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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
SIVltk § 49

Hallintosääntö 14. luku, 6 §:
Kokouskutsu
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään neljä päivää ennen kokousta kokouskutsun yhteydessä, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus,
toimielimen päättämällä tavalla. KunL:n 103 §:n 2 momentin mukaan sivistyslautakunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin
puolet jäsenmäärästä.

Ehdotus

Puheenjohtaja:
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajat

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
SIVltk § 50

Kuntalain 107 §:n mukaan sivistyslautakunnan kokouksista pidetään
pöytäkirjaa.
Hallintosäännön 26 § mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja
varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Sivistyslautakunta tarkastaa pöytäkirjan kokousviikon perjantaina.

Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Kokouksen pöytäkirjantarkastajat valitaan kokouksessa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajat

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Velipekka Saarinen ja Heikki
Eronen. Pöytäkirja päätettiin tarkistaa heti kokouksen jälkeen.
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HYVINVOINTIKOORDINAATTORIN VALINTA
SIVltk § 45

Sivistysjohtaja Mika Seppänen
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.5.2019 / § 20 päättänyt, että liikunta- ja nuorisosihteerin tehtävänimike vaihdetaan hyvinvointikoordinaattoriksi. Hyvinvointikoordinaattorin tehtävänimike vastaa paremmin nykyistä laajaa tehtäväkenttää kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä.
Viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta
päättävä viranomainen (Vesilahden kunnan hallintosääntö 5 luku § 6). Sivistyslautakunta päättää hyvinvointikoordinaattorin (ent. liikunta- ja nuorisosihteeri) valinnasta (Vesilahden kunnan hallintosääntö 5 luku § 7).

Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta päättää julistaa haettavaksi hyvinvointikoordinaattorin
viran. Sivistysjohtajalle ja hallintojohtajalle annetaan valtuudet käynnistää
rekrytointi ja tarvittaessa käyttää ulkopuolista apua rekrytoinnissa.
Sivistyslautakunta nimeää haastattelutyöryhmän, johon kuuluvat sivistyslautakunnan puheenjohtaja Harri Penttilä ja varapuheenjohtaja Anneli Kesola, sivistysjohtaja Mika Seppänen, varhaiskasvatusjohtaja Anne Mäki ja
hallintojohtaja Kati Paunonen.
Sivistyslautakunta nimeää haastattelutyöryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Sivistyslautakunta nimesi haastattelutyöryhmän puheenjohtajaksi Anneli Kesolan ja varapuheenjohtajaksi Anne Mäen.
-----

SIVltk § 51/ 2.7.19

Sivistysjohtaja Mika Seppänen
Vesilahden kunnan toistaiseksi voimassa oleva hyvinvointikoordinaattorin
virka on julistettu haettavaksi 12.6.2019.
Hakuilmoitus on ollut Kuntarekryn sekä työ- ja elinkeinopalveluiden sivuilla. Hyvinvointikoordinaattorin virkahaussa painotettiin erityisesti seuraavia
asioita: ” Hyvinvointikoordinaattorin tehtävänä on kuntalaisten kokonaisvaltainen hyvinvoinnin ja ennaltaehkäisevien toimintamallien kehittäminen.
Tehtävään kuuluu liikunta- ja nuorisotoimen vastuualueen hoitaminen,
jossa painottuvat liikuntapaikkojen kehittäminen ja liikunnallisen elämätavan edistäminen koko elinkaaressa. Hyvinvointikoordinaattori toimii kunnan hyvinvointityöryhmän puheenjohtajan työparina ja edustaa seudun
erilaisissa työryhmissä. Tehtävään kuuluu kunnan hyvinvointisuunnitelman ja - kertomuksen laadinta sekä laaja-alainen hyvinvoinnin koordinointityö. Hyvinvointikoordinaattori kokoaa erilaisia työryhmiä ja yhteistyötahoja sekä hakee erilaisia hankeavustuksia tarpeen mukaan. Tehtävänä ovat
myös erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestelyt sekä osallisuusfoorumitoiminta.
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Haemme tiimiimme innokasta henkilöä, joka tulee hyvin toimeen erilaisten
ihmisten kanssa ja on hyvä verkostoitumaan. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja sekä itsenäistä ja kehittävää työotetta. Eduksi katsomme
aiemman esimies- ja hankekokemuksen sekä työkokemuksen liikunnan ja
hyvinvoinnin edistämisen parissa.”
Hakuajan päättymiseen 26.6.2019 klo 12 mennessä tuli yhteensä 71 hakemusta. Sivistyslautakunnan nimeämä haastattelutyöryhmä kutsui 9 hakijaa haastatteluun. Haastattelutyöryhmä toteutti haastattelut 27.6.2019.
Sivistysjohtaja esittelee haastattelun tulokset kokouksessa.
Hakijoista on yhteenveto pykälän liitteenä nro 1/ § 51.
Viran palkkaus ja työehdot ovat KVTES mukaan. Tehtävässä on kuuden
kuukauden koeaika.
Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Sivistysjohtaja esittelee haastattelun tulokset ja tekee esityksen valittavasta kokouksessa.

2.7.2019/ § 51

Sivistysjohtaja Mika Seppänen:
Sivistyslautakunta valitsee toistaiseksi voimassa olevaan hyvinvointikoordinaattorin virkaan 1.9.2019 alkaen Olli Alamäen ja varalle Mika Koskelan.
Työkokemuksen, koulutuksen, haastattelun ja hakuasiakirjoissa esiin tulleiden seikkojen perusteella Olli Alamäki osoittautui ansioituneimmaksi.
Hakuilmoituksessa painotetut taidot, kokemus ja henkilökohtaiset ominaisuudet täyttyvät parhaiten Olli Alamäen kohdalla.
Hallintosäännön 5 luvun 8 §:n mukaan virkaan valitun tulee 30 päivän kuluessa valintapäätöksestä tiedon saatuaan esittää nähtäväksi lausunto
terveydentilan tarkastuksesta, jossa hänet on todettu terveytensä puolesta
virkaan sopivaksi. Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa palvelussuhteeseen ottamisesta päättänyt tai alempi täytäntöönpaneva viranomainen.
Hakijan on lisäksi 30 päivän kuluessa valintapäätöksestä tiedon saatuaan
esitettävä nähtäväksi rikosrekisteriote lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi (14.6.2002/504).
Sivistysjohtaja ehdottaa, että sivistyslautakunta valtuuttaa sivistysjohtajan
vahvistamaan ehdollisen valintapäätöksen edellä mainituin ehdoin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Jenni-Maarit Ketola ilmoitti esteellisyydestään ja poistui pykälän käsittelyn
ajaksi.

Tiedoksi

Pöytäkirjantarkastajat

- hakijat
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ILMOITUSASIAT
SIVltk § 52
1.
2.
3.
4.
5.
Ehdotus

Lähetekeskustelu Pirkan opiston tuntitilauksesta
Lähetekeskustelu seutumuseotyöstä
Lähetekeskustelu kuntosaliohjelman vaihdosta ja taksoista
Poimintoja hallitusohjelmasta
Yhteishaun tulokset

Sivistysjohtaja:
Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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