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Saapuvilla olleet jäsenet
Susanna Pirttiaho, puheenjohtaja
Jani Savolainen, 1. varapuheenjohtaja
Henna Albrecht
Maisa Juntunen, saapui 13:03
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Roope Pylvänäinen
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Muut saapuvilla olleet
Päivi Paappanen, Palvelusuunnittelija, sihteeri
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Tuomo Janhunen
Tapani Nykänen
Poissa

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja

Allekirjoitukset

Susanna Pirttiaho
Puheenjohtaja

Päivi Paappanen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Kaija Koskinen

Tero Marttinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen kunnan verkkosivuilla 18.11.2022.
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§ 121
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
1. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Asialista hyväksytään tämän kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Asioiden käsittelyjärjestyksen muutos.
Käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että pykälä 132 Muut asiat käsiteltiin viimeisenä.
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§ 122
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 18.11.2022. Mikäli kokouksen aikana
ilmenee teknisiä ongelmia, eikä pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja
kokousta seuraavana maanantaina 21.11.2022. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan
Kangasniemen kunnan verkkosivuilla.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa läsnäolevista lautakunnan jäsenistä.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Maisa Juntunen ja Kaija Koskinen.
Päätös
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kaija Koskinen ja Tero Marttinen.
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§ 123
Lukuvuoden työajassa tapahtuva muutos Kalliolan koulun osalta
KNGDno-2022-405
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Alakoulujen vararehtori esittää, että Kalliolan koulun osalta lauantai 10.12.2022 olisi
koulupäivä, ja se korvaisi perjantain 19.5.2023 koulupäivän. Koulupäivän siirtämisestä
ei aiheudu ylimääräisiä kustannuksia.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta myöntää Kalliolan koululle mahdollisuuden siirtää
koulupäivän lauantaihin 10.12.2022. Näin ollen perjantaina 19.5.2023 Kalliolan
koululla ei ole koulutyötä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
alakoulujen rehtori, alakoulujen vararehtori, palvelusuunnittelija
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§ 124
Eron myöntäminen varhaiskasvatuksen johtajan virasta
KNGDno-2022-410
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Liitteet

1 Irtisanoutumisilmoitus_varhaiskasvatuksen johtaja 18.10.2022.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24, GDPR
Varhaiskasvatuksen johtaja Henna Forss on ilmoittanut 18.10.2022 saapuneella
kirjeellä irtisanoutuvansa virastaan 1.12.2022 alkaen eläkkeelle siirtymisen takia.
Ilmoitus on oheistettu esityslistan liitteeksi.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta myöntää varhaiskasvatuksen johtaja Henna Forssille
eron virastaan 1.12.2022 alkaen eläkkeelle siirtymisen takia. Koska aikataulu on
nopea, sivistys- ja hyvinvointilautakunta valtuuttaa sivistys- ja hyvinvointijohtajan
ottamaan Henna Forssin hoitamaan määräaikaisesti avoimeksi jäävää
varhaiskasvatuksen johtajan virkaa ajalle 1.12.2022 - 30.4.2023 sekä käynnistämään
uuden varhaiskasvatuksen johtajan rekrytoimisen siten, että uusi henkilö voi aloittaa
tehtävässä viimeistään 1.3.2023.
Päätös
Maisa Juntunen saapui kokoukseen klo 13.03.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Henna Forss
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Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, § 114,14.10.2022
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, § 125, 18.11.2022
§ 125
Sivistystoimen tilojen ja liikuntapaikkojen käyttömaksut 2023
KNGDno-2016-434
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, 14.10.2022, § 114
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Liitteet

1 TILOJEN VUOKRAUSPERIAATTEET JA HINNAT 1.3.2022 alkaen.pdf
Kangasniemen kunnan tilojen ja liikuntapaikkojen käyttämisestä perittävät maksut
ovat vahvistettu viimeksi 1.3.2022. Asiakirja on oheistettu esityslistan liitteeksi.
Sittemmin tilojen ylläpidon kustannustaso on noussut huomattavasti. Näin ollen
tilojen ja liikuntapaikkojen käyttömaksujen korottaminen vuoden 2023 alusta on
perusteltua. Käyttömaksujen korottaminen edellyttää laaja-alaista kokonaisharkintaa,
koska myös käyttäjien elinkustannukset ovat nousseet ja tilojen käytöllä on merkittävä
välillinen vaikutus eri väestöryhmien hyvinvointiin.

Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että toimialoilla valmistellaan esitys tilojen ja
liikuntapaikkojen käyttömaksujen korottamisesta ja että esitys tuodaan
päätöksentekoa varten seuraavaan lautakunnan kokoukseen marraskuussa 2022.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, 18.11.2022, § 125
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Liitteet

1 Ehdotus Hintaryhmän B Taksoista 1.1.2023 Alkaen.pdf
2 TILOJEN VUOKRAUSPERIAATTEET JA HINNAT 1.3.2022 alkaen (1).pdf
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti kokouksessaan 14.10.2022 (§114), että sivistys-
ja hyvinvointitoimessa valmistellaan esitys tilojen ja liikuntapaikkojen käyttömaksujen
korottamisesta ja että esitys tuodaan päätöksentekoa varten seuraavaan lautakunnan
kokoukseen marraskuussa 2022. Kangasniemen kunnan tilojen ja liikuntapaikkojen
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käyttämisestä perittävät maksut ovat vahvistettu viimeksi 1.3.2022. Sittemmin tilojen
ylläpidon kustannustaso on noussut huomattavasti. Näin ollen tilojen ja
liikuntapaikkojen käyttömaksujen korottaminen vuoden 2023 alusta on perusteltua.
Käyttömaksujen korottaminen edellyttää laaja-alaista kokonaisharkintaa, koska myös
käyttäjien elinkustannukset ovat nousseet ja tilojen käytöllä on merkittävä välillinen
vaikutus eri väestöryhmien hyvinvointiin.
Sivistys- ja hyvinvointitoimessa on valmisteltu esitys sivistystoimen käytössä olevien
tilojen ja liikuntapaikkojen käyttömaksujen korottamisesta 1.1.2023 alkaen
Hintaryhmän B osalta. Merkittävimpänä erona aiempaan on, että taksoissa otettu
jäähallin sekä eräiden muiden liikuntatilojen osalta käyttöön ulkopaikkakuntalaisilta
toimijoilta perittävät korkeammat maksut. Yksilöidyt taksojen korotukset on
oheistettu esityslistan liitteeksi.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy esityksen sivistystoimen käytössä olevien
tilojen ja liikuntapaikkojen käyttömaksujen korottamisesta 1.1.2023 alkaen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Terttu-Liisa Lindholm saapui kokoukseen klo 13.10.
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§ 126
Vuoden liikuttajapalkinto 2022
KNGDno-2022-427
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Vuoden liikuttaja on palkittu vuodesta 2014. Aikaisemmin palkitut liikuttajat
kunnassamme ovat:
Reijo Pynnönen, Kangasniemen Kalske ry, 2014
Jarno Laitinen, Kangasniemen Palloilijat ry, 2015
Liikkari, Kangasniemen Budoseura Katana ry , 2016
Ville Tyrväinen, Kangasniemen Palloilijat ry, 2017
Kaarlo Piisilä, Kangasniemen Kalske ry, 2018
Jari Hokkanen, Kangasniemen Palloilijat ry, 2019
Annastiina Pylvänäinen, Kangasniemen Palloilijat ry, 2020
Tuomo Laitinen, Kangasniemen Palloilijat ry, 2021
Vuoden liikuttaja palkinnon saajia on voinut ehdottaa vapaamuotoisella
hakemuksella. Liikuttajapalkintohakemuksia tuli yhteensä 3 kpl. Palkinto on
suuruudeltaan 500 euroa ja se luovutetaan saajalle itsenäisyysjuhlassa 6.12.2022.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta palkitsee Asta Orasen vuoden 2022
liikuttajapalkinnolla. Asta Oranen on toiminut aktiivisesti Kangasniemen
Naisvoimistelijoissa usealla vuosikymmenellä. Toimintaan on sisältynyt ja sisältyy
edelleen toiminta yhdistyksen puheenjohtajana ja johtokunnan jäsenenä sekä
voimisteluryhmien ohjaajana. Asta Oranen on toiminnallaan Naisvoimistelijoissa
edistänyt merkittävästi kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä aina 1990-luvulta saakka.
Päätös
Kaija Koskinen ilmoitti esteellisyytensä yhteisöjäävinä ja poistui kokouksesta pykälän
käsittelyn ajaksi. Tosiasiallinen syy: Kaija Koskinen on asianosainen.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.
Esteellisyys
Kaija Koskinen
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§ 127
Vuoden 2022 kulttuurin tunnustuspalkinto
KNGDno-2022-428
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
KULTTUURIN TUNNUSTUSPALKINTO 2022
Kulttuuripalkinnon ovat aiemmin saaneet:
1982 Irja Valtonen, säveltaide
1983 Sulo Saksa, kuvataide, kirjallisuus
1984 Marjatta Kärjes, tanssitaide
1985 Kangasniemen Musiikinystävät ry, säveltaide
1986 Eeva ja Pekka Hiltunen, kuvataide
1987 Kangasniemen Kotiseutuyhdistys ry, kotiseututyö
1988 Eila Varjo, käsi- ja taideteollisuus
1989 Juhani Saksa, kuvataide
1990 Olli J. Olkkonen, keräily- ja näyttelytoiminta
1991 Mieslaulajat, säveltaide
1992 Toini Ikonen, kirjalliset työt ja julkaisutoiminta
1993 -
1994 Asta ja Tapani Lahikainen, kansanmusiikki / Kupsajaiset
1995 -
1996 Reijo Pynnönen, liikunta, tanssilavakulttuuri
1997 Kaija Suuronen, Pirtin puisto ja luontopolut
1998 Tarja Heiskanen, teatteri
1999 Helvi Härkönen, kotiseututyö ym.
2000 Ritva ja Ossi Alanne, Kangasniemen Musiikkiviikkojen ja paikallisen kultt.elämän
hyväksi tehty työ
2001 Jorma Manninen, sisävesikulttuurin hyväksi tehty työ
2002 Kangasniemen kehitysvammaisten tuki ry, kulttuurityö kehitysvammaisten
parissa
2003 Paavo Tyrväinen, kuvataide
2004 Harrastajateatteri Ilona ry, harrastajateatteritoiminta
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2005 Jouni Seppänen, floristiikka
2006 Teuvo Nojonen, luontokuvaus, kotiseututyö ja järjestötoiminta/ Heikki ja Elli
Manninen, kotiseutututyö, järjestö- ja harrastustoiminta
2007 Jarmo Manninen, luontokuvaus
2008 Samuli Heimonen, kuvataide
2009 Raija Svala-Joutsi ja Jukka Joutsi, perinteen kerääminen ja tallentaminen
2010 Hanna Tuominen ja Kimmo Harjula, paikallisen rakennusperinteen ja maiseman
säilyttäminen2011 Luusniemen kyläseura Elo, Luusniemi Bluesin järjestäminen
2012 Otto Mannisen Seura, toiminta Otto Mannisen elämäntyön hyväksi
2013 Kyllike Waatman, sävetaide, kuoronjohto
2014 Samuli Arkko ja Jukka Rastas, Kahdeksas vuodenaika, löytöretkiä Puulalle –teos
2015 Urpo Malinen, tunnustuksena pitkäaikaisesta toiminnasta paikalliskulttuurin
edistämiseksi. Hänen ideoimansa tapahtumat ovat tulleet pysyväksi osaksi
Kangasniemen kuttuurielämää.
2016 Ninni Närväinen ja Ulla Moilanen, kulttuuriperinnön kartoittaminen Muistojen ja
tarinoiden Kangasniemi –projektissa ja sen yhteydessä järjestetyt arkeologiset
kaivaukset ja tutkimukset.
2017 Syvälahden viihdekeskus ja Kangasniemen Retkipaikkasäätiö, tanssilavatoiminta,
viihdemusiikki ja teatteri
2018 Kuvanveistäjä Lucien denArend, kuvataide, Quisnam Vertitur – veistoslahjoitus
Kangasniemen kunnalle
2019 Siiri Laitinen, pitkäaikainen, ansiokas työ mm. korkeatasoisten kulttuurimatkojen
järjestämisessä
2020 Mari Jalava, huopataide
2021 Tanssitaiteilijat Jukka Ristolainen ja Maija Tuomi, tanssitaide

Kulttuuripalkinnon jakoperusteet ovat seuraavat (kulttuuri- ja kirjastoltk 14.11.1989):
1. Palkinto jaetaan Kangasniemen alueella toimivalle taiteilijalle/ryhmälle tai kulttuurin
alalla kunnostautuneelle henkilölle/ ryhmälle tunnustuksena paikallisen
kulttuurielämän edistämisestä tai Kangasniemen tunnetuksi tekemisestä.
2. Palkinnon saajasta päättää kunnan kulttuuri- ja kirjastolautakunta (sivistysltk).
Halutessaan se voi pyytää ehdotuksia kulttuuripalkinnon saajasta yksityisiltä
henkilöiltä, yhteisöiltä ja kunnan hallintokunnilta.
3. Palkinto voi olla joko raha- tai esinepalkinto. Palkinnon lisäksi voidaan jakaa myös
kunniakirja.
4. Palkinnon jaossa tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon eri taide- ja
kulttuurialojen vuorottelu.
5. Palkinto luovutetaan saajalleen kunnan järjestämän yleisen tilaisuuden yhteydessä.
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6. Kulttuuripalkinnon jakoperusteiden muuttamisesta päättää kulttuuri- ja
kirjastolautakunta (sivistysltk).

Palkinto on suuruudeltaan 500 euroa ja se luovutetaan saajalle itsenäisyysjuhlassa
6.12.2022.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Kulttuurin tunnustuspalkinto 2022 myönnetään pilapiirtäjä Ilkka Toivaselle
tunnustuksena pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta omalla alallaan,
pilapiirtäjänä useissa sanomalehdissä.
Palkinto on suuruudeltaan 500 euroa ja se luovutetaan saajalle itsenäisyysjuhlassa
6.12.22.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 128
4H-yhdistyksen tukeminen
KNGDno-2022-429
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Liitteet

1 4H-yhdistys_Toimintasuunnitelma_v. 2023 Kangasniemen alue.pdf
Kangasniemen 4H-yhdistys on lopettanut toimintansa kuluvana vuonna. Saadun
tiedon mukaan yhdistys purettiin, koska tavoitteena oli keventää rakenteita ja käyttää
saatavilla olevat resurssit kangasniemeläisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin
edistämiseksi. Yhdistystoiminta oli ollut jo pitkään vapaaehtoisvoimin toteutettua
toimintaa. Nuorten työelämävalmiuksien edistämistä ja nuorten yrittäjyyttä ja
työllistämistä ei katsottu voitavan toteuttaman pitkäjänteisesti vapaaehtoisvoimin.
Nykyisin Pieksämäen seudun 4H-yhdistys vastaa toiminnasta Kangasniemen alueella.
Suomen 4H-liitto myöntää valtionapua 4H-yhdistyksille toteutuneen toiminnan
mukaisesti. Kangasniemen alueella tapahtuvasta toiminnasta Pieksämäen seudun 4H-
yhdistys saa valtioapuosuuden, joka käytetään kangasniemeläisten lasten ja nuorten
toimintaan. Valtionapu edellyttää aina paikallisen kunnan perusrahoitusta. Mikäli
Kangasniemen kunta ei jatkossa rahoita Kangasniemen kunnan alueella Pieksämäen
seudun 4H-yhdistyksen organisoimaa toimintaa, 4H-toiminta päättyy Kangasniemellä.
Pieksämäen seudun 4H-yhdistyksen tavoite on lisätä ja monipuolistaa nykyistä 4H-
toimintaa, ja vuoden 2023 toimintasuunnitelma on oheistettu liitteeksi.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että Pieksämäen seudun 4H -yhdistyksen
Kangasniemen kunnan alueella toteutettavaa toimintaa on mahdollista tukea
harkinnanvaraisin kohdeavustuksin, jotka perustuvat yhdistyksen
toimintasuunnitelmassa esitettyyn Kangasniemelle suunniteltuun toimintaan sekä
siitä tosiasiallisesti aiheituneisiin kustannuksiin.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Pieksämäen seudun 4H-yhdistys.
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Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, § 110,14.10.2022
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, § 129, 18.11.2022
§ 129
Talousarvio 2023
KNGDno-2022-250
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, 14.10.2022, § 110
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Liitteet

1 Talousarviokirja 2023 - sivistys- ja hyvinvointitoimi.pdf
Vuoden 2023 talousarviovalmistelussa on laadittu toimialalle kuntastrategiasta
johdetut tavoitteet. Yksilöidyt tavoitteet koskevat sivistys- ja hyvinvointitoimen
hallintöä, varhaiskasvatusta, alakouluja, yläkoulua, lukiota sekä vapaa-aikatoimea.
Tavoitteet on esitetty liitteessä.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy sivistys- ja hyvinvointitoimen toiminnalliset
tavoitteet talousarviovuodelle 2023.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin. Sivistys- ja hyvinvointijohtaja valtuutettiin stilisoimaan
tekstiä siten, ettei olennainen sisältö muutu.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, 18.11.2022, § 129
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Terttu Koivula, Mika Huovinen
marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi, mika.huovinen@kangasniemi.fi
Talous- ja hankepäällikkö, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Liitteet

1 Talousarvio ja suunnitelma Sivistys kp 11.11.22.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Sivistys- ja hyvinvointitoimessa on jatkettu vuoden 2023 talousarvion valmistelua.
Oheisena liitteenä on 11.11.2022 tilanteen mukainen talousarvioesitys vuodelle 2023.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen talousarviovalmistelun
tilanteen ja hyväksyy talousarvioesityksen lähetettäväksi edelleen kunnanhallituksen
käsiteltäväksi.

Kangasniemi
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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18.11.2022
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§ 130
Tiedoksi saatettavat asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Liitteet

1 Sivistys kp 300922.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
2 Sivistys 300922.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
3 SIHYLTK Toiminnalliset tavoitteet 1.-9.2022.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen sille tuodut tiedoksi saatettavat
asiat.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 131
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
kirjaston johtaja
Hankintapäätös:
§ 2 Ikäihmisten viriketupa-hanke / näyttö ja äänentoisto, 28.10.2022
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Pysyvästi säilytettävä henkilöstöpäätös:
§ 47 Määräaikainen varhaiskasvatuksen lastenhoitaja / R.R., 18.10.2022
§ 48 Määräaikainen varhaiskasvatuksen lastenhoitaja / L.I., 18.10.2022
§ 49 Määräaikainen varhaiskasvatuksen lastenhoitaja / L.E., 18.10.2022
§ 50 Määräaikainen päiväkotiavustaja / H.V., 18.10.2022
§ 51 Määräaikainen varhaiskasvatuksen sosionomi / T.J:, 07.11.2022
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tietoonsa sivistys- ja hyvinvointijohtajan ja
alakoulujen rehtorin sekä varhaiskasvatuksen johtajan viranhaltijapäätökset ajalta
14.10.2022-14.11.2022 ja päättää ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 132
Muut asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen muut esille tulevat asiat.

Päätös
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsi tiedokseen, että Esa Orren kiusaamista
käsittelevä elokuva "Kuka suojelee minua" on valmistunut.
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18.11.2022
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Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, § 104,16.09.2022
Kunnanhallitus, § 206,19.09.2022
Kunnanvaltuusto, § 54,26.09.2022
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, § 133, 18.11.2022
§ 133
LISÄPYKÄLÄ: Koittilan koulun kuntotutkimuksen edellyttämät toimenpiteet
KNGDno-2022-355
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, 16.09.2022, § 104
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Koittilan koulussa on tehty kesällä 2022 kuntotutkimus, jonka perusteella koulussa on
syytä ryhtyä korjaustoimenpiteisiin. Terveydensuojelusta vastaavat viranomaiset ovat
edellyttäneet, että koulun toiminnot siirretään väistötiloihin jo syyslukukauden 2022
aikana. Asiaa liittyen on perustettu sisäilmätyöryhmä, jota johtaa työsuojelupäällikkö
sekä alakoulujen rehtorin johtama yhteensovittava oppilashuollollinen ja pedagoginen
ryhmä, joka osallistaa asiassa koulun oppilaita, huoltajia, kyläyhdistystä sekä käyttää
asiantuntijajäseninä mm. koulun henkilökuntaa. Molemmat ryhmät ovat aloittaneet
toimintansa ja kokoontuneet asian tiimoilta. Sisäilmatyöryhmän muistiot on oheistettu
esityslistan liitteiksi.
Koulun toiminnan kannalta keskeisiä lähiaikoina tehtäviä ratkaisuja ovat väistötilojen
järjestyminen ja niihin siirtymisen toteuttaminen. Asiaa valmisteltaessa on otettava
huomioon myös kouluruokailuun ja koululaisten iltapäivätoimintaan sekä
koulukuljetuksiin liittyvät järjestelyt. Pedagogisesti ja oppilashuollollisesti sekä
oppilaiden oppimista ja koko kouluyhteisön hyvinvointia ajatellen paras ratkaisu on
sellainen, jossa koulu jatkaa toimintaansa mahdollisimman sujuvasti ja häiriöttömästi
omana kokonaisuutenaan.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee asian tiedokseen ja valmistautuu
käsittelemään asiaa tulevissa kokouksissaan sekä velvoittaa toimialansa esimiehet
valmistelemaan väistötiloihin siirtymistä yhdessä teknisen toimen kanssa.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Esteellisyys
Maisa Juntunen

Kunnanhallitus, 19.09.2022, § 206
Valmistelijat / lisätiedot:
Kimmo Kainulainen, Mika Huovinen
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kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi, mika.huovinen@kangasniemi.fi
Kunnanjohtaja, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Koittilan koulussa on tehty kesällä 2022 kuntotutkimus, jonka perusteella koulussa on
syytä ryhtyä korjaustoimenpiteisiin. Terveydensuojelusta vastaavat viranomaiset ovat
edellyttäneet, että koulun toiminnot siirretään väistötiloihin jo syyslukukauden 2022
aikana. Asiaa liittyen on perustettu sisäilmatyöryhmä, jota johtaa työsuojelupäällikkö
sekä alakoulujen rehtorin johtama yhteensovittava oppilashuollollinen ja pedagoginen
ryhmä, joka osallistaa asiassa koulun oppilaita, huoltajia, kyläyhdistystä sekä käyttää
asiantuntijajäseninä mm. koulun henkilökuntaa. Molemmat ryhmät ovat aloittaneet
toimintansa ja kokoontuneet asian tiimoilta. Sisäilmatyöryhmän muistiot on oheistettu
liitteiksi. Liitteenä lisäksi terveydensuojeluviranomaiselle 15.9. annettu selvitys.
Koulun toiminnan kannalta keskeisiä lähiaikoina tehtäviä ratkaisuja ovat väistötilojen
järjestyminen ja niihin siirtymisen toteuttaminen sekä tarvittavan
korjaussuunnitelman laatiminen.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee Koittilan koulua koskevan tilannekatsauksen tiedoksi ja vie
sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.
Päätös
Kunnaninsinööri Kalle Manninen, tekninen johtaja Mikko Korhonen, alakoulujen
rehtori Joni Kääriäinen ja sivistys- ja hyvinvointijohtaja Mika Huovinen toimivat
asiantuntijoina pykälän esittelyn ajan.
Kunnanhallitus merkitsi Koittilan koulua koskevan tilannekatsauksen tiedoksi ja vie
sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Kunnanvaltuusto, 26.09.2022, § 54
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus on merkinnyt Koittilan koulua koskevan tilannekatsauksen tiedoksi ja
vie sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.
Päätös
Maisa Juntunen ilmoitti esteellisyytensä intressijäävinä ja poistui kokouksesta pykälän
käsittelyn ajaksi.
Merkittiin tiedoksi.

Esteellisyys
Maisa Juntunen

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, 18.11.2022, § 133
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Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Koittilan koulun kuntotutkimukset edellyttävät koulun toiminnan siirtämistä
väistötiloihin mahdollisimman nopeasti. Käytännössä tämä tarkoittaa kuluvan
lukuvuoden syyslukukautta. Tekninen toimi ja sivistys- ja hyvinvointitoimi ovat
valmistelleet väistötiloihin siirtymistä terveydensuojeluviranomaisen lausuntoon
perustuen. Asiaa ovat osaltaan selvittäneet sisäilmatyöryhmä ja yhteensovittava
pedagoginen ja oppilashuollollinen työryhmä. Teknisen toimen esiselvitysten
perusteella koulun toiminnan siirtäminen Koulurannasta vuokrattaviin väistötiloihin
olisi edullisempaa kuin niin kutsutun parakkikoulun perustaminen väistötilaksi
Koittilan koulun pihapiiriin vuokrakulujen osalta.
Alustavasti on arvioitu, että väistö kestäisi joulukuusta 2022 kesäkuuhun 2023 ja että
parakkiratkaisusta aiheutuisi noin 50000 euron kustannukset. Vastaavasti saatavilla
olevan tilan vuokraaminen Kouluranta-nimisestä kiinteistöstä tulisi maksamaan 33600
euroa. Näin ollen Koulurannasta vuokrattava väistötila tulisi tältä osin edullisemmaksi.
Koittilan koulun pedagoginen ja oppilashuollollinen työryhmä arvioi omalta osaltaan,
että Kouluranta on koulun toiminnan kannalta huomattavasti parempi ratkaisu kuin
parakkikoulu. Ajatuksena on, että varhaiskasvatus jatkaa Koittilassa ja että
esikoululaisten täydentävä varhaiskasvatus ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
toteutetaan Koulurannassa.
Väistötilan vuokraaminen Koulurannasta edellyttää koulukuljetusten
uudelleenjärjestämistä väistön ajaksi. Asiaa on valmisteltu yhdessä Koitilan koulun
koukuljetuksia järjestävien yritysten kanssa. Kuljetuksista aiheutuu saatujen arvioiden
mukaan 6360 euron lisäkustannukset väistön ajalta. Muita aiheutuvia kustannuksia
ovat Koulurannassa toteutettavat muutostyöt, joiden arvioitu kustannus on 10000
euroa sekä muuton toteuttaminen käytännössä.
Kokonaisharkintaan perustuen Koittilan koulun siirtyminen väistötiloihin
Koulurantaan on parakkiratkaisua suositeltavampi vaihtoehto hintojen jäädessä tässä
tarkastelussa jokseenkin samansuuruisiksi.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että Koittilan koulu siirtyy väistötiloihin
Koulurannan kiinteistöön jo syyslukukauden aikana. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
valtuuttaa sivistys- ja hyvinvointijohtajan allekirjoittamaan tarvittavan
vuokrasopimuksen ja tekemään hankintapäätökset lisäkuljetuksista. Sivistys- ja
hyvinvointilautakunta velvoittaa edelleen alakoulujen rehtorin toteuttamaan väistöön
siirtymiseen liittyvät käytännön toimenpiteet koulun toiminnan osalta sekä toimimaan
yhdessä sivistys- ja hyvinvointitoimen hallinnon, varhaiskasvatuksen ja teknisen
toimen kanssa, jotta myös ruoka- ja puhtauspalvelut pystytään toteuttamaan sekä
väistötiloissa että Koittilaan jäävissä varhaiskasvatuksen toiminnoissa.
Päätös
Maisa Juntunen ilmoitti esteellisyytensä intressijäävinä ja poistui kokouksesta pykälän
käsittelyn ajaksi. Tosiasiallinen syy: Maisa Juntunen on asianosainen.
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Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esteellisyys
Maisa Juntunen
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§ 134
LISÄPYKÄLÄ: Määräaikaisen opinto-ohjauksen tuntiopettajan / resurssiopettajan rekrytointi
KNGDno-2022-58
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Kangasniemen kunnassa tarvitaan opinto-ohjauksen määräaikainen tuntiopettaja ja
samaan tehtävään yhdistetty resurssiopettaja 31.7.2024 saakka. Taustalla on
tehtävään aiemmin valitun henkilön jättäytyminen pois kyseisestä tehtävästä
koeajalla. Määräaikaisuuden peruste on oppivelvollisuuden laajenemiseen liittyvä
tehtävän projektiluontoisuus. Tehtävä on ollut haettavana ja 14. - 28.10.2022 ja se
koostuu hakuilmoituksen mukaan oppilaanohjauksen tuntiopettajana toimimisen
lisäksi resurssiopettajana toimimisesta yläkoululla. Avoinna ollutta tehtävää haki 6
henkilöä, joista haastateltiin 3 henkilöä. Hakijoista yksi täyttää perusopetuksen opinto-
ohjaajan kelpoisuuden ja kaksi perusopetuksen aineenopettajan kelpoisuuden jonkin
tai joidenkin oppiaineiden osalta. Hakijoista kaksi ilmoittaa opiskelevansa parhaillaan
opinto-ohjaajaksi. Hakua on perusteltua jatkaa ja tarkentaa edelleen hakuehtoja siten,
että hakuilmoituksessa määritellään yksityiskohtaisesti tehtävän sisältö sekä
tehtävässä edellytettävät kelpoisuudet.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää käynnistää opinto-ohjauksen tuntiopettajan
ja samaan tehtävään yhdistetyn yläkoulun resurssiopettajan haun uudelleen ja
tarkentaa hakuehtoja siten, että hakuilmoituksessa määritellään yksityiskohtaisesti
tehtävän sisältö sekä tehtävässä edellytettävät kelpoisuudet. Ne ovat perusopetuksen
opinto-ohjaajan kelpoisuus ja peruskoulun aineenopettajalta vaadittava kelpoisuus
jonkin perusopetuksen vuosiluokilla 7–9 opetettavassa aineessa tai laaja-alaisen
erityisopettajan kelpoisuus. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää edelleen, että jo
aiemmin tehtävää hakeneiden henkilöiden hakemukset otetaan huomioon tehtävää
täytettäessä ja että tehtävä voidaan täyttää määräaikaisesti myös hakijalla, joka ei
täytä kaikkia tehtävässä edellytettäviä kelpoisuusehtoja. Lisäksi sivistys- ja
hyvinvointilautakunta valtuuttaa sivistys- ja hyvinvointijohtajan toteuttamaan
rekrytoinnin sekä tuomaan päätöksen tiedoksi seuraavaan lautakunnan kokoukseen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
hakijat
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Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, § 22,18.02.2022
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, § 102,16.09.2022
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, § 135, 18.11.2022
§ 135
LISÄPYKÄLÄ: Menneitten sukupolvien muistoksi -veistokseen liittyvä valmistelutyö
KNGDno-2022-68
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, 18.02.2022, § 22
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Liitteet

1 Vaimosniemi-Reinikkala kyläyhdistys ry_Vetoomus Juhani Saksan patsaan
siirtämisestä.pdf
Vaimosniemi-Reinikkalan kyläyhdistys on lähestynyt sivistys- ja hyvinvointilautakuntaa
vetoomuksella kuvanveistäjä Juhani Saksan teoksen Menneitten sukupolvien
muistoksi tiimoilta. Kyläyhdistys toivoo, että teos saataisiin kuntaan näkyvälle paikalle.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta käynnistää saamansa vetoomuksen
perusteella selvityksen siitä, millaisin edellytyksin kuvanveistäjä Juhani
Saksan Menneitten sukupolvien muistoksi -teos olisi saatavissa uudelle näkyvämmälle
paikalle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, 16.09.2022, § 102
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on käsitellyt aiemmassa kokouksessaan (18.2.2022 §
22) Vaimosniemi-Reinikkalan kyläyhdistyksen vetoomusta, jossa toivotaan, että
kuvanveistäjä XXXXXXXXXXXXXX Menneitten sukupolvien muistoksi -teos saataisiin
kuntaan näkyvälle paikalle. Lautakunta päätti tuolloin käynnistää selvityksen, millaisin
edellytyksin kuvanveistäjäXXXXXXXXXXXXXX Menneitten sukupolvien muistoksi -teos
olisi saatavissa uudelle näkyvämmälle paikalle.
Sivistys- ja hyvinvointijohtaja on selvittänyt asiaa, tutustunut veistokseen ja käynyt
kuvanveistäjän kanssa keskustelua veistokseen liittyen. Veistoksen runko on Hokan
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syeniittiä ja siihen kuuluva aura pronssipinnoitettua, galvanoitua terästä. Veistoksen
kokonaiskorkeus on 350 cm, leveys on 170 cm ja kantaosan mitat ovat 170 cm x 200
cm. Veistos painaa noin 10 tonnia.
Käydyissä keskusteluissa on käsitelty myös veistoksen hintaa sekä sen sijoittamisen
edellyttämiä muita toimenpiteitä.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta valtuuttaa sivistys- ja hyvinvointijohtajan jatkamaan
selvitystyötä ja tuomaan asian käsiteltäväksi seuraavaan lautakunnan kokoukseen,
jotta asia etenee osana vuoden 2023 talousarviovalmistelua. Lisäksi lautakunta
nimeää edustajansa, joka yhdessä toimialajohtajan kanssa käy neuvottelun veistoksen
hinnasta kuvanveistäjän kanssa.
Päätös
Kaija Koskinen esitti, että hankkeen selvitystä voidaan jatkaa esityksen mukaisesti ja
että asia tuodaan marraskuun kokoukseen, jossa arvioidaan
hankkeen kokonaiskustannukset.
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta kannatti esitystä yksimielisesti.
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta valtuutti sivistys- ja hyvinvointijohtajan jatkamaan
selvitystyötä ja asia tuodaan käsiteltäväksi marraskuun lautakunnan kokoukseen, jotta
asia etenee osana vuoden 2023 talousarviovalmistelua. Lisäksi lautakunta
nimesi edustajakseen Terttu-Liisa Lindholmin, joka yhdessä toimialajohtajan kanssa
käy neuvottelun veistoksen hinnasta kuvanveistäjän kanssa ja selvittää ja
arvioi hankkeen kokonaiskustannukset.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, 18.11.2022, § 135
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on käsitellyt aiemmassa kokouksessaan 18.2.2022 (§
22) Vaimosniemi-Reinikkalan kyläyhdistyksen vetoomusta, jossa toivotaan, että
kuvanveistäjä Juhani Saksan Menneitten sukupolvien muistoksi -teos saataisiin
kuntaan näkyvälle paikalle. Lautakunta päätti tuolloin käynnistää selvityksen, millaisin
edellytyksin Menneitten sukupolvien muistoksi -teos olisi saatavissa uudelle
näkyvämmälle paikalle.
Sittemmin sivistys- ja hyvinvointijohtaja on selvittänyt asiaa, tutustunut veistokseen ja
käynyt kuvanveistäjän kanssa keskustelua veistokseen liittyen. Veistoksen runko on
Hokan syeniittiä ja siihen kuuluva aura pronssipinnoitettua galvanoitua
terästä. Veistoksen kokonaiskorkeus on 350 cm, leveys on 170 cm ja kantaosan mitat
ovat 170 cm x 200 cm. Veistos painaa noin 10 tonnia. Käydyissä keskusteluissa on
käsitelty myös veistoksen hintaa sekä sen sijoittamisen edellyttämiä muita
toimenpiteitä.
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Kokouksessaan 16.9.2022 (§ 102) sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti
valtuuttaa sivistys- ja hyvinvointijohtajan jatkamaan selvitystyötä ja asia
tuodaan käsiteltäväksi marraskuun lautakunnan kokoukseen, jotta asia etenee osana
vuoden 2023 talousarviovalmistelua. Lisäksi lautakunta nimesi edustajakseen Terttu-
Liisa Lindholmin, joka yhdessä toimialajohtajan kanssa käy neuvottelun veistoksen
hinnasta kuvanveistäjän kanssa ja selvittää ja arvioi hankkeen kokonaiskustannukset.
Sivistys- ja hyvinvointijohtaja sekä lautakunnan edustaja ovat jatkaneet asian
valmistelua, ja tekninen toimi on arvioinut teoksen siirtämiseen ja sijoittamiseen
liittyvät kustannukset.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Lautakunta merkitsee saamansa selvityksen tiedokseen ja päättää, että asiaan
suhtaudutaan myönteisesti ja että seuraavana selvitetään mahdollisuus hakea myös
ulkopuolista rahoitusta veistoksen hankkimiseen, siirtämiseen ja sijoittamiseen.
Alustavan selvityksen perusteella ulkopuolista rahoitusta olisi haettavissa. Hakemus
olisi luontevinta tehdä joko yksittäisen henkilön, työryhmän tai yhdistyksen toimesta.
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää seuraavana lähestyä asiassa Vaimosniemi–
Reinikkalan kyläyhdistystä sekä kuvanveistäjää apurahakemukseen liittyen. Näin ollen
asian valmistelu jatkuu ja sivistys- ja hyvinvointilautakunta ehdottaa tekniselle
lautakunnalle, että investointisuunnitelmaan tehtäisiin varaus vuodelle 2023
veistokseen liittyen siten, että rahoitusta olisi käytettävissä, mikäli hankkeeseen
saadaan ulkopuolista rahoitusta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Muutoksenhakukielto
§121, §122, §129, §130, §131, §132
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl
50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei voi tehdä kunnan vaikuttavan toimielimen
päätöksistä (KuntaL § 26, KuntaL § 27 ja § 28).
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Oikaisuvaatimus
§123, §124, §125, §126, §127, §128, §133, §134, §135
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kangasniemen kunnan kirjaamoon viimeistään
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin
oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja
on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään on
Kangasniemen kunnan sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200 KANGASNIEMI
fax (015) 7801 292
kirjaamo@kangasniemi.fi
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän
allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella,

Kangasniemi
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
18.11.2022

10/2022

29 (29)

jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole
syytä epäillä.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan oikaisua,
se, millaista oikaisua vaaditaan,
millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kangasniemen
kunnan kirjaamosta tai päätöksen tehneeltä viranomaiselta.
Kangasniemen kunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi
kirjaamo@kangasniemi.fi
Puh. 040 719 9370

