapahtumia:  
 
9.2. Utsjoella: Teatterityöpaja 4-6 luokille ja 0-3 luokat kävivät 
luistelemassa. Lopuksi kaikki kävivät uimassa. 28.2. Laskiaismäki. 
3.3. Koulukuvaus 6.4. Koulujen väliset hiihtokilpailut 
Karigasniemessä. 8.4. Työlauantai: Hiihto- ja pilkkiretki 
Skaidijärvelle. 12.4. Hiihtoretki vaaran takaa Fielbmajärvelle ja sieltä 
vanhalle ralliradalle. 13.4. Pääsiäiskirkko rukoushuoneella. 18.4. 
Ortodoksinen Jumalanpalvelus Ivalossa, meiltä lähti yksi oppilas. 
28.4. Naamiaiset. 3.5. Vierailu Tanan meijerissä. 31.5. Kevätjuhla. 
1.6. Kevätkirkko ja pyöräretki. 3.6. Aamupala koululla ja todistusten 
nouto. 
 
Koulumme 5-6 luokat olivat mukana Lapin Yliopiston Fy-Ke 
työpajoissa. Eli he saivat opetusta joidenkin ilmiöiden kokeiluun netin 
välityksellä ja tekivät kokeet ja kuvasivat ne. 
  
Syksy 2018:  
 
Koulu alkoi tiistaina 14.8. Tuntiopettajaksi saimme 
erityisopettaja/luokanopettaja/erityislastentarhanopettaja Taina Ek:n, 
muuten henkilökunta pysyi samana kuin keväällä 2018. 
 
Tapahtumia: 
 
17.8. Ijahis Idja. 28.8. Kalastuspäivä ”kaatopaikan” lammella ja läpi 
kulkevalla joella. 31.8. Art&Meditatio –ryhmä, jossa taiteilijoita 
useasta Euroopan maasta, piti työpajoja ja samalla kodin ja koulun 
päivä. Vanhempia ja kyläläisiä. 11.9. Puolukkaretki Kaldasjoelle. 20.-
21.8. Nälkäpäiväkeräys koko koulun voimin. 25.9. Liikennepäivä 
Utsjoella ja samalla reissulla uimme. 11.10. vierailimme Jouluvuonon 
Elkem Tana kaivoksella ja Tenojokisuussa retkeilemässä. 15.-17.10. 
Erotuskoulua Skalluvaarassa. Nuorgamin oppilaat tulivat 
yökouluun16.-17.10., jonka jälkeen kaikki lähtivät kahden päivän 
syyslomalle. 
 
Koulussa oli vesivahinkoja ja tämän vuoksi oltiin osittain 
väistötiloissa, mikä toi haastreita koulunkäyntiin ja sen suunnitteluun. 
 
Koko koulun yhteinen joulujuhla oli 19.12. Koululaisjumalanpalvelus 
pidetiin rukoushuoneella 10.12. ja todistukset haettiin 21.12. 
 
Nuorgamin koulun apulaisjohtaja on laatinut toimintakertomuksen 
vuodelta 2018. 
 
 
SAAMELAISLUKIO (2200) 
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Utsjoen saamelaislukio on ainoa toisen asteen oppilaitos kunnassa. 
Lukion tavoitteena on taata paikkakuntamme nuorille mahdollisuus 
käydä kotoa käsin lukiota, joka antaa mahdollisuudet aloittaa 
opiskelu yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään 
perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa. Lukio tarjoaa myös 
paikkakunnan aikuisväestölle mahdollisuuden suorittaa lukio-
opintoja. 
 
Lukion opiskelijamäärä on vaihdellut vuosittain ikäryhmän 
suuruudesta johtuen: keväällä 2018 opiskelijoita oli 11 ja syksyllä 
2018 9. Aineenopetusta lukiossa antaa 13 opettajaa, jotka kaikki 
ovat yhteisiä perusopetuksen kanssa. Kirjoitettavien aineiden kaikilla 
9 opettajalla on opettajan kelpoisuus aineessaan. Opintojen 
ohjauksessa ja taito- ja taideaineissa oli myös kaikissa opettajan 
kelpoisuuden omaavat henkilöt, vaikka kaikilla juuri näihin aineisiin 
kelpoisuutta ei olisikaan. 
 
Lukion rehtori on myös Utsjokisuun koulun 0-9 rehtori. Lukuvuoden 
aikana lukiolla ja peruskoululla ei ollut paikan päällä olevaa 
kanslistia, jolloin huomattava osa rehtorin työajasta meni myös 
kanslistin ja opettajien palkanlaskijan töihin. Selvää on, että tämä on 
poissa juuri lukion kehittämisestä, sillä pienimpien peruskoululaisten 
asiat menevät jo itseohjautuvien lukiolaisten edelle. Näin ei 
kuitenkaan jatkossa pitäisi olla. Markkinointiponnisteluja (esitteen 
päivitys ja vierailut) saatiin kuitenkin sen verran hyvin tehtyä, että 
lukuvuodeksi 2019-2020 on 1. luokalle tulossa 12 opiskelijaa. 
 
Utsjokisuun uuden monitoimikoulurakennuksen suunnittelussa oltiin 
mukana ja huomioitiin lukion tarpeita saada oma erillinen osastonsa 
rakennuksesta. Myös asuntolauudisrakennus on tulossa, joka onkin 
välttämätön lukion kannalta pitkien etäisyyksien kunnassa. 
Henkilöstöä ja opiskelijoita osallistutettiin suunnitteluun. 
Lukion tuntikehys lukuvuonna 2017 – 2018 oli seuraava: 
 
Su yleisopetus yht. 90,5 vh + kertoimet 9,05 vh 
Sm kielen ja sm kielinen yleisopetus yht. 15 vh + kertoimet 1,5 vh  
 
Lukion tuntikehys lukuvuonna 2018 – 2019 oli seuraava: 
 
Su yleisopetus yht. 85 vh + kertoimet 8,5 vh 
Sm kielen ja sm kielinen yleisopetus yht. 11 vh + kertoimet 1,1 vh  
 
Lukioresurssi oli lisäksi käytössä ja se määräytyy OVTES:in 
mukaisesti (7 §):  
 
”Lukioresurssituntien määrä on lukiota kohden 14 viikkotuntia 
(aiemmin 20 viikkotuntia), johon lisätään 0,17 viikkotuntia (aiemmin 
0,14 viikkotuntia) opiskelijaan kohden. Lukuvuoden 2016 – 2017 
ajan lukioresurssi oli kuitenkin lukiota kohden 14,75, johon lisätään 
0,17 viikkotuntia opiskelijaa kohden. Lukioresurssia käytetään 
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rehtorin ja opettajakunnan lukion tavoitteiden saavuttamisen 
kannalta tärkeiksi pidettyihin työsuunnitelmassa opettajalle 
osoitettuihin töihin ja tehtäviin kuten ylioppilaskirjoituksiin kuuluvien 
kokeiden valmistavaan tarkistamiseen ja lukion päättötutkintoon 
kuuluviin suullisiin kuulusteluihin. Vaihtoehtoisesti voidaan päättää 
pienemmän resurssin käyttämisestä, jolloin kyseisiin luokan 
ulkopuolisiin tehtäviin käyttämätön viikkotuntimäärä on käytettävä 
opetustyöhön. Asiasta päätetään lukuvuodeksi kerrallaan.”  
 
Lukioresurssi käytettiin opettajakunnan päätöksellä pääasiassa YO-
tarkastuksiin, opiskelijoiden koulunkäynnin tukemiseen (mm. opinto-
ohjaus) ja IT-taitojen kehittymisen mahdollistamiseen. Nämä 
olivatkin sähköisen YO-kirjoituksen koskettaessa keväällä 2019 
kaikkia kirjoitettavia aineita järkevät kohteet. Taito- ja taideaineet 
eivät kuitenkaan jääneet huomioimatta. 
 
Painopistealueiksi lukion aihekokonaisuuksista valittiin lukuvuodelle 
2017-2018 Teknologia ja yhteiskunta sekä monilukutaito ja mediat. 
 
Painopistealueiksi lukion aihekokonaisuuksista valittiin lukuvuodelle 
2018-2019 Aktiivinen kansalaisuus (eduskuntavaalit kevät 2019) ja 
Teknologia ja yhteiskunta.  
 
Koululla kävi ministerivieraita syksyllä 2018 ja alaikäisillä oli 
Varjoeduskuntavaalit. Sähköiset ylioppilastutkinnot olivat käytössä 
ensimmäistä kertaa kaikissa kirjoitettavissa aineissa keväällä 2019. 
Koejärjestelyt menivät hyvin ja oppilaitoksemme välttyi ylimääräisiltä 
häiriöiltä koetilaisuuksissa, jolloin opiskelijat pääsivät keskittymään 
itse kokeisiin. Lukuvuosi oli ensimmäinen, jolloin opiskelijat saivat 
käyttöönsä kannettavat ja kirjat maksutta.  
 
Lukio osallistui saamelaisalueen kulttuuririennoista suurimpiin Ijahis 
Idjaan syksyllä ja Skabmagovatiin keväällä. Yrittäjäteema oli esillä 
Lapin yrittäjien ja paikallisten yrittäjien toimesta. Avaruuspäivän 
rakennettiin raketteja. Itsenäisyyspäivää ja saamalaisten 
kansallispäivää juhlistettiin lipunnostoilla ja koko koulun juhlalla 
aamulla. Lukuisia muitakin tapahtumia järjestettiin ja Rovaniemelle 
tehtiin opintoretki keväällä. 
 
Koulumme on jatkanut yhteistyötä Saamelaisalueen 
koulutuskeskuksen kanssa. Muutama opiskelijamme tekee kaksois- 
tai kolmoistutkintoa. Lisäksi koulutuskeskuksen Utsjoella järjestämät 
käsityökurssit on hyväksytty lukion soveltaviksi kursseiksi. 
Lukuvuoden aikana päätettiin neuvottelujen jälkeen yhteen sovittaa 
ja hyväksi lukea lukio-opinnoiksi jatkossa neljä musiikkikurssia 
Musiikkiakatemiasta. 
 
Lukion rehtori on laatinut toimintakertomuksen vuodelta 2018. 
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KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI 
 
Kirjasto (2300) ja kirjastoauto (2310) 
 
Kirjastopalveluja Utsjoella ovat tarjonneet edellisten vuosien tapaan 
kunnan pääkirjasto sekä Kaarasjoen ja Porsangin kanssa yhteinen 
kirjastoauto. 
 
Henkilöstö: 
Kunnankirjaston henkilötyövuosia oli 2,83. Pääkirjaston 
henkilökuntaan vuonna 2018 kuuluivat 1 kirjastotoimenjohtaja ja 1 
kirjastovirkailija. Kirjastolle palkattiin vakituinen kirjastovirkailija. 
Kirjastoauton henkilökuntaan kuuluivat 2 työntekijää, joiden Utsjoen 
osuus henkilötyövuosina on 0,66. 
 
Aukioloajat ja käyttäjät: 
Kirjaston aukioloaika on talvella 30h/vko (1.9.-31.5.) ja kesällä 
25h/vko (1.6.-31.8.). Aukiolotunteja oli yhteensä 1389. Kirjastoautolla 
oli pysäkkejä 35. Pääkirjastosta lainasi 545 asiakasta. Näistä auton 
lainaajia oli 177. 
 
Koululaiskäyntikertoja oli keskimäärin 193 pääkirjastossa. 721 
oppilasta opettajineen (113) kävi kirjastossa vuoden mittaan 
lukemassa ja lainaamassa aineistoa sekä kirjavinkkauksissa. 
 
Kirjastossa aloitettiin satutunnit vuonna 2018. Satutunteja pidettiin 
yhteensä 10, joista 9 oli suomenkielisiä satutunteja. Saamenkielisiä 
satutunteja oli 1, jonka piti Ulla Pirttijärvi-Länsman. Yhteensä 
satutunneissa oli 84 lasta.  
 
Kokoelmat ja hankinnat: 
Kirjastoaineisto sisältää 28118 kirjaa, dvd-levyjä 161, 
musiikkiäänitteitä 778 kpl. Lehtiä tuli ilmaisjakeluna tai lahjoituksina 
39 nimikettä. Tilattuja lehtiä oli 26, joista kirjastoautolle 9. Koko 
kirjastoaineiston lukumäärä on 29646 nimekettä. Tähän lukuun 
sisältyy myös edellä lueteltujen lisäksi muuta aineistoa kuten 
nuotteja, moniviestimiä, lp-levyjä ja karttoja. 
Lainaus: 
Kokonaislainaus oli 14067 kpl, mikä on 15% enemmän vuoteen 
2017 nähden, jolloin kokonaislainaus oli 12183 kpl. Lisäksi 
kirjastoauton lainaus nousi 17% vuoteen 2017 nähden. Kaukolainoja 
muista kuin Lapin kirjastosta oli 80 kpl. Celia-kirjaston äänikirjoja 
lainattiin 103 kpl.  
 
Muu toiminta: 
Internet-päätteitä asiakaskäyttöön on 2. Tietokoneiden käyttökertoja 
á puoli tuntia, oli 807. Lisäksi Marketta Nilsenin ”Nigá” taidenäyttely 
oli esillä koko kesän kirjastossa. 
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Kulttuuritoimi (2350) 
 
Kulttuuritoimi on ollut mukana järjestämässä kulttuuritapahtumia. 
Tarjontaan on kuulunut teatteria, luentoja ja taidenäyttelyitä. 
Tapahtumia yhteensä 7.  
 
Tapahtumat: 
- Beaivvaš “Snofrid” 
- Rovaniemen teatteri ”Veljet keskenään” 
- Harri Ahonen luento Pohjois-Skandinavian vaellusreitit 
- Lohiriehan aikana teatteri  
- Beaivvaš ”Pippi Nallesuohku” 
- Jukka Rysän muistonäyttely  
- Sigga Marja Maggan luento  
 
Tapahtumissa yhteensä: 212 hlöä 
 
Tiedotus: 
Kirjastolla, kulttuuritoimella ja elokuvateatteri Davvenástilla on omat 
facebook-sivustonsa. Lisäksi tapahumista (esim. elokuvanäytökset) 
ilmoitetaan Inarilainen-lehdessä sekä Davveástin omilla netti-sivuilla 
osoitteessa: davvenasti.fi 
 
 
 
Elokuvatoimi (2360) 
 
Utsjoen elokuvateatteri Davvenasti 
 
Elokuvateatterissa toimii kaksi koneenkäyttäjää. Lisäksi on palkattu 
elokuvatoiminnan ohjaaja, joka valitsee elokuvat ja on yhteydessä 
sidosryhmiin.  
 
Davvenastin toimintakertomus 2018 
 
Elokuvateatteri Davvenástin ensimmäinen kokonainen vuosi oli 
hyvin toiminnantäyteinen pienen pohjoisen kunnan 
elokuvateatteriksi. Koko vuonna ilmoitettiin 89 elokuvanäytöstä, 
joista pitämättä jäi 21 näytöstä joko katsojien puutteen tai laiterikon 
vuoksi. 
 
Alkuvuonna näytettiin saamelaisia lyhytelokuvia Sámi Filmmat-
nimen alla. Lyhytelokuvaillat sisälsivät kokoelman erilaisia 
saamelaisia lyhytelokuvia, muun muassa Marja Helanderin palkitun 
Maan sisällä linnut. Lyhytelokuvaillat nousivat katsottuimpien 
elokuvien kärkeen. 
 
Helmikuun lopussa järjestettiin teatterin viralliset avajaiset 
kutsuvieraille ja samaan aikaan yleisön kanssa avajaisia juhlittiin 
näyttämällä runsaasti elokuvia. Teatterin avajaisia varten teatteriin 
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hankittiin kangasverhot pimennysverhojen lisäksi. Teatterin 
avajaisten tarjoiluista vastasi Utsjokisuun kyläyhdistys. Avajaisiin 
tuotettiin myös teatterin traileri, jonka kuvamateriaalin tuotti teatterin 
henkilökunta ja se sovitettiin Anna Näkkäläjärvi-Länsmanin 
tekemään Davvenásti-teatterin joikuun. Traileri on nähtävillä 
Davvenástin kotisivuilla osoitteessa davvenasti.fi. 
 
Juhannusviikolla teatteri oli mukana Áilegas Pop-Up-tapahtumassa 
esittäen vanhoja ja uusia Utsjoen matkailuvideoita 
nonstopnäytöksinä. Kesälomaakaan teatterissa ei varsinaisesti 
vietetty, vaan näytöksiä jatkettiin kesän läpi harvemmalla tahdilla. 
Kesällä teatteri sai omat kotisivut, koska Áilegas-keskuksen toiminta 
oleellisesti muuttui ja samalla teatterin vanha sivupohja poistui 
käytöstä. Elokuvateatteri Davvenásti muutti osoitteeseen 
davvenasti.fi. 
 
Teatteri oli poissa käytöstä 31.8-20.9.-välisen ajan, sillä 
elokuvaprojektorin IMB-kortti särkyi sähkökatkosta käynnistyneen 
tapahtumaketjun tuloksena. Tämän jälkeen korjattiin teatterisalin 
sähkötöitä vastaamaan tarpeita paremmin ja erityisesti estämään 
laiterikot jatkossa.  
 
22.10.-26.10. teatteri sai kauan kaivatun tarkkaamotilan. Väliseinä 
rakennettiin elokuvaprojektorin suojelemiseksi sekä katsojien 
elokuvaelämyksen parantamiseksi. Lisäksi salia muokattiin tulevaa 
Ailo – pienen poron suuri seikkailu- elokuvan kutsuvierasnäytöstä 
varten. Remontin jälkeen elokuvia näytettiinkin osin tuplavauhtia, 
jotta suunnitellussa aikataulussa pysytään, mutta toisaalta väliin 
jääneet näytöksetkin saadaan järjestettyä. 
 
27.11. oli Ailo-elokuvan kutsuvierasnäytös Davvenástissa. Utsjoki on 
kuvauspaikkana nosteessa ja elokuvateatteri pyrkii vahvistamaan 
yhteistyötä eri kuvausryhmien kanssa. 
 
Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja on laatinut kirjasto-, kulttuuri- ja 
elokuvatyön toimintakertomuksen vuodelta 2018. 
 
   
LIIKUNTATOIMI (2400) 
 
TAVOITTEET 
Liikuntatoimen tavoitteena on luoda edellytyksiä kuntalaisten 
liikunnalle, kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä 
terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, 
tarjoamalla liikuntapaikkoja ja tarvittaessa järjestämällä liikuntaa, 
huomioiden myös erityisryhmät. Liikuntatoimi on tehnyt yhteistyötä 
Tenon Voima ry:n, Ailigas Sääskien, Utsjoen Kuohu ry:n, 
Kansalaisopiston, Sami Siida ry:n, SámiSoster ry, Kyläyhdistysten, 
MLL:n ja Utsjoen seurakunnan kanssa. 
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2019 52 
 
Sivistyslautakunta § 73 14.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kunnan liikunta- ja vapaa-aikapalvelujen maksuvälineenä käyvät 
sekä Smartum-setelit että TyKy-setelit, seteleitä on käytetty 
aktiivisesti mm. uimahalli- ja kuntosalikäyntien maksamiseen. 
 
 
TAPAHTUMIA 
 
- TRIMMI-kurssi, Uimahallin ja –henkilöstön turvallisuuskoulutus. 
1.2.2018 (6 hlöä) 
 
- Hiihtolomaviikon liikunnallinen päiväleiri vkolla 10 yhteistyössä 
urheiluseurojen kanssa Karigasniemellä, Utsjoella ja Nuorgamissa. 
Osallistujia keskimäärin 15–30 lasta. Toiminnassa musiikkiluistelua, 
jääpelejä, luistelun ohjausta, tekniikkarataa, makkaraa, lämmintä 
mehua, kahvia ja pullaa. 
 
- Bofferointia – pehmomiekkailua ala-/yläkoululaisille tiistaisin kevät / 
syksy 2018 
 
- Kuntonyrkkeilyä 10 kertaa keväällä 2018. 
 
- Circuit –treeni kevät / syksy 2018 yhteensä 25 kertaa. 
- Kehonhuoltoa kevät / syksy 2018 yhteensä 25 kertaa. 
 
- Vesijumppa kevät / syksy 2018 yhteensä 25 kertaa. 
 
- Prinsessajumppa eli eläkeläisten vesijumppa kevät / syksy 2018 
yhteensä 25 kertaa. 
 
- Naisten kuntosaliryhmä 10 kertaa syksyllä 2018. 
 
- Ikäihmisten liikuntakerho syksy 2018 yhteensä 10 kertaa. 
 
- Ikäihmisten liikuntapäivät maaliskuussa, lokakuussa, marraskuussa 
ja joulukuussa Utsjoella. 
 
 
KUNTOSALIT 
 
Utsjoen kuntosali (2420) 
Kuntosalia on voinut käyttää uimahallin aukiolo aikoina 3€/kerta 
maksulla. Vapaasti, 12€/kk, 60€/6kk, 96€ vuosiavaimella, alennuksia 
hintoihin saavat eläkeläiset/opiskelijat. Vuoden 2017 aikana 
vuosiavaimia on vuokrattu noin 80 kpl. Lisäksi lyhyemmät 
avainvuokrat 1kk avaimet. 
Fysioterapiaryhmä on käyttänyt kuntosalia aktiivisesti asiakkaiden 
kuntouttamiseen kerran viikossa, noin 49 kertaa vuonna 2017, 
yhteensä 155 kävijää. 
Käyttäjävihkon mukaan vuonna 2018 oli 3401 kävijää eli  431 kävijää 
enemmän kuin vuonna 2017. Kuukausittain kävijöitä on ollut 202 – 
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417. Tämän lisäksi kuntosalilla kävi toiminnallisia ryhmiä, joiden 
kaikkia kävijöitä ei ole laskettu tähän. Huomiona vielä, että kaikki 
käyttäjät eivät merkitse käyntejään vihkoon eli kävijöitä on ollut 
enemmänkin, arviolta 15 % jättää merkitsemättä käyntinsä vihkoon. 
Kuntosalin käyttöaste on korkea ja se on erittäin tarpeellinen ja 
suosittu. 
Sydänyhdistys oli erittäin aktiivinen ja käytti kuntosalia ryhmänä noin 
395 kertaa.  
 
Nuorgamin kuntosali (2430) 
Nuorgamin kuntosalilla vuoden 2018 aikana kävijöitä oli noin 925 
kävijää. Kaikki eivät kuitenkaan merkitse käyntejään vihkoon eli 
kävijöitä on ollut enemmänkin. 
Kuukausittainen kävijämäärä on ollut noin 80 kävijää/kk. 
Käyttöaste on kohtalainen, kuntosali on suosittu ja tarpeellinen 
liikuntapaikka. 
Fysioterapia käytti aktiivisesti n. 28 kertaa Nuorgamin kuntosalia 
ohjauksissa vuonna 2018.  
Kuntosalilla on myös yleinen ohjattu kuntosaliharjoitteluryhmä kerran 
viikossa syksyllä 2018, harjoittelu on tehty 
kiertoharjoittelutyyppisesti. Ryhmässä on vakituisesti noin 4 - 7 
kävijää ja se on ollut todella tarpeellinen ja tykätty. 
 
Karigasniemen kuntosali (2440) 
Karigasniemen uudelle kuntosalille kuntosaliavaimia on 
vuokrauksessa vuonna 2018 noin 80 kpl. 
Käyttö on ollut erittäin suosittua, uusien tilojen kävijätilastoja ei ole, 
mutta laskennallinen arvio on noin 1900 kävijää, sisältäen yksittäiset 
kävijät, ryhmät sekä fysioterapian. Kuukausittainen kävijämäärä on 
ollut noin 158 kävijää. 
 
Njálla liikuntahalli (2445) 
Karigasniemen uusi liikuntahalli avattiin 29.9.2016. Liikuntahalli 
toimii monipuolisena liikuntapaikkana kuntalaisille ja Karigasniemen 
kyläläisille. Njálla hallista löytyy videotykki ja valkokangas sekä 
äänentoistolaitteisto. Hallissa voi pelata monia sisäpelejä, tanssia, 
kiipeillä, voimistella sekä tehdä paljon muuta. 
Varustetaso on erittäin hyvä ja laadukas. Liikuntahalli on ollut 
avajaisten jälkeen erittäin kovassa käytössä ja suorittu. Käyttöaste 
on jopa 70 tuntia viikossa. Paikallisille seuroille, järjestöille ja 
yhdistyksille liikuntasalin käyttö on ilmaista. 
 
Lisäksi urheiluseurat, yhdistykset, järjestöt ja yksityiskäyttäjät sekä 
seurakunta ovat käyttäneet liikuntapaikkoja, uimahallia ja 
liikuntatiloja aktiivisesti sekä järjestäneet toimintaa. mm. 
perheliikuntaa, ampumahiihtoa, voimistelua, pallokerhoa, 
salibandyä, sulkapalloa, lentopalloa niin lapsille, nuorille ja aikuisille. 
Liikuntasalien ja tilojen käyttö on erittäin aktiivista kunnan kylissä. 
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AVUSTUKSET:  
 
Vuonna 2018 toteutuneet: 
 
Lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen (6245) 
Hankkeelle saatiin avustusta AVI:lta ja sillä kehitettiin monipuolisesti 
lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia ja järjestettiin toimintaa.  
Hankkeessa toteutettiin liikunnan leiripäiviä joka kylällä, bofferointia 
eli pehmomiekkailua, lasten pallopelikerhoa ja nyrkkeilyä. 
Nuorgamissa järjestämään salibandya ja nyrkkeilyä. 
 
”Active Mix” liikunnan hanke (6235) 
Hankkeelle haettiin avustusta ja saatiin avustusta AVI:lta ja sillä 
kehitettiin monipuolisesti kaikki ikäryhmät huomioiden sekä vähän tai 
ei ollenkaan liikkuvien yli 35-vuotiaiden liikkumista. Hankkeessa 
toteutettiin mm. aikuisten lihaskuntoharjoitteita, ikäihmisten 
liikuntakertoja ja fyysisentoimintakyvyn testejä, jumppaa, lasten ja 
nuorten jumppaa, tanssia, nyrkkeilyä sekä bofferointia eli 
pehmomiekkailua. Hankkeen kautta on järjestetty myös ikäihmisten 
liikuntapäiviä yhteistyössä vanhusneuvoston ja sosiaalitoimen 
kanssa. 
 
 
Avustuksia haettiin 2018 aikana sivistystoimen projekteihin liikunnan 
ja nuorisotyön osalta: 
 
- Liikunnallinen elämäntapa ”Liikkumalla terveyttä” 
- Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta ”Aktiivinen vapaa-
aika” 
 
 
Henkilöstö 
Vapaa-aikasihteeri, jonka työaika jakaantuu seuraavasti: 
nuorisotoimi 50 % ja liikuntatoimi 50 %. 
 
 
 
UIMAHALLI (2410) 
 
Uimahallin kävijämäärä nousi vuoden 2017 (3472) kävijästä 4273 
kävijään vuonna 2018. Kesän matkailu on hiljentynyt, mutta tuottaa 
edelleen kävijöitä mukavasti. 
 
Uimahallilla järjestettiin kerran viikossa Vesijumppaa ja 
Prinsessajumppaa eli eläkeläisten vesijumppaa. Vesijumpissa 
viikoittainen kävijämäärä oli noin 5-12 henkilöä. 
  
Uimahallissa on toteutettu peruskoululaisten ja päiväkodin lasten 
uinninopetusta. Päiväkodeista, Suomen lapsia kävi uimassa 153 
uimaria. 
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Saamen päiväkodin lapsia kävi 169 uimaria. 
Sirman koulusta oli 2018 vuonna 19 kävijää. 
Seurakunta käyttänyt toiminnassaan, leireillä ja rippileireillä 
uimahallipalveluja aktiivisesti hyödyksi, 42 hlö. 
Iltapäiväkerho uinteja tuli vuodessa 79 kpl.  
Terveyskeskuksen fysioterapian allasryhmä on toiminut ohjatusti 
viikoittain kevät- ja syyskaudella, osallistujia keskimäärin 8 
osallistujaa/kerta, yhteensä 306. 
Kunnan tuettuja uinteja käytettiin 95 kertaa. 
Hengitysliitto HeLi:n / Allergia ja astmayhdistyksen uintikertoja 51.  
Sámi Siida tarjosi jäsenilleen vuonna 2018 uinnit maanantaisin, tämä 
on näkynyt mm. lasten uimataidossa ja uimahallin kävijämäärässä, 
lapsia kävi uimassa 172 ja aikuisia 85. 
 
Lukion uinteja 8 hlö. 
Utsjokisuun koulu – yläkoulu suomi, 20 opp. 
Utsjokisuun koulu – yläkoulu saame, 40 opp. 
Utsjokisuun koulu – alakoulu suomi, 165 opp. 
Utsjokisuun koulu – alakoulu saame, 242 opp.  
 
Nuorgam koulu, 40 opp. 
Nuorgam päiväkoti 16 lasta. 
 
Karigasniemi koulu, 10 opp. 
  
Käyttäjille uimahalli on ollut pääosin avoinna neljänä päivä viikossa 
ajalla tammi-toukokuu 3-4 h/pv, ajalla kesä-heinäkuu 4 h/pv viitenä 
päivänä viikossa. Elo-joulukuussa uimahalli on ollut auki kolmena 
päivänä viikossa 4h/pv. Utsjoen kunnan uimahalli on kunnan väkeä 
eniten liikuttava taho. N. 25 % kunnan väestä ui uimahallissa joka 
kuukausi.  
 
TRIMMI-kurssi, SUH:n järjestämä Uimahallin ja –henkilöstön 
turvallisuus koulutus, järjestettiin helmikuussa 2018. Osallistujia oli 6 
henkilöä. Uimahallin valvonta on vuoden 2018 aikana järjestetty 
ostopalveluna. 
   
 
NUORISOTOIMI (2450) 
Nuorisotoimen tavoitteena on tarjota Utsjokelaisille nuorille ohjattua 
toimintaa jokaisella kylällä sekä aktivoivan ja turvallisen 
kasvuympäristön. Nuorisotoimi tekee yhteistyötä eri järjestöjen 
kanssa. Nuorisotyön tavoitteena on ylläpitää ja kehittää 
nuorisovaltuustoa (NuVa), joka kehittää nuorten toimintaa ja 
järjestää sekä tuo esille nuorten asioita ja ehdotuksia kunnassa. 
 
Nuorisotoimi on mukana Moniammatillisessa työryhmässä, jossa 
käsitellään nuoria koskevia asioita yhteistyössä muiden 
ammattiryhmien kanssa. Nuorisotoimi kannustaa nuoria 
päihteettömään elämäntapaan nyt ja aikuisuudessa. 
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Nuorisotoimessa oli lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan 
hanke, joka loppui 31.5.2018. Tämän kautta lapsille ja nuorille on 
järjestetty harrastusmahdollisuuksia.  
 
Aseman Lapset ry:n Walkers-auto oli Utsjoen kunnassa toiminnassa 
3.-14.10. ja 6.-31.12. Walkers-auto on pyörien päällä tehtävää 
nuorisotyötä, asuntoauto, joka menee nuorten luo. Tämä toiminta 
koettiin hyödylliseksi, se tavoitti nuoria hyvin ja nuorten palaute oli 
positiivista. Wauton nuorisoilloissa oli osanottajia 3-15 nuorta. 
 
 
NUORISOTILAT 
Utsjoen nuorisotila Putgi on ollut keväällä ja syksyllä 2018 auki 
pääosin perjantaisin klo: 18–22. Kävijöitä on ollut vaihtelevasti 3-12 
nuorta. 
 
 
NUORISOVALTUUSTO (NuVa) 
 
Utsjoen nuorisovaltuuston toiminta vuonna 2018 oli aktiivista, 
valtuustossa oli kolme aktiivista jäsentä. 
Nuorisovaltuusto oli mukana järjestämässä Toimintapäivää 10.11. 
Utsjokisuun koululla, toimintapäivä tavoitti hyvin Utsjoen ja 
Nuorgamin alueen nuoria. Lisäksi Nuorisovaltuustosta järjestettiin 
lasketteluretki Saariselälle 15.12.  
 
Nuorisovaltuusto järjesti kokouksia, joissa käsiteltiin nuoria koskevia 
asioita. Puheenjohtaja osallistui yhteen lautakunnan kokoukseen, 
jossa käsiteltiin nuorisotyöntekijän toimen perustamista kuntaan. 
Tapahtumiin nuorisovaltuusto osallistui mahdollisuuksien mukaan. 
Pitkät välimatkat hankaloittavat osallistumista valtakunnallisiin 
koulutuksiin ja tapahtumiin. 
 
Vs. vapaa-aikasihteeri on laatinut liikunta- ja nuorisotoimen 
toimintakertomuksen vuodelta 2018. 
 
 
KANSALAISOPISTO (2500) 
 
Utsjoen kansalaisopistossa opetusta annettiin v. 2018 yhteensä 315 
tuntia (10 kurssia). Osanottajia eri kursseilla oli yhteensä 58.  
 
Kansalaisopiston opetusta annettiin kielissä (norja) ja taitoaineissa 
(puutyöt, käsityöpiiri, pianonsoitto, kuoro). Kurssit olivat koko 
lukukauden kestäviä pitkiä kursseja. 
 
Henkilökunta 5% rehtori (yhdistetty sivistystoimenjohtaja-rehtorin 
virkaan) ja 7 sivutoimista tuntiopettajaa.  
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Sivistysjohtaja-rehtori on laatinut kansalaisopiston 
toimintakertomuksen vuodelta 2018. 
 
 
VARHAISKASVATUS 
  
Lakisääteistä varhaiskasvatusta järjestettiin kirkonkylän 
päiväkodissa saamen- ja suomenkielisillä osastoilla, Karigasniemen 
päiväkodissa, Nuorgamin ryhmäperhepäiväkodissa ja Eha-hoitona.  
 
Pohjoissaamenkielistä kielipesätoimintaa järjestettiin 
Karigasniemellä, Utsjoella ja Nuorgamissa. 
 
Väliaikaista hoitoa tarjottiin kuntalaisten lisäksi 
ulkopaikkakuntalaisille. Taanan kunnan päivähoitosopimuksen 
myötä varhaiskasvatusta tarjottiin myös Taanan kuntalaisille. 
 
Erityistä hoitoa ja kasvatusta (eha) tarvittiin kahdelle lapselle.  
 
Utsjoen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma on ollut käytössä 
1.8.2017 lähtien. Suunnitelma on Opetushallituksen laatimiin 
varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin pohjaava normi.  
Utsjoen paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa näkyvät 
kunnan varhaiskasvatuksen arvot, paikallisuus, toimintaperiaatteet ja 
saamelainen kulttuuri ja kieli. Osana uutta 
varhaiskasvatussuunnitelmaa kaikissa kunnan 
varhaiskasvatusyksiköissä otettiin käyttöön tunne-ja 
vuorovaikutuksen opettamiseen keskittyvä Aggression portaat –
opetusohjelma. 
 
Varhaiskasvatuksen sähköinen ohjausjärjestelmä Juulia oli käytössä 
kaikissa osastoissa suomen ja saamen kielellä. Ohjelma 
mahdollistaa vanhempia ilmoittamaan lasten hoitopäiviä, lomia ja 
poissaoloja. Lisäksi se sisältää lapsen varhaiskasvatussuunnitelman 
ja esitietolomakkeen esikouluun siirryttäessä.   
 
Lapsia oli keskimäärin kirjoilla vuoden aikana Utsjoen 
saamenkielisessä osastossa Duottaraskissa 15, suomenkielisessä 
osastossa 11, Karigasniemen päiväkodissa Gollerassissa 13 ja 
Nuorgamin perhepäiväkodissa 11.  
 
Hoitolasten määrissä ja toteutuneissa hoitopäivissä laskua oli 
Utsjoen saamenkielisessä päiväkodissa. Muissa yksiköissä ja EHA-
hoidossa määrät nousivat. Karigasniemellä toteutuneet hoitopäivät 
nousivat huomattavasti. Syksyllä Karigasniemelle palkattiin 
määräaikainen päiväkotiapulainen. Kotihoidontukea käytettiin 
ennakoidusta neljästäkymmenestä tuhannesta 40 771 euroa ja tuen 
piirissä oli 20 perhettä. 
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Varhaiskasvatusjohtajan palkkakustannukset on jaettu 
varhaiskasvatusyksiköiden kesken.  
 
Duottaraskin lto:n tehtävää on hoitanut kelpoisuusehdot täyttävä 
henkilö määräaikaisesti ja 1.8.alkaen vakituisesti. Lastenhoitajan 
tehtävään valittiin 1.2. alkaen vakituiseksi työntekijäksi 
pohjoissaamenkielinen lastenhoitaja, joka on pitkään hoitanut 
kyseistä tehtävää määräaikaisena. Perhepäivähoitajan tehtävässä 
jatkoi kunnalla jo pitkään toiminut henkilö. Elokuusta alkaen 
Duottaraskissa kaikki työntekijät olivat vakituisia, 
pohjoissaamenkielisiä, alalle koulutettuja henkilöitä.  
 
Keväällä 2018 Utsjoen kunnan varhaiskasvatusjohtaja vastasi 
suomenkielisen osaston lastentarhanopettajan tehtävistä. Syksyksi 
2018 määräaikaiseksi lto:ksi palkattiin alan opiskelija, joka on ollut 
aiemminkin osastolla töissä. Suomenkielisellä osastolla 
työskentelivät lisäksi lastenhoitaja, 50% lastenhoitaja, 50% 
päiväkotiapulainen. Utsjoen kielipesä toimii suomenkielisen 
päiväkodin yhteydessä ja toiminnasta vastasi pohjoissaamenkielinen 
lastenhoitaja. 1.11 alkaen kielipesässä toimi myös toinen 
lastenhoitaja 50%. 
 
Nuorgamin ryhmäperhepäiväkodissa työskentelee vakituisena yksi 
perhepäivähoitaja, toista perhepäivähoitajan tointa ovat hoitaneet 
määräaikaiset henkilöt. Kielipesätoimintaa järjesti vakituinen 
saamenkielinen perhepäivähoitaja toukokuun loppuun asti. 
Loppuvuoden kielipesätoimintaa järjestettiin määräaikaisilla 
työntekijöillä sekä sisäisin järjestelyin.  
 
Karigasniemen päiväkodissa työskentelevät lastentarhaopettaja 
(määräaikainen) ja kaksi perhepäivähoitajaa. Karigasniemen 
kielipesän toiminnasta vastaa pohjoissaamenkielinen lastenhoitaja.  
 
Nuorgamin perhepäiväkoti sekä Utsjoen ja Karigasniemen 
saamenkieliset päiväkodit olivat koko kesän auki. Utsjoen 
suomenkielinen päiväkoti oli kiinni kaksi viikkoa. Kesätyöt hoidettiin 
Utsjoella ja Karigasniemellä sisäisin järjestelyin, Nuorgamissa 
palkkaamalla sijaisia.  
 
Talousarvioon varatuista määrärahoista käytettiin 81,1%.  
 
Laadullisena tavoitteena on saada virkoihin ja toimiin pysyvää 
koulutettua henkilöstöä. 
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Toteutuneet hoitopäivät päivähoidossa: 
 
vuosi Utsjoki 

päiväkoti 
suomi 

Utsjoki 
saame 

Karigas
niemi 

Nuorgam EHA-
hoito 

Ostetut 
päivät 

Yhteen
sä 

2012 2369 2943 2577 1637      0    54 9580 
2013 2140 2707 2049 1056    19  167 8138 
2014 2066 3126 1744   990  129    75 8130 
2015 1054 2926 1430 1276  163   -- 6849 
2016 1277 2668   964 1174    70   -- 6153 
2017 1288 2695   764 1307    27   -- 6054 
2018 1489 2130 1692 1381    78  293 6692 
 
Vs. varhaiskasvatusjohtaja on laatinut varhaiskasvatuksen 
toimintakertomuksen vuodelta 2018. 
 
 
ÁRBEDIHTORASTIT – KULTTUURILÄHTÖISTÄ OHJELMOINTIA 
OPETUKSEEN (6249) 
 
Hankkeella kulttuurilähtöistä ohjelmointia opetukseen on hankittu 
kuntaan 3d-tulostin ja sitä on päästy jo oppilaiden kanssa 
testaamaan ja opettelemaan sen käyttöä. Hankkeen tarkoituksena 
on tuoda ohjelmointia opetukseen saamelaiskulttuurilähtöisesti 
esimerkiksi yhdistämällä tekniikka ja perinnekäsityöt. Kevään 2018 
aikana oppilaat ovat perehtyneet sekä gielan että puukalan 3D-
mallintamiseen ja tulostamiseen. Syksyn ja talven 2018-2019 aikana 
on järjestetty kerhotoimintaa, jossa oppilaat ja opettajat ovat 
opetelleet käyttämään 3d-tulostinta. Lukuvuoden 2017-2018 ja 2018-
2019 aikana oppilaat ovat päässeet opettelemaan ohjelmointia ja 
koodaamista.  
 
KERHOTOIMINNAN MONIPUOLISTAMINEN (6246) 
 
Hankkeessa on aloitettu erilaisia kerhoja kunnan alueella. Kerhoja 
ovat olleet mm. kemiakerho ja bofferointi (Utsjokisuu) RC-kerho, 
kitarakerho ja askartelukerho (Karigasniemi) ja kokkikerho ja 
lautapelikerho, uimakoulu (Nuorgam).  
 
DIGIOSAAJA II (6252) 
 
Hankkeessa digitutor opettaja on pitänyt lyhyitä ja pitempiä 
koulutuksia opettajille kunnan kaikissa kouluissa kunnan ja 
koulutoimen tietokoneohjelmista (mm. Office, Wilma, ESS, Pedanet 
ja opetuksen digisovellukset).  
 
JOUSTAVA PERUSOPETUS (6254) 
Utsjoki on mukana neljän muun kunnan (Sodankylä, Ivalo, Kittilä ja 
Savukoski) yhteishankkeessa joustavan perusopetuksen 
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kehittämiseksi niille, joilla on koulupudokkuus- tai syrjäytymisvaara. 
Hankkeessa valmisteltiin ja käynnistettiin ensimmäinen normaalin 
opetukseen integroitu jopo-ryhmä Utsjokisuussa. Jokaiselle ryhmän 
oppilaalle laaditaan oma oppimissuunnitelma. Opiskelu JOPO-
ryhmässä järjestetään osaksi lähiopetuksena ja osaksi työpaikalla.  
 
SAAMEN KIELTEN ETÄOPETUSHANKE (6255) 
 
Saamen kielten etäopetushanke käynnistettiin. Hankkeessa 
tarjotaan opetusta kaikissa kolmessa saamen kielessä 
saamelaisalueen ulkopuolelle. Utsjoen kunta johtaa hanketta ja 
toimii yhteistyössä Saamelaiskäräjien kanssa. Oppilaita on n. 60. 
Hankkeessa ovat töissä projektipäällikkö Utsjoen kunnassa ja osa-
aikainen koordinaattori Saamelaiskäräjillä ja tuntiopettajat.  
 
ETSIVÄ NUORISOTYÖ (6256) 
 
Utsjoen kunnassa käynnistettiin monen vuoden tauon jälkeen etsivä 
nuorisotyö. Etsivä nuorisotyö pyrkii ennaltaehkäisemään 
syrjäytymistä ja ohjaamaan nuoria opinto- ja työelämävalinnoissa ja 
muiden palvelujen ääreen. Etsivät nuorisotyö muodosti 50% 
koulukuraattorin työajasta. 
 
Sivistysjohtaja-rehtori on laatinut hankkeiden toimintakertomuksen 
vuodelta 2018. 
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimen toimintakertomuksen 
vuodelta 2018 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
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Virkavapaus-anomus 
 
41/01.01.00/2019 
 
Sivltk 14.05.2019 § 74 Karigasniemen koulun koulun kielten lehtori Sanni Kylmäoja hakee 

virkavapaata 1.8.2019-31.7.2020 toisen tehtävän hoitamista varten.  
 
Ehdotus: 
 
Myönnetään virkavapaa. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
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Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen 
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali-
tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 Pykälät 
 48, 49, 56, 58, 59, 60, 64, 66-69, 72-74 
  
  

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 Pykälät 
 47, 50-55, 57, 61, 62, 63, 70, 71 
  
  

 HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamal:la. 

 Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
  
  

Oikaisuvaatimusohjeet 

Oikaisu-
vaatimus-
viran 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: 

omainen ja 
–aika 

Utsjoen sivistyslautakunta 
PL 41 
99981 Utsjoki 
 

 Pykälät 
 47, 50-55, 57, 61, 62, 63, 70, 71 
  
  
 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista.Oikaisuvaatimusaikaa 

laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 

Oikaisu-
vaatimuk-
sen sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

Valitusosoitus 

Valitusvi-
ranomai-
nen ja vali-
tusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaati-
muksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 

 Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu 
 Postiosoite: PL 189 
 90101  OULU 

 Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 
  30 päivää 
  
 Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 
   päivää 
  

 Muu valitusviranomainen , osoite ja postiosoite Pykälä Valitusaika 
    päivää 
  
    päivää 
  
    päivää 
 Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei 

oteta lukuun. 

 Liitetään pöytäkirjaan 
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Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava  
 - valittajan nimi, postiosoite, kotikunta ja puhelinnumero 
 - päätös, johon haetaan muutosta 
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
 - muutosvaatimuksen perusteet 
 
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainostaan 
laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan nimi, postiosoite, kotikunta ja 
puhelinnumero. 
 
Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi 
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.  

Valitusasia
kirjojen toi-
mittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusjan 

viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, 

saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. 

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat 

on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 
  
 Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät 
  
  
  
 Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosite Pykälät 

Lisätietoja  
  
  
  
  
 Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.  Liitetään pöytäkirjaan 

 


