
 
 
MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA     Sivu 11 
SIVISTYSLAUTAKUNTA       Nro 2 / 2015  
KOKOUSAIKA Ma 18.5.2015 klo 18.30 – 20.45   
KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu 
 
 Jäsenet: paikalla: Varajäsenet: paikalla: 
 Saukko Piia, pj. x Saukko Ulla  
 Jalonen Anna-Maija, vpj. x Röyttä Arja 
 Hiitola Olli-Pekka - Myllylä Heikki  - 
 Rautio Janne x Rautio Eila 
 Salmela Tarja x Salmu Sari 
 Takaeilola Raimo x Saukko Raimo  
 Tanska Sanna x Saukko Hannele  
     
 Muut saapuvilla olleet: paikalla: 
 Jokela Kari, kunnanjohtaja - 
 Nivala Kirsti, khall.pj. - 
 Pudas Jaana, khall.ed.   x 
 Alin-Biari Musafiri Tuula kirjastosihteeri, esittelijä - 
 Ylikulju Jari, sivistystoimenjohtaja, esittelijä x 
 Nokela Ebba, toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä x 
 Roni Hintsala, nuorisovaltuuston edustaja - 
 Tuomas Saukko, nuorisovaltuuston edustaja - 
 Muhola Kaisa, luokanopettaja, asiantuntija               x  (§ 10) 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
LAILLISUUS JA Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
PÄÄTÖSVALTAISUUS   
________________________________________________________________________________________________________ 
 
ASIAT  PYKÄLÄT: 10 - 17  SIVUT: 11 - 19 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
PÖYTÄKIRJAN  Merijärven koulutoimisto heti kokouksen jälkeen 18.5.2015.  
TARKASTUSTAPA Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Anna-Maija Jalonen ja Janne Rautio.  
tarkastuspaikka ja -aika sekä 
tarkastajien valinta taikka  
merkintä edellisen kokouksen  
pöytäkirjan tarkistamisesta. 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
PÖYTÄKIRJAN Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 
ALLEKIRJOITUS 
 
  Piia Saukko   Ebba Nokela 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUS  Merijärvi         /           2015. 
Pöytäkirja on tarkastettu ja         
todettu kokouksen kulun 
mukaiseksi. Pöytäkirjan 
käsittelylehdet on samalla       
varustettu nimikirjaimil-  Anna-Maija Jalonen  Janne Rautio 
lamme. 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
PÖYTÄKIRJA ON Merijärvi      Pöytäkirjanpitäjä  
PIDETTY YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
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Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet 
 

 
OPETUSSUUNNITELMATYÖN ETENEMINEN 
 
Siv.ltk. 10 § Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2016 alkaen esiopetuksessa ja luokilla 1-6.      

7. luokan osalta uusi ops otetaan käyttöön vuonna 2017, 8. luokalla vuonna 2018 ja 9. luokalla 
vuonna 2019. 

 Sivistyslautakunta teki Merijärven esi- ja perusopetuksen tuntijakopäätöksen 23.2.2015 ja se on 
yhdessä valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden kanssa toiminut pohjana ainekoh-
taisten opetussuunnitelmien tekemisessä, joita Merijärven ja Kalajoen opettajat ovat kevään 
aikana työstäneet. 
Opetussuunnitelman 1-2 luokkien ainekohtaiset osiot ovat valmistuneet. Sivistystoimenjohtaja 
on pyytänyt luokanopettaja Kaisa Muholaa kertomaan lautakunnalle luokkien 1-2 ainekohtai-
sista osioista ja yleensäkin ops-prosessin edistymisestä. Päätös Merijärven opetussuunnitelman 
hyväksymisestä kokonaisuudessaan tehdään alkuvuodesta 2016, kun kaikki osiot on saatu 
valmiiksi.  
 

 
 Sivistystoimenjohtaja: 

Sivistyslautakunta hyväksyy tietoonsa saatetuksi selvityksen opetussuunnitelmaprosessin 
etenemisestä. 
 
 
Sivistyslautakunta: 

 Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti tietoonsa saatetuksi selvityksen opetussuunnitelma- 
 prosessin etenemisestä. 
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Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet 
 

 
TALOUSARVION TOTEUTUMA 1-3 (LIITE) 
 
Siv.ltk. 11 § Hallintokuntien on jätettävä kunnanhallitukselle neljännesvuosittain katsaus talousarvion 

toteutumisesta. Liitteenä on tiivistelmä sivistystoimen talousarvion bruttomenojen toteutu-
misesta ensimmäisellä ensimmäiseltä vuosineljännekseltä.  
 
Koko sivistyslautakunnan osalta toteutuma on kulujen osalta 24,4 %, joten tilanne vaikuttaa 
tällä hetkellä varsin hyvältä. Toimintatuotot ovat toteutuneet 30,1 %.  
 
Kalajoki ei ole vielä laskuttanut kuraattoripalvelusta kevään osalta. Samoin Oulaisista on 
tulossa lasku yhden oppilaan koulunkäynnistä. Opetussuunnitelmatyöhön on kevään aikana 
kulunut resursseja, toki siihen on varauduttukin talousarviossa. Tarkemmin em. asiaa 
tarkastellaan myöhemmin. 
 
Ruokapalvelussa koulun ateriapalvelun toteutuma on 25,9 % ja sosiaalitoimen ateriapalvelu 
24,9 %. Kokonaisuutena ruokapalvelun menot 1. vuosineljänneksen jälkeen ovat 25,3 % ja 
toimintakate vastaavasti 25,6 %.  

  
 Kirjastotoiminnan menojen toteutuma on 31 %, johon vaikuttaa mm. kirjallisuuden hankinnat 

alkuvuodesta isommissa isompina erinä.  
 
 
 Sivistystoimenjohtaja: 

Sivistyslautakunta hyväksyy tietoonsa saatetuksi liitteenä olevan sivistyslautakunnan talouden 
toteutumisraportin ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi. 

 
 
Sivistyslautakunta: 

 Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistystoimenjohtajan päätösesityksen.
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Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet 
 

 
  SALAINEN 
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Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet 
 

 
KALAJOEN MEHTÄKYLÄN OPPILAIDEN HYVÄKSYMINEN  
KOIVUPUHDON KOULUN OPPILAIKSI 
 
Siv.ltk. 13 § Kalajoen Mehtäkylältä ovat kahden perheen vanhemmat olleet yhteydessä rehtori-sivistys-

toimenjohtajaan ja toivoneet lastensa saavan jatkaa koulunkäyntiään Koivupuhdon koulussa 
Merijärvellä. Molemmista perheistä on toimitettu 1.4.2015 Merijärven sivistyslautakunnalle 
osoitetut anomukset koulun vaihdosta. Toisesta perheestä siirtyi yksi oppilas Koivupuhdon 
koululle jo tänä keväänä. Rehtori-sivistystoimenjohtaja on keskustellut koulun vaihdosta 
Kalajoen sivistysjohtajan kanssa.  
 
Kalajoelta olisi tulossa Merijärvelle kouluun toisesta perheestä 4 lasta, jotka tulisivat luokille 0, 
2, 4 ja 6. Heistä 6. luokalle tuleva on jo siirtynyt Koivupuhdon koulun 5. luokalle 16.3.2015. 
Toisesta perheestä tulisi lisäksi oppilas 6. luokalle. Yhteensä oppilaita olisi tulossa siis 5. 
 
Koulukuljetuksia on mietitty alustavasti siten, että käytetään aamun ja iltapäivän jo olemassa 
linja-autovuoroja sekä Merijärven ja Kalajoen takseja. 

 
 
 Sivistystoimenjohtaja: 

Sivistyslautakunta hyväksyy kahden perheen anomusten mukaisesti Mehtäkylän koulun 
oppilaiden siirron Merijärven Koivupuhdon kouluun lukuvuoden 2015 - 2016 alusta alkaen. 
 
 
Sivistyslautakunta: 
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistystoimenjohtajan päätösesityksen. 
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Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet 
 

 
MUSIIKKIOPISTON OPPILASPAIKAT (LIITE) 
 
Siv.ltk. 14 § Merijärven kunta on ostanut vuosittain 5 oppilaspaikkaa Jokilaaksojen musiikkiopistosta. 

Merijärvi ei ole osakkaana musiikkiopistossa. Kunnanhallitus päätti 10.12.2007 (§ 216) 
sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti, että Merijärven kunta ostaa Jokilaaksojen 
musiikkiopistolta kaksi lisäoppilaspaikkaa lukuvuosiksi 2008-2009 ja 2009-2010.  

 
 Sivistyslautakunta päätti 7.10.2009 (§ 38) pidetyn kokouksen päätöksen mukaisesti esittää 

kunnanhallitukselle musiikkiopiston paikkojen lisäämistä seitsemään toistaiseksi voimassa 
olevaksi ajaksi. Kunnanhallitus päätti 9.11.2009 (§ 198) pitämässään kokouksessa, että kunta 
ostaa kaksi lisäpaikkaa lukuvuodeksi 2010-2011, jonka jälkeen tilannetta tarkastellaan 
uudelleen. 

 
Tällä hetkellä (tilanne 15.4.2015) musiikkiopistossa opiskelevat ovat koululuokilla 5, 6, 7 ja 
kaksi 8. luokalla. Solistissa aineissa heistä kahdella on suoritettuna perustasolta tutkinto 2/3, 
kahdella 1/3 ja yhdellä ei ole vielä yhtään tutkintoa. Teoriaopinnoissa tilanne on se, että kolme 
opiskelijaa on suorittanut tutkinnon 3/3, yksi 2/3 ja yksi 1/3. Perustasoon vaaditaan sekä 
solistisessa aineessa että teoriassa tutkinto 3/3 eli kolme erillistä tutkintoa. Em. opintojen 
lisäksi opintoihin kuuluu yhteismusisointia.  
 
Perustason jälkeen voi opintoja vielä jatkaa musiikkiopistotasolla, joten mikäli em. viisi 
opiskelijaa ovat innokkaita ja tunnollisia opinnoissaan, kuten Jokilaaksojen musiikkiopiston 
rehtorin mukaan merijärviset ovat vuosien saatossa olleet, heistä ainakin osa jatkaa 
musiikkiopistotasolle. Se tarkoittaa, että oppilaspaikkoja ei vapaudu vielä pitkään aikaan. 
 
Aiempinakin vuosina joitakin merijärvisiä pääsykokeen hyväksytysti selvittäneitä opiskelijoita 
on opiskellut ns. ryhmäpaikalla, koska varsinaisia paikkoja ei ole ollut vapaana. Tänä vuonna 
ryhmäpaikalla on yksi opiskelija odottamassa paikan vapautumista. Pääsykokeissa on 
vuosittain ollut merijärvisiä lapsia ja heidät olisi voitu ottaa opiskelijoiksi, jos olisi ollut 
paikkoja vapaana. Tänä keväänä oli valintakokeisiin osallistunut 3 lasta, joista kaikki olivat 
selvittäneet pääsykokeet hyväksytysti. Kaiken kaikkiaan siis 4 lasta odottaa oppilaspaikkaa. 
 
Yhden oppilaspaikan hinta on Merijärven kunnalle 1636 € / lukuvuosi. Opiskelijoiden huoltajat 
vastaavat soitinten ostamisesta, huolloista, kuljetuksista Oulaisiin ja tarvittaessa muillekin 
paikkakunnille, lukuvuosimaksuista, mahdollisista leirimaksuista ja muista mahdollisista 
kustannuksista. 
 
Musiikkiopistossa opiskelevat lapset ja nuoret ovat pyydettäessä esiintyneet kunnan eri 
tilaisuuksissa ja juhlissa. Koulun juhlissa he ovat niitä ”kantavia voimia” ja muutenkin 
innostavat muita oppilaita musiikkiasioissa. Harrastus vaatii pitkäjänteistä harjoittelua ja 
opiskelua. Musiikkiopisto antaa joillekin ponnahduslaudan musiikkialan ammatteihin ja suurin 
osa jatkaa soittoaan aikuisiällä erilaisissa kokoonpanoissa viihdyttäen ihmisiä erilaisissa 
tilaisuuksissa. 

 
 
 Sivistystoimenjohtaja: 

Sivistyslautakunta päättää esittää seuraavaan talousarvioon musiikkiopistopaikkojen lisäämistä 
viidestä seitsemään toistaiseksi voimassa olevaksi ajaksi. 
 
Sivistyslautakunta: 
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistystoimenjohtajan päätösesityksen. 
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OPETTAJAJÄRJESTELYT KOIVUPUHDON KOULULLA LUKUVUONNA 2015 - 2016 
 
Siv.ltk. 15 § Luokanopettaja Pilvi Olkkonen on virkavapaalla 1.8.2015 - 4.6.2016 ja luokanopettaja 

Marjukka Tanska on virkavapaalla 1.8.2014 - 15.11.2015.  
  
 Biologian, maantiedon ja opinto-ohjauksen lehtorin virka on ollut täytettynä määräaikaisesti 

kahtena lukuvuonna, koska kaikkiin kolmeen aineeseen kelpoisia opettajia ei ole ollut 
saatavilla. Antti Nikula on ollut määräaikaisena viranhaltijana lukuvuodet 2013 - 2014 ja 2014-
2015. Sitä ennen hän on ollut viransijaisena 31.10.2010 alkaen. Nikulalla on biologian, 
maantiedon ja kemian opettajan kelpoisuus. Maantiedonopettajan kelpoisuuden Antti Nikula 
suoritti toukokuussa 2014 ja hän on hakenut Joensuun yliopistossa syksyllä 2015 alkavaan 
opinto-ohjaajien koulutukseen. 

 
 Koululla on tuntiopetustunteja teknisessä työssä ja maa- ja metsätaloudessa. Kari Hyytiäinen on 

opettanut em. tunteja Koivupuhdon koululla syksystä 1990 alkaen. Lisäksi hänellä on ollut 
tunteja Oulaisten yläkoululla. 

 
  
 Sivistystoimenjohtaja: 

Sivistyslautakunta päättää täyttää Koivupuhdon koulun vapaat opettajan tehtävät seuraavasti: 
 
1. Pilvi Olkkosen virkavapaan sijaiseksi 1.8.2015 - 4.6.2016 KM Kaisa Muhola 
2. Marjukka Tanskan virkavapaan sijaiseksi 1.8.-15.11.2015 KM Anna-Kaisa Roivainen 
3. Biologian, maantiedon ja opinto-ohjauksen lehtorin virkaan määräaikaisesti 1.8.2015 - 

31.7.2016 FM Antti Nikula 
4. Tuntiopettajan tehtävään (TN, MM) 1.8.2015 - 31.7.2016 insinööri Kari Hyytiäinen 
 
 
Sivistyslautakunta: 
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistystoimenjohtajan päätösesityksen. 
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KOULUN RUOKALISTAN HYVÄKSYMINEN SYYSKAUDELLE 2015 (LIITE) 
 
Siv.ltk. 16 § Ruokapalveluesimies Tuula Sievilä laatii lautakunnan kokoukseen mennessä koulujen 

ruokalistan syyskaudelle 2015 ja se toimitetaan kokouksessa. Ruokalistaa laadittaessa on otettu 
huomioon kouluruokasuositukset. 
 
Syksyn ruokalista on perusrungoltaan edellisen kaltainen. Puuropäiviä on kuuden viikon listalla 
4. Mukaan on otettu muutama uusi ruoka. Ruokalistaan voidaan tehdä pieniä muutoksia mm.  
tavarantoimituksista ja tavaran saatavuudesta johtuvista syistä. 

  
 

Sivistystoimenjohtaja: 
Sivistyslautakunta hyväksyy kokouksessa jaetun ruokalistan käyttöön syyskaudelle 2015. 
 
 
Sivistyslautakunta: 
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti kokouksessa jaetun ruokalistan käyttöön syysluku- 
kaudelle 2015. 
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAKIRJAT 
 
Siv.ltk. 17 § REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJA 

1. Rehtori-sivistystoimenjohtaja Jari Ylikulju esittelee kokouksessa päätöspöytäkirjaluettelon 
ajalta 10.2. -30.4.2015 (§ 24-109 ) 

 
OULAISTEN KAUPUNGIN SIVISTYS- JA KULTTUURIJOHTAJA 
2. Päätös merijärvisen oppilaan ottamisesta Juho Oksan koulun oppilaaksi (§10/27.2.2015) 

 
 
 Sivistystoimenjohtaja: 

Sivistyslautakunta hyväksyy tietoonsa saatetuksi edellä luetellut asiakirjat. 
 
 
Sivistyslautakunta: 
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti tietoonsa saatetuksi edellä luetellut asiakirjat. 


