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Kokousaika Keskiviikko 14.12.2016 klo 18.00-18.35 

Kokouspaikka Miinan koulun opettajien huone 

Saapuvilla 
olleet jäsenet 
(ja merkintä siitä, kuka toimi 
puheenjohtajana) 
 
 
 
 
 
 

 

 
Lundén Allan, puheenjohtaja 
Heikkilä Timo 
Helminen Johanna 
Hossi Suvi 
Järvinen Kari 
Safonoff Tarja 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 

 

 
Esala Martti, kh:n edustaja 
Sillanpää Jari, pöytäkirjan pitäjä 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 12-15  

Pöytäkirjan 
tarkastustapa 
(tarkastuspaikka ja -aika sekä 
tarkastajien valinta taikka 
merkintä edellisen kokouksen 
pöytäkirjan tarkastamisesta) 

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti koulutuslautakunnan jäsenet Timo 
Heikkilä ja Johanna Helminen. Pöytäkirja tarkastetaan 
sivistysosastolla 20.12.2016. 
 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Allan Lundén                  Jari Sillanpää 

Pöytäkirjan tarkastus 
Pöytäkirja on tarkastettu ja 
todettu kokouksen kulun 
mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on 
samalla varustettu nimikirjai-
millamme. 

Tarkastusaika 

Jokioinen 20.12.2016  
Allekirjoitukset 
 
 
Timo Heikkilä                  Johanna Helminen  

 
Pöytäkirja on pidetty 
yleisesti nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Jokioinen 21.12.2016 
Virka-asema  Allekirjoitus 
sivistystoimenjohtaja 
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Kuuman koulunjohtajan sijaisen valinta kevätlukukaudelle 2017 
 
Koula § 12 
14.12.2016 Kuuman koulunjohtajana toimiva luokanopettaja Toivo Vainio on 

jäämässä virkavapaalle 9.1. – 3.6.2017 väliseksi ajaksi.  
Kuuman koulun varajohtajana toimii tällä hetkellä luokanopettaja 
Tuula Peltonen, joka on käytettävissä koulujohtajan tehtäviin ke-
vätlukukaudeksi 2017.    

 
Ehdotus Lautakunta päättää nimetä luokanopettaja Tuula Peltosen Kuu-

man koulun koulunjohtajan tehtävään 9.1.–3.6.2017 väliseksi 
ajaksi.  

 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Apurahahakemus 
 
Koula § 13 
14.12.2016 Jokioisten nuorisoseura Tahdittomat ry:n jäsenet Sini Mäenpää ja 

Minna Hakala ovat anoneet koulutuslautakunnalta avustusta kan-
santassin ohjaajakoulutukseen osallistumista varten. Ohjaajakou-
lutus järjestetään Lahdessa joulukuussa 2016 – helmikuussa 
2017 kolmena viikonloppuna.  

 
Jokioisten nuorisoseura Tahdittomat ry:n toiminta, samoin kuin 
kaikki muukin lapsiin ja nuoriin kohdennettu harrastustoiminta, on 
erittäin tärkeää meille jokioislaisille ja koko seutukunnallemme. 
Yhdistyksemme tarvitsevat jatkuvasti uusia ohjaajia ja onkin hieno 
asia, että nuoret haluavat ottaa vastuuta oman seuratoimintansa 
jatkuvuudesta.  
 
Jokioisten kunnassa on opintorahasto, jonka käytöstä päättää 
koulutuslautakunta. Rahastosta voidaan myöntää avustuksia eri 
opintoasteiden jokioislaisille opiskelijoille taloudellisin ja sosiaali-
sin perustein. Koska opintorahaston varoja voidaan käyttää vain 
eri opintoasteiden opiskelijoille, siitä ei voi myöntää stipendiä / 
avustusta harrastustoimintaan.  
 
Koulutuslautakunnan toimintaa ohjaavat lainsäädäntö ja kuntam-
me hallintosääntö. Koulutuslautakunta ei voi myöntää toimivaltan-
sa puitteissa avustuksia seuratoimintaan eikä seurojen jäsenille 
tukea harrastustoimintaan. Kunnassamme vapaa-aikatoimen asi-
at ja samalla seuratoimintayhteistyö kuuluvat hallintosääntömme 
mukaisesti vapaa-aikalautakunnan toimialaan. Vapaa-
aikalautakunta jakaa vuosittain kohdeavustuksina avustuksia yh-
distyksille tukeakseen seurojen toimintaa. Vapaa-aikalautakunta 
on vuosittain tukenut myös Tahdittomat ry:n toimintaa.  
 
Asiaan liittyvä anomus on esityslistan erillisliitteenä.  

 
Ehdotus Lautakunta toteaa, että sen toimialueeseen eivät kuulu seura- ja 

harrastustoimintaan liittyvien avustusten myöntäminen eikä lauta-
kunta näin ollen voi myöntää avustusta Sini Mäenpäälle ja Minna 
Hakalalle kansantanssin ohjaajakoulutukseen osallistumista var-
ten.   

 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Viranomaisten pöytäkirjat ja päätökset 
 
Koula § 14 
14.12.2016 Sivistystoimenjohtajan päätökset § 48-51 
 
 Paanan koulun rehtorin päätökset § 48-59 
 
 Kuuman koulun johtajan päätökset 14.11.2016 ja 18.11.2016 
 
 Varhaiskasvatusjohtajan henkilöstöpäätökset § 403-548 
 Varhaiskasvatusjohtajan asiakaspäätökset § 281-306 
 Varhaiskasvatusjohtajan muut päätökset § 85-89 
 
 Perhepäivähoidon päällikön henkilöstöpäätökset § 372-477 
 Perhepäivähoidon päällikön asiakaspäätökset § 239-277 
 
 Miinan koulun rehtorin päätökset § 110-129 
 
Ehdotus Lautakunta päättää merkitä edellä esitellyt pöytäkirjat tiedoksi ja 

päättää, että pöytäkirjoissa olevia kuntalain mukaisen otto-
oikeuden piiriin kuuluvia päätöksiä ei oteta koulutuslautakunnan 
käsiteltäviksi. 

 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Saapuneet kirjeet 
 
Koula § 15 
14.12.2016  Valtuuston päätös 3.11.2016 § 29 
  Valtuustoaloite subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta 
 
Ehdotus                          Lautakunta päättää merkitä valtuuston päätöksen tietoonsa sate- 
                                       tuksi. 
 
Päätös                            Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
 
 
 
 


