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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Halonen  Leevi 12:00 - 15:08 Puheenjohtaja  
 Halonen Kai 12:00 - 15:08 Jäsen  
 Seurujärvi Pirjo 12:00 - 15:08 Jäsen  
 Aikio Elle 12:00 - 15:08 Jäsen  
 Aikio Esko 12:00 - 15:08 Jäsen  
 
Poissa Hekkanen Eemeli Varapuheenjohtaja  
 Valle Liisa Jäsen  
 Adamova Anastassia Varajäsen  
 Koistinen  Mia Varajäsen  
 Koskenniemi Mika Varajäsen  
 Holma Lotta-Inkeri Varajäsen  
 Guttorm Urho Varajäsen  
 Holmberg Aslak Varajäsen  
 Niittyvuopio Anni-Sofia Varajäsen  
 Pieski Taina  Kunnanjohtaja  
 Länsman Vesa 

 
Kunnanhallituksen 
edustaja 

 

 Väänänen Joel  Nuvan edustaja  
 
Muu Veskoniemi Virpi 12:00 - 15:08 Rehtori-

sivistystoimenjohtaja, 
esittelijä 

 

 Guttorm Väinö 12:00 - 15:08 Kunnanhallituksen 
puheenjohtaja 

 

 Mustonen Janne 
Lukkari Maritta 

12:35 - 12:58 
12:00 - 15:08 

Vapaa-aikasihteeri 
Pöytäkirjanpitäjä 

 

 Aikio Maria Sofia  12:00 - 15:08 Tulkki  
 
 
 
Allekirjoitukset 
 
 
 
 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 Leevi Halonen Maritta Lukkari 
 
 
Käsitellyt asiat 
 

40 - 55 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus 
 

 
 
 
Esko Aikio   Kai Halonen 

 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
 12.05.2022  
 
Ilmoitustaulun hoitaja 
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Sivistyslautakunta § 40 05.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Sivltk 05.05.2022 § 40  

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
Päätös:  
 
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Sivistyslautakunta § 41 05.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Sivltk 05.05.2022 § 41  

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  
 
Päätös: 
 
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Esko Aikio ja Kai Halonen. 
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Sivistyslautakunta § 42 05.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Sivltk 05.05.2022 § 42  

Ehdotus:  
 
Sivistyslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioi-
den käsittelyjärjestyksen.  
 
Päätös: 
 
Hyväksytään esityslista ja lisälista. Käsitellään ensin pykälät 46 ja 
52. 
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Sivistyslautakunta § 43 05.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Sivltk 05.05.2022 § 43  

Viranhaltijapäätökset 
 
Nuorgaminmonitoimitalon puutteet ja ongelmat 
 
Päätös: 
 
Merkitään tiedoksi. 
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Sivistyslautakunta § 44 05.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talouden katsaus 
 
Sivltk 05.05.2022 § 44  

Kuullaan talouskatsaus. 
 
Päätös: 
 
Merkitään tiedoksi. 
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Sivistyslautakunta § 45 05.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Irtisanoutuminen Karigasniemen luokanopettajan virasta 
 
86/01.01.04/2021 
 
Sivltk 05.05.2022 § 45  

Satu Pieski on ollut virkavapaalla Karigasniemen luokanopettajan 
virasta ja irtisanoutuu virasta 1.8.2022 alkaen. Hän ilmoitti asiasta 
sähköpostilla 20.4.2022.  
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi  
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Satu Pieskin irtisanoutumisen 
1.8.2022 alkaen  
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksytty. 
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Sivistyslautakunta § 46 05.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjoen uimahallin aukioloaikojen laajentaminen 
 
30/12.04.01/2022 
 
Sivltk 05.05.2022 § 46  

Uimahallin nykyiset aukioloajat ovat: 
Maanantaisin klo 16-20 
Keskiviikkoisin klo 14.30-19 
Perjantaisin klo 15-19 
 
Nykyiset aukiolot eivät mahdollista uimahallin käyttöä pidemmän 
ajomatkan päässä, kuten esimerkiksi Karigasniemessä asuville ja 
työssä käyville. Lauantai-aukiolo mahdollistaisi puolestaan 
uimahallin yhdenvertaisemman käytön kaikille kuntalaisille. 
Suoraan rahallisesti katsottuna, uimahallin ylläpitäminen on 
tappiollista toimintaa ja uusi aukiolo lisää siten kuluja. Toisaalta 
uimahalli liikuttaa tehokkaasti kuntalaisia ja vähentää 
liikkumattomuudesta johtuvia terveysongelmia ja näistä johtuvia 
kuluja. Lisäksi uimahalli monipuolistaa kunnan harrastus- ja vapaa-
ajanviettotarjontaa ja lisää siten kuntalaisten viihtyvyyttä kunnassa. 
Kuluja kertyy uinnin valvojan palkasta (valvojasta riippuen) n. 14-25 
€/h sivukuluineen. Keskimäärin uimahalli on auki noin 4 h päivässä, 
joskin valvoja joutuu saapumaan paikalle n. 0,5 h aiemmin ja 
poistumaan n. 0,5 h myöhemmin. Vuotuisia valvonnasta aiheutuvia 
kuluja oli vuonna 2021 yhteensä 23 231 €. Lauantai-aukiolo lisää 
kuluja 25 %:lla eli kesäkuusta alkaen kuluja kertyy loppuvuodeksi 
yhteensä 14 404 € 
Lisäksi kuluja tulee uimahallin siivouksesta. Vuotuisiin puhtaanapito- 
ja pesulapalveluihin on uimahallin budjetissa varattu 3000 € eli 250 
€/kk. Lauantai aukiolo lisää uimahallin aukiolopäiviä ja samoin myös 
siivoustarvetta 25 %:lla jolloin kesäkuusta alkaen kuluja kertyy 
loppuvuodeksi yhteensä 1 878 €. 
 
 Ei-lauantaiaukioloa Lauantaiaukiololla 
Uinninvalvonnan kulut 11 616 € 14 404 € 
Puhtaanapitokulut 1 500 € 1 878 € 
Yhteensä  13 116 € 16 282 € 
 
Lisäkuluja lauantai-aukiolo teettää uimahallille 3 166 €.  
 
Toisaalta lauantaiaukiolo tuottaa myös lisää tuloja uimahallille. 
Uimahallin pääsymaksut ovat: 
4€ aikuinen  3€ eläkeläinen 
2€ koululainen 1,5€ alle koululainen 
0€ lukiolaiset 
 
Tuottoja vuodessa 2021 uimahalli teki yhteensä 7 207,52 €. Mikäli 
tuloja kertyy samoin myös tänä vuonna, vaikuttaa lauantai-aukiolo 
uimahallin tuloihin loppuvuoden osalta seuraavasti: 
 Ei-lauantaiaukioloa Lauantaiaukiololla 
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Sivistyslautakunta § 46 05.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tuotot 3 604 €  4 469 € 
 
Arviolta lauantaiaukiolo tuottaa loppuvuodesta tuottoja 865 € lisää 
uimahallille. 
Tarvetta lisämäärärahalle on siten: 
3 166 € - 865 € = 2 301 € 
Laskelmassa ei kuitenkaan ole huomioitu muita vaikeasti arvioitavia 
kuluja, kuten lauantai-aukiolon aiheuttamia korkeampia 
uimavälineistön kulumisia. 
 
Asian valmisteli vs. vapaa-aikasihteeri Janne Mustonen. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta päättää, että 
1. uimahalli on auki myös lauantaisin klo: 12-16 välisen ajan 
28.5.2022 alkaen. 
2. esittää edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että 
uimahallille myönnetään lisämääräraha 2 400 € kattamaan 
ylimääräisestä aukiolosta aiheutuvia kuluja. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksytty. 
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Sivistyslautakunta § 47 05.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Virkavapaan muutos  
 
26/01.01.00/2021 
 
Sivltk 05.05.2022 § 47  

Opintojen suorittamisaikataulun tarkentumisesta johtuen Sanna 
Salonen hakee muutosta luokanopettajan erillisiin opintoihin 
myönnettyyn osa-aikaiseen opintovapaaseen 20.4.2022 
sähköpostilla tulleessa kirjeessä. Sivistyslautakunta on myöntänyt 
osa-aikaisen opintovapaan luokanopettajan erillisiin opintoihin Oulun 
yliopistossa ERMO-koulutushankkeessa 31.12.2022 asti. Salosen 
mukaan ajanjaksolla 21.5.2022-15.8.2022 ei ole opintoja.   
 
Sanna Salonen hakee   
 
1) osittaisen opintovapaan päättämistä 21.5.2022 alkaen   
 
2) kokoaikaista opintovapaata ajalle 15.8.-16.9.2022 opintoihin 
 kuuluvan pakollisen harjoittelun suorittamista varten   
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi  
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta päättää   
 
1) muuttaa Sanna Salosen opintovapaan ja   
 
2) myöntää opintovapaan ehdotetulla tavalla eli osittainen 
opintovapaa päättyy 21.5.2022 ja kokoaikainen opintovapaa 
myönnetään ajalle 15.8.-16.9.2022  
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksytty tarkennettuna lisäyksellä, että opintovapaat ovat 
palkattomia. 
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Sivistyslautakunta § 48 05.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Koulunkäynninohjaajien oppisopimuskoulutus 
 
31/01.03.00/2022 
 
Sivltk 05.05.2022 § 48  

Utsjokisuun koululla on ollut viime vuodet palkattuna lukuvuoden 
aikana kaksi koulunkäynninohjaajaa saamenkielisellä puolella ja 
kaksi koulunkäynninohjaajaa suomenkielisellä puolella. Vain yksi 
näistä koulunkäynninohjaajista on tällä hetkellä vakituinen. 
Oppilaiden tuen tarve ja koulunkäynninohjaajien tarve on jatkuvaa. 
Oppilailla on peruskoulussa 0-9 luokilla erityisen tuen, tehostetun 
tuen ja toiminnanohjauksen tarpeita niin, että pelkillä 
opettajaresursseilla työskentely ei onnistu. Oppilaat ovat myös 
oikeutettuja siihen, että heidän tuen tarpeensa tulee huomioitua 
tarkoituksenmukaisella tavalla. Huoltajat ja myöskin AVI on pyytänyt 
kiinnittämään tähän asiaan huomiota. Ohjaajien käyttöä opettajien 
sijaisena onkin radikaalisti vähennetty, jolloin tuki toteutuu 
paremmin. Tarve koulunkäynninohjaajille lisääntyy jatkossa kuitenkin 
myös siksi, että lukuvuonna 2022-2023 peruskoulun puolelle tulee 
oppilas, joka vaatii henkilökohtaisen avustajan koko peruskoulun 
ajaksi. 
 
Koska Utsjoelle on haastava saada työntekijöitä pitkäjänteisesti 
työskentelemään, olemassa olevista hyvistä työntekijöistä olisi syytä 
pitää kiinni. Sivistysjohtajan kanssa on valmisteltu kahden 
koulunkäynninohjaajan kouluttamista oppisopimuskoulutuksella 
kelpoisiksi työntekijöiksi, jotka voitaisiin koulutuksen päättyessä 
vakinaistaa. Jotta kuluvaan vuoteen verrattuna kustannukset eivät 
nouse, tuleva lukuvuosi on suunniteltu pärjäävän enintään neljällä 
koulunkäynninohjaajalla siten, että yksi ohjaajista ottaa 
huolehtiakseen henkilökohtaisena avustajana toimimisen. 
 
 
Koulunkäynninohjaajan oppisopimuskoulutus Stefanie Sarre 
 
Stefanie Sarre on toiminut koulunkäynninohjaajana Utsjokisuun 
koululla 17.9.2018 alkaen neljä vuotta. Hänet on valittu 
lukuvuosittain kelpoisuuden puuttuessa tehtävään. Ajoittain hän on 
toiminut joustavasti myös resurssiopettajan tehtävässä 
saamenkielisessä opetuksessa. Hän on osoittautunut luovaksi ja 
kykeneväksi oppilaiden ohjaustyöhön sekä oma-aloitteiseksi työnsä 
kehittämisessä. 
 
Stefanie Sarre on selvittänyt oppisopimusasiaa ja aloittaisi Redussa 
toukokuun lopussa oppisopimuksen jo nykyisen 4.6.2022 asti 
kestävän työsuhteen kuluessa. Koulutussopimus allekirjoitettaisiin 
työnantajan kanssa. Hän voisi suorittaa työn ohessa jo etänä 
opintoja tänä keväänä koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan 
ohjauksen osaamisalalla. Oppisopimus jatkuisi koulujen alussa 
8.8.2022 alkaen Redussa ja hän toimisi lukuvuoden 2022-2023 
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Sivistyslautakunta § 48 05.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

kesäkuun 3. päivään 2023 asti Utsjokisuun koulun 
koulunkäynninohjaajana sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana. 
Tutkinnon valmistuttua hänet voitaisiin vakinaistaa. 
Oppisopimuskoulutukselle löytyy Utsjokisuun koulun työntekijöistä 
ohjaaja. 
 
 
Koulunkäynninohjaajan oppisopimuskoulutus Pauliina Holappa 
  
Pauliina Holappa on toiminut koulunkäynninohjaajana Utsjokisuun 
koululla 12.8.2021 alkaen. Työnsä ohella Pauliina on tehnyt Suomen 
Diakonia Opistolle 1.1.2022 – 31.5.2022 oppisopimuskoulutuksena 
kasvatus ja ohjausalan perustutkintoa, joka antaa kelpoisuuden 
koulunkäynninohjaajaksi. Marraskuun alusta 2021 hän on 
työnantajan määräyksestä hoitanut esiopettajan tehtävää 
Utsjokisuun koululla. Hän on osoittautunut kykeneväksi myös 
esiopettajan työhön, oppilaiden ohjaustyön lisäksi sekä oma-
aloitteiseksi työnsä kehittämisessä. 
 
Pauliina Holappa jatkaisi Suomen Diakonia Opistossa aloittamaansa 
oppisopimuskoulutusta lukuvuonna 2022 – 2023. Koulutussopimus 
allekirjoitettaisiin työnantajan kanssa. Hän toimisi 8.8.2022 alkaen 
lukuvuoden 2022-2023 kesäkuun 3. päivään 2023 asti Utsjokisuun 
koulun koulunkäynninohjaajana. Tutkinnon valmistuttua hänet 
voitaisiin vakinaistaa. Oppisopimuskoulutukselle etsitään/löytyy 
ohjaaja Utsjoen kunnasta. 
 
Asian valmisteli Utsjokisuun koulun ja Utsjoen saamelaislukion 
rehtori Pasi Oikarinen 
 
Ehdotus: 
 
1. Stefanie Sarren ja Pauliina Holapan oppisopimuskoulutus 
mahdollistetaan oman työn ohella kuluvan lukuvuoden loppuun 
4.6.2022 asti.  
 
2. Stefanie Sarren ja Pauliina Holapan määräaikaisia työsuhteita ja 
koulutussopimuksia jatketaan kesän 2022 keskeytyksen jälkeen niin, 
että 8.8.2022 – 3.6.2023 he voivat koulunkäynninohjaajan työnsä 
ohella suorittaa oppisopimuksella koulunkäynninohjaajan 
kelpoisuuden tuottavan tutkinnon.  
 
3. Tutkintojen valmistuttua Stefanie Sarre ja Pauliina Holappa 
voidaan vakinaistaa. 
 
4. Neljättä koulunkäynninohjaajan tehtävää ei laiteta vielä tässä 
vaiheessa auki, vaan se täytetään tarvittaessa myöhemmin. 
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Sivistyslautakunta § 48 05.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Päätös: 
 
Sivistyslautakunta hyväksyy  
kohdat 1-3 ja neljäs kohta siirtyy seuraavaan 
kokoukseen.Neljännestä kohdasta sivistyslautakunta pyytää 
lisäselvityksen seuraavaan kokoukseen. Rehtori Pasi Oikarinen 
pyydetään esittelemään asia. 
Stefanie Sarre toimitti lautakunnalle tarkennuksen 
oppisopimuskoulutuksestaan 5.5.2022 sähköpostilla. 
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Sivistyslautakunta § 49 05.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Nuorgamin monitoimitalon pihakalusteet 
 
53/02.07.01/2021 
 
Sivltk 05.05.2022 § 49  

Nuorgamin monitoimitalon pihakalusteista pyydettiin tarjouksia ja 
määräaikaan mennessä tuli 3 tarjousta: Kompan, LeikkiSet Oy sekä 
Uksein Rakennus. Leikkiturva Oy ilmoitti, että ei jätä tarjousta. 
Tarjouksista on tehty avauspöytäkirja 11.4.2022, jossa paikalla olivat 
Virpi Veskoniemi ja Maritta Lukkari. Myös Nuorgamin 
varhaiskasvatusjohtaja Tea Raudasoja sekä Nuorgamin koulun 
apulaisjohtaja Sisko Länsman ovat tutustuneet tarjouksiin. 
Investointimääräraha Nuorgamin monitoimitalon pihakalusteisiin on 
varattu vuoden 2022 talousarviossa. Tarjoukset löytyvät 
kokousmateriaaleista.   
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi  
 
Ehdotus: 
 
Annetaan kokouksessa 
 
Kokouksessa annettu ehdotus: 
 
LeikkiSet Oy:n tarjous oli ainoa, joka oli hinnaltaan ja varustelultaan 
tarjouspyynnön mukainen. 
LeikkiSet Oy:n tarjous tarkistetaan ja mikäli se täyttää kaikki 
tarjouspyynnön kohdat se valitaan. 
 
Päätös: 
 

 Ehdotuksen mukaan.   
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Sivistyslautakunta § 50 05.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Työsuunnitelman muutos Utsjokisuun koulu 
 
75/12.00.01/2020 
 
Sivltk 05.05.2022 § 50  

Saamelaismuseo Siidasta Inarista on lähestytty kouluja uuden 
näyttelyn avajaisten tiimoilta. Museo avautuu  1.6.2022. He tarjoavat 
kouluille ohjattua näyttelyä 2.6.2022. Utsjokisuun koulu ja 
saamelaislukio osallistuu to 2.6.2022 Siidan avajaisiin. Matkaa 
varten tilataan kaksi linja-autoa ja vierailu ei aiheuta muuta 
koulukuljetusten muutostarvetta. Ruokailu ostetaan ja järjestetään 
Inarin koululta tai paikallisista ravitsemusliikkeistä. 
 
Asian valmisteli Utsjoen saamelaislukion ja Utsjokisuun koulun 
rehtori Pasi Oikarinen 
 
Ehdotus: 
 
Utsjokisuun koulu ja Utsjoen saamelaislukio osallistuu 2.6.20022 
Siidan avajaisiin mainituin järjestelyin. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksytty. 
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Sivistyslautakunta § 51 05.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Irtisanoutuminen Utsjokisuun koulun ja Saamelaislukion matematiikan, fysiikan ja kemian 
lehtorin virasta 
 
86/01.01.04/2021 
 
Sivltk 05.05.2022 § 51  

Katriina Halonen valittiin Saamelaislukion ja Utsjokisuun koulun 
matematiikan opettajan virkaan suomenkielisen jaoston 
kokouksessa 21.4.2022. Hän irtisanoutuu nykyisestä virastaan 
Utsjokisuun koulussa ja Saamelaislukiossa 1.8.2022 alkaen sillä 
ehdolla, että valitusajan jälkeenkin saan pitää Saamelaislukion ja 
Utsjokisuun koulun viran (hakunro 420334). Katriina Halonen otti 
yhteyttä asiasta 22.4.2022 sähköpostilla tulleessa viestissä. 
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta myöntää Katriina Haloselle eron nykyisestä 
Utsjokisuun koulun ja Saamelaislukion virasta, mikäli hän valitusajan 
jälkeen voi aloittaa 1.8.2022 Saamelaislukion ja Utsjokisuun koulun 
matematiikan opettajan virassa. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksytty. 
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Sivistyslautakunta § 52 05.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Vuokrattavia SUP-lautoja kuntalaisille 
 
32/12.04.02/2022 
 
Sivltk 05.05.2022 § 52  

Vapaa-aikatoimi ja Utsjoen kirjasto ovat kuluneen vuoden aikana 
mahdollistaneet liikuntavälineiden lainauksen kirjaston kautta. 
Lainattavana on ollut talviurheilu- ja kotitreenivälineitä. Lainaus on 
ollut suosittua ja etenkin lumikengät ovat olleet jatkuvasti lainassa. 
Lainattavat liikuntavälineet ovat painottuneet talviurheiluun tai 
sisäharjoitteluun vesiurheilun jäädessä paitsioon. 
 
Vapaa-aikatoimelta on toivottu lainattavia SUP-lautoja. Lainattavat 
liikuntavälinehankinnat on kustannettu vapaa-aikatoimen Liikkuva ja 
hyvinvoiva Utsjoki 2 -hankkeen kautta. Hankkeen budjetti 
kalustohankintojen suhteen on kuitenkin jo käytetty, joten sen kautta 
lautaa ei ole mahdollista kustannuttaa. Lisäksi SUP-laudassa on 
kyse kalliimmasta liikuntavälinehankinnasta, minkä vuoksi SUP-lauta 
voisi soveltua paremmin vuokra- kuin lainakäyttöön. 
 
Utsjoen kunnan vesistöt tarjoavat SUP-laudan käytölle hyvät 
puitteet. Hankinnan arvellaan monipuolistavan kuntalaisten 
kesäurheilu- ja vapaa-ajanviettotapoja ja lisäävän viihtyisyyttä 
kunnassa. Eritoten Tenon lohenkalastuksen ollessa kiellettyä, on 
tärkeää tarjota kuntalaisille muuta mielekästä veteen ja 
mielimaisemiin liittyvää aktiviteettia. Eri yritystoimijat ovat 
vuokranneet SUP-lautoja tyypillisesti hintaan 40-50 €/ päivä. 
 
SUP-laudan hankinnassa aiotaan panostaa laatuun ja sitä myötä 
turvallisuuteen, sekä pumpattavaan malliin, mikä tekee puolestaan 
laudasta kompaktimman ja helpommin siirreltävän. Lisäksi mukaan 
tulee sisällyttää muuta tarpeellista oheisvälineistöä, kuten 
pelastusliivit, pumppu ja karkuremmi. 
 
Hintaa SUP-lauta -paketin hankinnalle tulee 499 – 999 € riippuen 
hankitaanko yhden hengen lauta (kantokyky 140 kg) vai kahden 
henkilön lauta (kantokyky 300 kg). Mikäli lauta on vuokrassa 
jokaisena viikonloppuna kesä- ja heinäkuussa sekä elokuun kahtena 
ensimmäisenä viikonloppuna, kertyy vuokrapäiviä kesällä 2022 
yhteensä 22. SUP-lautaa kuitenkin voidaan – ja todennäköisesti 
myös vuokrataan – kesälomien aikana myös arkipäivisin. Mikäli kulut 
halutaan saada katetuksi, tulisi vuokraa periä 23-45 € /päivä mallista 
riippuen (4,6 % laudan hankintahinnasta). Koska liikuntatoimen ja 
kunnan ei ole tarkoitus tehdä voittoa vuokrauksella taikka saada 
kuluja edes kokonaan katettua, voidaan periä pienempää summaa 
esim. 15-35 €/ pv (3,5 % lautapaketin hankintahinnasta). Mikäli 
kysyntää SUP-laudalle ilmeneekin enemmän, on mahdollista tehdä 
toinen SUP-lautahankinta kesän aikana, mikä mahdollistaisi 
lyhyemmät jonotusajat ja useamman henkilön yhteiset 
suppailuhetket. 
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Sivistyslautakunta § 52 05.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
SUP-lautojen vuokraus järjestetään vapaa-aikasihteerin ja/tai 
uimahallin kautta. Molemmilla toimijoilla on käytössä vuokrausta 
helpottavat maksupäätteet. Vuokrauksen yhteydessä lainaajan 
kanssa allekirjoitetaan vastuuvapaussopimus, jossa kunta ja vapaa-
aikatoimi toimijoineen vapautetaan vastuista mahdollisten 
tapaturmien ja vahinkojen varalta. 
 
Asian valmisteli vs. vapaa-aikasihteeri Janne Mustonen. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta päättää, että vapaa-aikatoimi saa vuokrata SUP-
lautapaketteja kuntalaisille siten, että päiväkohtaisen vuokrauksen 
hinta on enintään 20 € yhden hengen laudalta ja 40 € kahden 
hengen laudalta, kuitenkin niin, että vuokrauksen hinta on enintään 4 
% SUP-setin hankintahinnasta. 
 
Päätös: 
 
Sivistyslautakunta päättää, että voidaan hankkia kaksi yhden 
hengen SUP-lautaa, joita lainataan kuntalaisille vapaa-aikatoimelta. 
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Sivistyslautakunta § 53 05.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjokisuun koulun ja Utsjoen saamelaislukion yhteisen matematiikan, fysiikan ja kemian 
lehtorin viran täyttö 
 
5/01.01.01/2022 
 
Sivltk 05.05.2022 § 53  

Kyseisen viran haltijan Katriina Halonen on tullut valituksi Utsjoen 
saamelaislukion ja Utsjokisuun koulun matematiikan lehtorin virkaan. 
Hän on jättänyt eroilmoituksensa nykyisestä virasta (aiempi pykälä).  
Tällä hetkellä pääosa tunneista on yläkoulun ja lukion matematiikkaa 
(lyhyt) sekä yläkoulun FYKE-tunteja. Haetaan kehittämismyönteistä, 
taitavaa LUMA-osaajaa, joka osaa ohjata oppilaita ja opiskelijoita 
opinpolulla. 
 
Asian valmisteli rehtori Pasi Oikarinen 
 
Ehdotus: 
 
Utsjokisuun koulun ja Utsjoen saamelaislukion yhteinen 
matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin virka laitetaan auki. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksytty. 
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Sivistyslautakunta § 35 07.04.2022 
Sivistyslautakunta § 54 05.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjokisuun koulun ja saamelaislukion rehtorin virka 1.8.2022-31.07.2023 
 
28/01/2022 
 
Sivltk 07.04.2022 § 35 
  

Utsjokisuun koulun ja saamelaislukion määräaikaista rehtorin virkaa 
1.8.2022-31.7.2023 haki Pasi Oikarinen ja Panu Ojala. Molemmat 
hakijat haastatellaan kokouksessa. 
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi  
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta valitsee haastattelun jälkeen rehtorin. 
 
Päätös: 
 
Panu Ojala veti hakemuksensa pois. 
Sivistyslautakunta päättää jatkaa rehtorin viran hakuaikaa 29.4.2022 
asti.  

  
 
Sivltk 05.05.2022 § 54  

Jatkettuna hakuaikana ei saapunut uusia hakemuksia.  
 
Ehdotus: 
 
Annetaan kokouksessa. 
 
Kokouksessa annettu ehdotus: 
 
Pasi Oikarinen valitaan määräaikaisen rehtorin virkaan 1.8.2022-
31.7.2023. 
 
Päätös: 
 
Elle Aikio ehdotti, että hakuaikaa jatketaan 22.5.2022 asti ja aiempi 
hakemus huomioidaan. 
Esko Aikio kannatti Elle Aikion ehdotusta. Koska oli tehty esittelijän 
ehdotuksesta poikkeava esitys puheenjohtaja totesi, että asiasta 
äänestetään. Puheenjohtaja antoi äänestysjärjestykseksi 
nimenhuutoäänestyksen, jossa esittelijän ehdotus on Jaa ja Elle 
Aikion ehdotus Ei. Jaa ääniä annettiin 1 (Leevi Halonen) ja Ei ääniä 
4 ( Elle Aikio, Esko Aikio, Pirjo Seurujärvi ja Kai Halonen). 
Päätökseksi tuli Elle Aikion ehdotus.  
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Sivistyslautakunta § 55 05.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Irtisanoutuminen Karigasniemen luokanopettajan virasta 
 
86/01.01.04/2021 
 
Sivltk 05.05.2022 § 55  

Karigasniemen koulun luokanopettaja Aila West on irtisanoutunut 
1.8.2022 alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta hyväksyy irtisanoutumisen 1.8.2022 alkaen.  
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksytty. 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Muutoksenhakukiellot 
Kieltojen 
perusteet 

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

 Pykälät 
 41-44 
  
  
 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 

seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 Pykälät 
 40, 45-55 
  
  
 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 
 40, 45-55 
  
  
 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa 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. 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

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 

 


