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NUORISO-OHJAAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN
Vapaa-aikasihteeri
§1

Jokioisten vapaa-aikalautakunta on julistanut haettavaksi vakituisen nuoriso-ohjaajan toimen 10.12.2021 mennessä. Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva AMK -tason tutkinto, vastaava aiempi
opintotasoinen tutkinto tai muu soveltuva tutkinto sekä kokemusta
nuorisotyöstä. Työ koostuu nuorisotyön suunnittelusta ja toteutuksesta, nuorisotilatoiminnasta ja sisältää sekä ilta- että viikonlopputyötä. Hakijalta edellytetään kykyä työskennellä sekä itsenäisesti
että yhdessä muiden nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa
mukavassa, sopivan tiiviissä työyhteisössä, riittävää tietoteknistä
osaamista ja kykyä hyödyntää työssä sosiaalista mediaa. Työssä
vaaditaan myös oman auton käyttömahdollisuus. Palkkaus on
KVTES:n mukainen, työaika 38,25 t /viikko. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.
Valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä nähtäväksi
lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain mukainen rikosrekisteriote ja hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.
Hakuilmoitus julkaistiin Jokioisten kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä TE -palveluiden ja kunnan omilla www-sivuilla.
Määräaikaan mennessä saapui yhteensä 5 hakemusta. Paikkaa
hakivat Nea Sohlman Turusta, Juha Nieminen Loimaalta, Anu Pajunen Forssasta, Sanna-Mari Hakala Forssasta sekä Taija Anttila
Jokioisilta.
Haastatteluihin, joissa olivat läsnä sivistystoimenjohtaja Jari Sillanpää, kuraattori Niina Stenberg ja vapaa-aikasihteeri Jari Menna, kutsuttiin Nea Sohlman ja Juha Nieminen.
Jokioisten kunnan hallintosäännön 35§:n mukaan osaston päällikkö päättää alaistensa työntekijöiden valitsemisesta, mutta he
voivat siirtää niille tässä pykälässä annettua toimivaltaa alaisensa
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viranomaisen ratkaistavaksi. Sivistystoimenjohtaja Jari Sillanpää
on tekemässään päätöksessä (Stj 18.1.2022 § 2), päättänyt
myöntää vapaa-aikasihteerille oikeuden valita Jokioisten kuntaan
nuoriso-ohjaajan toistaiseksi.
Päätös

Päätän valita Jokioisten kuntaan nuoriso-ohjaajaksi Nea
Sohlmanin 31.1.2022 alkaen toistaiseksi. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä nähtäväksi
lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain mukainen rikosrekisteriote ja hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Päätökset, joista voidaan tehdä oikaisuvaatimus: § 1
Päätökset, joihin ei voida hakea muutosta: §
Tiedoksianto:
Päätös § 1 on toimitettu palkanlaskijalle ja hakijoille

Lisätietoja: Vapaa-aikasihteeri Jari Menna, p. 050-5174456
Oikaisuvaatimusohjeet ovat tämän päätöksen liitteenä.

Jokioisten kunta
Vapaa-aikasihteeri

Oikaisuvaatimusohjeet
viranhaltijapäätökseen
18.1.2022 § 1

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Jokioisten vapaa-aikalautakunta
Keskuskatu 29A
31600 Jokioinen
jokioisten.kunta@jokioinen.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua
sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai
erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää
tai sitä päivää, jona päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa, ei lueta
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen,
jolloin virasto on suljettu, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.

Päätöksen nähtävilläoloaika

Päätös on nähtävillä kunnan kotisivuilla:

Tiedoksianto
asianosaiselle 1)

Lähetetty tiedoksi sähköpostilla hakijat

Oikaisuvaatimuksen sisältö
ja sen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Lisätietoja

Hallintolain 56.2 §
Tiedoksianto yksityishenkilölle
Asiassa, joka koskee kahta tai useampaa asianosaista yhteisesti,
tiedoksianto toimitetaan yhteisessä asiakirjassa ilmoitetulle yhdyshenkilölle.
Jollei yhdyshenkilöä ole ilmoitettu, tiedoksianto toimitetaan asiakirjan
ensimmäiselle allekirjoittajalle. Vastaanottajan on ilmoitettava
tiedoksisaannista muille allekirjoittajille.

19.1.-9.2.2022

1)

Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan eritystiedoksiantona tiedoksi
kuntalain 92 §:n 1 momentissa tarkoitetulle asianosaiselle.

