
 

PEDERSÖREN KUNTA 
 

Kunnanvaltuusto 

 

PÖYTÄKIRJA 

 

28.05.2018 

 

 

 

41 

 

 

Kokousaika: 

 
Maanantaina 28. toukokuuta 2018, klo 19.00-21.50.  
(Kokous keskeytettiin kahvitauon ajaksi klo 19.10-19.35) 

 

Kokouspaikka: 

 

Pedersören kunnantalo 

Päättäjät Varajäsenet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Backlund, Christian 

Berger, Helena 

Borgmästars, Yvonne 

Dahlin, Christian 

Ekman, Stephan 

Finne, Benita 

Forsblom, Greger 

Granholm, Erica 

Hjulfors, Bernhard 

Holmäng, Johanna 

Häggblom, Carola 

Häggman, Göran 

Häggman, Roger 

Häll, Tarja 

Kock, Viktor 

Källman, Carl-Johan 

Lasén, Joakim 

Lillqvist, Anja 

 

 

 

 

Lindfors, Ralf 

Löv, Jonas 

Mattsson, Annika 

Nylund, Tommy 

Pettersson, David 

Pettersson, Roger 

Roslund-Nordling, Camilla 

Sandbacka, Markus 

Sjöskog, Niclas 

Snellman, Bernt 

Sten, Christine 

Stenmark, Tore 

Storbacka, Håkan 

Vik-Hästbacka, Carita 

Wiklund, Senja 

Östman, Ronny 

Överfors, Johanna 

 

Snellman, Patrik  

Cederström, Tiina § 27 

Eklund, Guy §27 

Vähäkangas, Mathias  

Härmälä, Elin 

 

Läsnä olleet varajäsenet 

 

 

 

Eklund, Guy 

Cederström, Tiina 

Käld, Markus 

Norrena, Mikael 

 

  

 

Muut läsnä olleet 
 

 

 

Svenfors, Stefan, kunnanjohtaja 

Löf, Gundel, kansliapäällikkö 

Backa, Jan-Erik, talous- ja kehitysjohtaja 

 

  

Pykälät 

 

25-35 

Allekirjoitukset 

 

 

Johanna Holmäng 

Johanna Holmäng 

puheenjohtaja 

 

Gundel Löf 

Gundel Löf 

sihteeri 

 

Pöytäkirjantarkastus 

 

Pedersöre  5.6.2018 

 

Anja Lillqvist 

Anja Lillqvist 

 

 

 
Jonas Löv 

Jonas Löv 

Pöytäkirjan nähtävillä olo 

 

Pöytäkirja on julkaistu Pedersören kunnan verkkosivustolla 

www.pedersore.fi 6.6.2018.  

todistaa 

 

Carola Backman 

Carola Backman, kanslisti 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet      Otteen oikeaksi todis-

taa 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

 

 

 

 

 

§ 25 Kokouksen avaus 

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja avasi kokouksen, toivotti jäsenet tervetulleiksi ja to-

tesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

_____ 

 

 

 

 

 

 

§ 26  Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anja Lillqvist ja Jonas Löv. 
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Dnro: 301/2014 

 

§ 27  Anomus lisätakauksesta; Koy Pedersöre Bostäder 

 

Kunnanvaltuusto on aiemmin myöntänyt Pedersöre Bostäderille takauksen kuntaserti-

fikaatin liikkeelle laskemiseen. Liikkeessä olevien sertifikaattien arvo on voinut olla 

yhteensä enintään 600 000 euroa. Pedersöre Bostäderin hallitus anoo lisätakausta 

1 000 000 euroon asti, jotta investointirahoituksen joustavuutta voidaan lisätä sekä ly-

hyt- että pitkäaikaisesti. Voimassa olevan kuntalain mukaan kunnan edut on turvattava 

riittävän kattavilla vastavakuuksilla.   

(valmistelu: talous- ja kehitysjohtaja) 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto myöntää Koy Pedersöre bostäderille 

kunnan takauksen kuntasertifikaatin liikkeelle laskemiseen. Sertifikaatit lasketaan 

liikkeelle Kuntarahoituksen kautta. Liikkeessä olevien sertifikaattien arvo saa olla yh-

teensä enintään 1 000 000 euroa. Takaussitoumuksen vakuudeksi Pedersöre bostäder -

yhtiön tulee pantata yrityskiinnityksiä vastaavaan määrään.  

 

KH  Kunnanhallituksen päätös: 
§ 93 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen. 

-------- 

 

Yvonne Borgmästars, Greger Forsblom, Camilla Roslund-Nordling ja Niclas Sjöskog 

eivät esteellisinä osallistuneet tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. 

 

Varapuheenjohtaja Christian Backlund toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn 

aikana. 

  

 

 

KV  Kunnanvaltuuston päätös: 
§ 27 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen ja 

myöntää Koy Pedersöre bostäderille kunnan takauksen kuntasertifikaatin liikkeelle 

laskemiseen. Sertifikaatit lasketaan liikkeelle Kuntarahoituksen kautta. Liikkeessä 

olevien sertifikaattien arvo saa olla yhteensä enintään 1 000 000 euroa. Takaussi-

toumuksen vakuudeksi Pedersöre bostäder -yhtiön tulee pantata yrityskiinnityksiä vas-

taavaan määrään.  

------ 
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Yvonne Borgmästars, Greger Forsblom, Camilla Roslund-Nordling, Niclas Sjöskog ja 

Patrik Snellman eivät esteellisinä osallistuneet tämän asian käsittelyyn ja päätöksente-

koon. 
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Dnro: 208/2018 

 

§ 28  Esisopimuksen hyväksyminen ja lisämäärärahan myöntäminen, Koy  

Ytteresse Affärscenter 

 

Kunnalle on tarjottu mahdollisuus ostaa kiinteistö Ytteresse Affärscenter uudelleen 

rakennettuna ja korjattuna terveydenhoitoasemaksi (tarjous, liite 1).  Kiinteistön kor-

jaus ja uudelleen rakentaminen olisi todennäköisesti kuitenkin kilpailutettava hankin-

talain määräysten mukaan. Voidakseen pyytää tarjouksia hankkeesta kunnan tulee en-

sin tehdä esisopimus Ytteresse Affärscenterin kiinteistön tai osakkeiden lunastamises-

ta (esisopimus, liite 2). Esisopimus raukeaa, mikäli nykyisen suunnittelun mukaiset 

korjauskustannukset ylittävät 457 380 euroa.  

 

Rakennus, jolla on puurunko ja tiiliverhous, on rakennettu vuonna 1989. Huoneistoala 

on rakennusluvan mukaan 470 m
2
. Insinööritoimisto Kronqvist on tehnyt arvion ra-

kennuksen teknisestä kunnosta (liite 3).  Sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö on 

osallistunut hankkeen suunnitteluun ja on huomauttanut joistakin kompromisseista, 

jotka suunnittelussa on jouduttu tekemään (liite 4). Ennen korjauksen aloittamista on 

tehtävä vuokrasopimus sosiaali- ja terveysviraston kanssa. 
(valmistelu: talous- ja kehitysjohtaja) 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto hyväksyy esisopimuksen 462 osakkeen 

lunastamisesta Kiinteistö Oy Ytteresse Affärscenterissä ja myöntää 282 000 euron li-

sämäärärahan osakkeiden ostamiseen.  

 

Kunnanhallitus ehdottaa myös, että kunnanvaltuusto myöntää 518 000 euron lisämää-

rärahan uudelleenrakentamis- ja korjauskustannuksia varten. Summaan sisältyy myös 

60 620 euroa odottamattomia menoja varten.  

 

Ennen korjauksen aloittamista on tehtävä vuokrasopimus sosiaali- ja terveysviraston 

kanssa. 

 

 

KH  Kunnanhallituksen päätös: 
§ 108 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen. 

  

 

 

KV  Kunnanvaltuuston päätös: 
§ 28 

Keskustelun aikana Håkan Storbacka ehdotti, Roger Häggmanin ym. kannattamana, 

asian palauttamista kunnanhallitukselle, jotta voidaan vielä selvittää kunnan taloudel-
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lista sitoumusta ja syventää vaikutusarviointia, joka on tehty strategisen yleiskaavan 

2030 pohjalta.  

 

Greger Forsblom ym. ehdottivat jatkokäsittelyä. 

 

Toimitetussa äänestyksessä (Äänestys 1) Håkan Storbackan palautusehdotuksen ja 

Greger Forsblomin jatkokäsittelyä koskevan ehdotuksen välillä 27 valtuutettua äänesti 

asian jatkokäsittelyn puolesta ja palautusehdotus sai 8 ääntä. Puheenjohtaja totesi tä-

män jälkeen, että asian käsittely jatkuu. 

 

Asian käsittelyn jatkuessa Benita Finne ehdotti, David Petterssonin kannatuksella, että 

kunnanvaltuusto hylkää kunnanhallituksen ehdotuksen.  

 

Toimitetussa äänestyksessä (Äänestys 2) Benita Finnen ehdotuksen ja kunnanhalli-

tuksen ehdotuksen välillä kunnanhallituksen ehdotus sai 27 ääntä ja Finnen ehdotus 8 

ääntä. Puheenjohtaja totesi tämän jälkeen, että kunnanvaltuusto oli päättänyt hyväksyä 

kunnanhallituksen ehdotuksen ja hyväksyy esisopimuksen 462 osakkeen lunastamises-

ta Kiinteistö Oy Ytteresse Affärscenterissä ja myöntää 282 000 euron lisämäärärahan 

osakkeiden ostamiseen. Kunnanvaltuusto myöntää lisäksi 518 000 euron lisämäärära-

han uudelleenrakentamis- ja korjauskustannuksia varten. Summaan sisältyy myös 

60 620 euroa odottamattomia menoja varten. Ennen korjauksen aloittamista on tehtävä 

vuokrasopimus sosiaali- ja terveysviraston kanssa. 

------ 

 

Benita Finne, Roger Häggman, Tarja Häll, David Pettersson, Markus Sandbacka, Hå-

kan Storbacka ja Carita Vik-Hästbacka ilmoittivat eriävän mielipiteen. 

  

 

  



 

PEDERSÖREN KUNTA 
 

Kunnanvaltuusto 

 

PÖYTÄKIRJA 

 

28.05.2018 

 

 

 

47 

 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet      Otteen oikeaksi todis-

taa 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnro: 477/2017 

 

§ 29  Vastaus valtuustoaloitteeseen kunnan maanhankintastrategian tar-

kistamisesta 

 

Ralf Lindfors ym. jättivät kunnanvaltuuston kokouksessa 2. lokakuuta 2017 valtuusto-

aloitteen, jossa ehdotetaan, että kunnanhallitus tarkistaa kunnan maanhankintastrategi-

aa vastaamaan paremmin nykytilanteeseen ja strategisen yleiskaavan tavoitteisiin. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää antaa aloitteen kaavoitusjaostolle käsiteltäväksi. 

 

KH  Kunnanhallituksen päätös: 

§ 226/17 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen. 

_____ 

 

 

Hyvällä maankäyttöpolitiikalla luodaan edellytykset asuntorakentamiselle ja elinkei-

notoiminnalle kunnassa. Siksi Pedersören kunta on strategisen yleiskaavan hyväksy-

misen yhteydessä laatinut maankäyttöpoliittisen ohjelman, jonka valtuusto hyväksyi 

23.6.2014.  

 

Vuoden 2018 alussa aloitetaan strategisen yleiskaavan tarkistus ja kuntastrategian laa-

timinen. Tämän työn yhteydessä voidaan myös tarkistaa kunnan maankäyttöpoliittinen 

ohjelma. 

 

Esittelijän ehdotus: 

 

Kaavoitusjaosto ehdottaa, että maankäyttöpoliittinen ohjelma tarkistetaan strategisen 

yleiskaavan tarkistustyön yhteydessä.  

 

KJ Kaavoitusjaoston päätös: 

§ 4 

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. Päätös annetaan kunnanhallitukselle tiedoksi. 

_____ 

 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnan maankäyttöpoliittinen oh-

jelma tarkistetaan strategisen yleiskaavan tarkistustyön yhteydessä. 
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KH  Kunnanhallituksen päätös: 
§ 51 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen. 

  

 

 

KV  Kunnanvaltuuston päätös: 
§ 29 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen. 
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Dnro: 234/2016 

 

§ 30 Vastaus valtuustoaloitteeseen valtuuston kokousten suoratoistosta 

 

Carl-Johan Källman ym. jättivät 5. syyskuuta 2015 valtuustoaloitteen, jossa ehdote-

taan, että kunta selvittää mahdollisuuksia kunnanvaltuuston kokousten suoratoistolä-

hetyksiin istuntosalista. 

 

Kunnanhallitus antoi aloitteen TVT-osastolle selvitettäväksi. 

 

TVT-osasto on selvittänyt erilaisia mahdollisuuksia siihen, miten suoratoistolähetyk-

siä voitaisiin järjestää. TVT-osasto on selvittänyt kaikki mahdollisuudet, ilmaisversi-

oista edistyneimpiin ratkaisuihin, optimaalisen ratkaisun löytämiseksi, joka olisi help-

pokäyttöinen eikä aiheuttaisi muita kustannuksia kuin laitteiston hankinnasta ja käyt-

töönotosta.  

 

TVT-osaston ehdottama suoratoistolaitteisto koostuu boksista lähetyksiä ja nauhoitus-

ta varten sekä kaukosäätimestä ja PTZ FullHD -kamerasta.  TVT-osaston pyytämän 

ennakkotarjouksen mukaan hinta tästä on n. 5 925 euroa (alv 0%). Tiivistetysti voi-

daan todeta, että laitteistoa käytetään seuraavalla tavalla: 

 

- Kokouksen suoratoisto aloitetaan painamalla boksilla "Record"-näppäintä. Suora-

toisto esim. YouTube-kanavalla alkaa. 

- Boksi käyttää kaikkia nykyisiä mikrofoneja istuntosalissa. 

- Suoratoistolähetys tallentuu automaattisesti YouTubeen, mutta siitä voidaan myös 

ladata kopioita esimerkiksi kunnan verkkosivustolle. 

- Esityslista voidaan näyttää päätteellä kokouksen aikana. 

- Laitteisto ohjataan tietokoneella (jos haluaa vaihtaa kuvakulma tms.). 

 

Kunnan hankintaohjeiden mukaan tämä hankinta on kilpailutettava, jos summa ylittää 

3 000 euroa. Ennakkotietojen mukaan hinta ylittää tämän rajan. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 
 

Kunnanhallitus päättää antaa TVT-osastolle tehtäväksi kilpailuttaa ja hankkia suora-

toistolaitteistoa yllä mainitun mukaan. Tämä päätös on samalla vastaus Källmanin val-

tuustoaloitteeseen, mikä ilmoitetaan kunnanvaltuustolle. 

 

 

KH  Kunnanhallituksen päätös: 
§ 95 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen. 

  

 

 

 



 

PEDERSÖREN KUNTA 
 

Kunnanvaltuusto 

 

PÖYTÄKIRJA 

 

28.05.2018 

 

 

 

50 

 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet      Otteen oikeaksi todis-

taa 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

KV  Kunnanvaltuuston päätös: 
§ 30 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä kunnanvaltuuston kokousten suoratois-

tolähetyksiä koskevaan valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi. 
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Dnro: 529/2017 

 

§ 31 Vastaus valtuustoaloitteeseen uuden Pännäistentien vaarallisesta tie-

osuudesta 

 

Stephan Ekman ym. jättivät kunnanvaltuuston kokouksessa 13. marraskuuta 2017 val-

tuustoaloitteen, jossa kuntaa kehotetaan ryhtymään pikaisesti toimenpiteisiin Remson 

tieosuuden tekemiseksi turvallisemmaksi lapsille ja kuntoilijoille. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 
 

Kunnanhallitus päätti antaa aloitteen tekniselle lautakunnalle käsiteltäväksi. 

 

KH  Kunnanhallituksen päätös: 
§ 262/17 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen. 

  

 

 

Stephan Ekman ym. ovat jättäneet valtuustoaloitteen, jossa kuntaa kehotetaan ryhty-

mään pikaisesti toimenpiteisiin maantien 741 likenneturvallisuuden parantamiseksi 

Remson (Lövön) kohdalla, jossa tien ylittää paljon koululaisia ja muita jalankulkijoita.  

 

Kunnanhallitus antoi 22. marraskuuta 2017 aloitteen tekniselle lautakunnalle käsitel-

täväksi, ja liikenneturvallisuusryhmä, jonka tehtävä on valmistaa liikenneturvallisuus-

asioita lautakunnalle, on käsitellyt valtuustoaloitteen kokouksessaan 30. tammikuuta 

2018.  

 

Koska kyseessä on maantie, kunnalla ei ole mahdollisuuksia toteuttaa toimenpiteitä 

tiealueella. Tämän takia liikenneturvallisuusryhmä ehdotti, että kirje lähetetään ELY-

keskukselle.  

 

Teknisen viraston johtaja: 

 

Ehdotetaan, että tekninen lautakunta päättää lähettää ELY-keskukselle kehotuksen 

selvittämään, millaiset liikenneturvallisuustoimet olisivat tarpeen ko. tieosuuden lii-

kenneturvallisuuden parantamiseksi. 

 

Tämä on samalla vastaus aloitteeseen. 

 

 

TEL Teknisen lautakunnan päätös: 

§ 25 

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. Päätös annetaan kunnanhallitukselle tiedoksi.  

_____ 
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Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että yllä oleva selonteko ja päätös hyväksytään 

vastauksena aloitteeseen. Tekniselle lautakunnalle annetaan tehtäväksi seurata ELY-

keskuksen käsittelyä ja tiedottaa siitä kunnanhallitukselle. Aloite on täten loppuun kä-

sitelty. 

 

 

KH  Kunnanhallituksen päätös: 
§ 109 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen. 

  

 

 

KV  Kunnanvaltuuston päätös: 
§ 31 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä uuden Pännäistentien vaarallista tie-

osuutta koskevaan valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi. 
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Dnro: 340/2017 

 

§ 32 Vastaus valtuustoaloitteeseen kielikylpykoulun perustamisesta 

 

David Pettersson ym. jättivät kunnanvaltuuston kokouksessa 12. kesäkuuta 2017 aloit-

teen, jossa vaaditaan, että kunta selvittää mahdollisuuksia kielikylpykoulun perustami-

seen Pedersören kunnassa.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää antaa aloitteen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan käsitel-

täväksi. 

 

KH  Kunnanhallituksen päätös: 
§ 148/17 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen. 

__________ 

 

 

Päivähoidon ja koulun palveluselvityksen ohjausryhmä päätti selvitystyön suunnitte-

lun yhteydessä lisätä siihen myös selvityksen kielikylpykoulun perustamisesta Peder-

söreen. Selvitysmies Leif Jakobsson on ansiokkaalla tavalla selvittänyt, mitä kielikyl-

pykoulu merkitsee lainsäädännön näkökulmasta. Jakobsson on myös tunnistanut olen-

naiset kysymykset ja keskustelunaiheet kun puhutaan kunnalle koituvista haasteista ja 

vaikutuksista. (Selvitys, palvelu- ja kouluverkkoselvityksen luku 7, liitteenä) 

 

Opetusjohtaja on keskustellut asiasta koulujen rehtoreiden sekä suomen kielen opetuk-

sen työryhmän kanssa. Selvää on, että kielikylpykoulun perustaminen Pedersöreen on 

haasteellinen tehtävä. Periaatteessa yksi koulu ja esikoulu olisi silloin muutettava kun-

nan kielikylpykouluksi. Etäisyydet ja nykyinen kouluverkosto aiheuttavat kunnalle 

haasteita, siis oppilaiden kuljettaminen kielikylpykouluun aiheuttaa haasteita. Lähtö-

kohta toisen kotimaisen kielen taitojen vahvistamiseksi tulee olla, että siitä on hyötyä 

kunnan kaikille oppilaille. 

 

Perusongelma monelle lapselle ja nuorelle piilee siinä, että he eivät kohtaa toista ko-

timaista kieltä muuta kuin koulussa. Poikkeuksia löytyy tietenkin ja koulutoimessa 

voimme nostaa esille ns. Edsevön mallin. Edsevö skola ja Edsevön koulu rakennettiin 

vuonna 1982 ja koulut toimivat saman katon alla. Koulujen opettajat ovat läheisessä 

yhteistyössä huoltajien kanssa jatkuvasti kehittäneet koulujen välistä yhteistyötä. Yh-

dessä koulut ovat luoneet niin sanotun Edsevön mallin. Mallin mukaan molempien 

kieliryhmien opetus kaikissa käytännön aineissa tehdään yhteisesti. Kaikki tapahtumat 

luokan ulkopuolella ovat kaksikielisiä. Molempien kieliryhmien oppilaat ovat välitun-

nilla samanaikaisesti ja ruokailevat yhdessä. Edsevö skola ja Edsevön koulu tiedosta-

vat kielelliset ja kulttuuriset erilaisuudet, mutta korostavat ensi kädessä omaa kulttuu-

ri-identiteettiä. Omaa kieltä arvostetaan, mutta on luonnollista käyttää suomen ja ruot-

sin kieltä yhtä aikaa. On syytä huomauttaa, että ko. malli ei merkitse kielikylpyä.  
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Kouluissa ja esikouluissa on myös kokeiltu ns. kielisuihkua, joka lyhyesti sanottuna 

merkitsee sitä, että henkilökunnassa on ollut suomenkielisiä henkilöitä, jotka ovat pu-

huneet vain suomea lasten ja oppilaiden kanssa. Tämä toiminta ei ole ollut jatkuvaa 

kaikkina vuosina, vaan se on enimmäkseen toiminut hankepohjaisesti. Nyt kaivataan 

pitempiaikaisia ratkaisuja ja kunta on saanut ylimääräistä valtionavustusta kieltenope-

tuksen aikaistamiseksi. Hankkeen nimi on "Pedesi-språkstig". Hankkeen tarkoituksena 

on kieltenopetuksen varhentaminen, kehittäminen ja lisääminen varhaiskasvatuksessa, 

esiopetuksessa ja perusopetuksessa. Erikoisavustus kuuluu valtion kärkihankkeisiin 

kieltenopetuksen varhentamiseksi ja lisäämiseksi. 

 

Hankkeissa saadut kokemukset ja tiedot hyödynnetään varsinkin varhennetun kielten-

opetuksen kehittämiseksi. Tavoitteena on alueellisten mallien, toimintatapojen ja ra-

kenteiden kehittäminen kieltenopetuksen varhentamiseksi, kehittämiseksi ja lisäämi-

seksi. 

 

Hankkeen pedagoginen tavoite on hyödyntää kunnan omia lähiympäristöjä ja kehittää 

arkipäivään ja lähiympäristöön tukeutuvaa oppimateriaalia, jotta opetustilanteet olisi-

vat enemmän lasten todellisuuteen pohjautuvia. Hanke on tähän asti keskittynyt lähin-

nä varhaiskasvatukseen, esikouluun ja luokkiin 1-2. Suunnitelmiin kuuluu nyt lisä-

määrärahan hakeminen, niin että toimintaa voidaan lisätä käsittämään myös ylempiä 

luokkia. 

 

Tarvitaan pitkän aikavälin strategia kouluissa, jotta kaikki oppilaat saavat nykyistä 

enemmän mahdollisuuksia oppia käytännön suomea miellyttävissä ja kannustavissa 

oloissa. Suomen kielen työryhmä ehdottaa nyt myös kokeilua, jossa järjestettäisiin 

suomenkielisiä toimintapäiviä vuosiluokkien 3-5 oppilaille. Opetusjohtaja on antanut 

lähtöluvan kokeilulle, jossa kolmen koulun oppilaat ja opettajat kokeilevat kevään ai-

kana konseptia, jossa oppilaat  tapaavat erilaisilla toimintapäivillä (kouluajan jälkeen) 

suomenkielisiä ohjaajia/opettajia, jotka antavat oppilaille tehtäviä ja haasteita. Kaikki 

viestintä tapahtuu suomen kielellä. Yhteistyötä tehdään Kokkolassa toimivan Villa El-

ban luontokoulun kanssa ja ensimmäinen tapahtumapäivä järjestetään alustavien 

suunnitelmien mukaan Lappforsin hiihtokeskuksella maaliskuussa. Oppilaiden tulee 

ennen toimintapäivää valmistautua yhdessä suomen kielen opettajien kanssa, niin että 

he voivat osallistua tapahtumiin parhaalla mahdollisella tavalla. Alustavasti suunnitel-

laan nyt neljän päivän ohjelmaa pilottikoulujen oppilaille, kaksi päivää keväällä ja 

kaksi syksyllä. Alla ensimmäisen päivän ohjelma valmisteluineen:  

 
Toimintapäivä Lappforsin hiihtokeskuksen maastossa, pilottiryhmä 

Ohjaus selkokielellä, tavoitteena saada oppilaat innostumaan suomen kielestä toiminnallisin menetel-

min. Päämääränä on se, että oppilaille tulee myönteinen elämys suomen kielen käytöstä, että heillä on 

sopivan haasteellista ja toiminnallista ohjelmaa, jonka aikana suomen kielen käyttö tulee luontevasti ja 

se on mielekästä. Ohjelmaan liittyen toimitamme ennakkomateriaalia opettajille, niin että heillä on 

mahdollista etukäteen työstää aineistoa (esim. sanastoa) oppilaiden kanssa, sekä suunnitella miten op-

pilaat dokumentoivat toimintapäivää. Toimintarasteilla on sopivan haastavia yhteistyötehtäviä sekä 

luontoon- ja erätaitoihin liittyviä hauskoja rasteja. Osa on myös leikkisiä tapoja kokeilla toista kieltä 

(alfapet-rasti). 3 rastia on luontokoulun ohjaajien miehittämiä, lisäksi tarvitaan 4 muuta aikuista (opet-

tajaa) rasteille. Seikkailu on leikkimielinen kisa. Onnistunut suoritus toimintapäivänä tarkoittaa toimi-
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mista hyvässä yhteistyössä, luovaa toimintaa (esim. hienosti keksitty tuuletus) sekä hyvää yritystä käyt-

tää suomen kieltä.  

 

Seikkailupäivä (”Selviytyjät”) 

n. klo 9 Aloitus alkupiirissä, tuloinfo 

 Jako ryhmiin (7 ryhmää), ryhmät keksivät nimet (ja mahd. tuuletuksen) 

klo 9.15 Ryhmät kiertävät toimintarasteja, 7 rastia x n. 20 min. 

klo 11.30 Lounastauko, tuomaristo kokoontuu 

klo 12.15 Ohjelma jatkuu 

 Voittajajoukkueen julistaminen (palkintoseremonia) 

 36-peli 

klo 13.15 Lopetus ja palaute 

klo 13.30 Päivä päättyy 

 

Toimintarastit: 

Teltan pystytys         (luontokoulun miehittämä) 

Trangian kasaaminen (ja onginta)     (luontokoulun miehittämä) 

Alfapet-rasti 

Jälkien maalaaminen lumeen 

Tulen teko  (luontokoulun miehittämä) 

Robottiohjelmointi 

Julkkisdomino  

 

 

Suomenkielen työryhmä seuraa ja dokumentoi kokeilusta saatuja kokemuksia. Kokei-

lun ensimmäisestä osasta keväällä 2018 annetaan raportti opetus- ja varhaiskasvatus-

lautakunnalle toukokuussa.  

 

 

Opetusjohtajan ehdotus: 

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta ehdottaa, että kaikkien oppilaiden mahdollisuuk-

sia käyttää toista kotimaista kieltä käytännössä kehitetään mm. yllä mainitun kokeilun 

kautta. Tavoitteena on, että voimme tarjota kaikille oppilaille paremmat mahdollisuu-

det oppia käytännön suomea. 

 

Kunta hakee kevään aikana valtionavustusta Pedesi-språkstig -hankkeen laajentami-

seksi. 

 

Ehdotetaan, ettei kielikylpykoulua perusteta Pedersöreen vaan opetus- ja varhaiskas-

vatuslautakunta pyrkii sen sijaan antamaan kaikille oppilaille tasavertaiset mahdolli-

suudet oppia aiempaa enemmän käytännön suomea. Ehdotetut toimenpiteet huomioi-

daan talousarviossa. 

 

OVL Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätös: 

§ 10 

Lautakunta päätti ehdotuksen mukaan. 

  

 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 
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Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 

ehdotuksen mukaisesti, että kaikkien oppilaiden mahdollisuuksia käyttää toista koti-

maista kieltä käytännössä kehitetään mm. yllä mainitun kokeilun kautta. Tavoitteena 

on, että voimme tarjota kaikille oppilaille paremmat mahdollisuudet oppia käytännön 

suomea. Kunta hakee kevään aikana valtionavustusta Pedesi-språkstig -hankkeen laa-

jentamiseksi. 

 

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, ettei kielikylpykoulua perusteta Pedersö-

reen vaan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle annetaan tehtäväksi työskennellä 

sellaisen ratkaisun aikaansaamiseksi, jossa kaikille oppilaille annetaan tasavertaiset 

mahdollisuudet oppia aiempaa enemmän käytännön suomea. Tarvittaessa keskustel-

laan resurssien tarpeesta myös talousarvion käsittelyn yhteydessä.  

 

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että yllä oleva selonteko ja päätös hyväksytään 

vastauksena aloitteeseen. 

 

 

KH  Kunnanhallituksen päätös: 
§ 110 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen. 

  

 

 

KV  Kunnanvaltuuston päätös: 
§ 32 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen. 
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Dnro: 268/2017 

 

§ 33  Eroanomus luottamustehtävästä, Pettersson 

 

Martin Pettersson anoo eroa luottamustehtävästä kulttuuri- ja liikuntalautakunnan jä-

senenä sekä opetus- ja varhaislautakunnan suomenkielisen jaoston varajäsenenä, kos-

ka hän on muuttanut pois kunnasta. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 
 

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto myöntää Martin Petterssonille eron 

kulttuuri- ja liikuntalautakunnan jäsenyydestä ja suomenkielisen jaoston varajäsenyy-

destä ja valitsee hänen tilalleen uudet henkilöt. 

 

 

KH  Kunnanhallituksen päätös: 
§ 63 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen. 

  

 

 

KV  Kunnanvaltuuston päätös: 
§ 33 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen ja 

myönsi Martin Petterssonille eron kulttuuri- ja liikuntalautakunnan jäsenyydestä ja 

suomenkielisen jaoston varajäsenyydestä. 

 

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan uudeksi jäseneksi valittiin Mathias Vähäkangas ja 

opetus- ja varhaislautakunnan suomenkielisen jaoston varajäseneksi valittiin Bernt 

Snellman. 
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Dnro: 221/2018 

 

§ 34 Valtuustoaloite senioriasunnoista Pännäisten keskusta-alueella 

 

Johanna Holmäng ym. jättivät valtuustoaloitteen, jossa kehotetaan kuntaa selvittämään 

mahdollisia yhteistyökumppaneita ja tukimahdollisuuksia senioriasuntojen rakentami-

seksi Pännäisten keskusta-alueella. 

 

 

Kunnanvaltuuston päätös: 
 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä aloitteen tiedoksi ja antaa sen kunnan-

hallitukselle valmisteltavaksi. 
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§ 35 Valitusosoitus 

Muutoksenhakukielto 
 
Päätöksestä ei saa tehdä valitusta, pykälät:  25-26, 29-32 ja 35. 

 

Yllä mainituista päätöksistä ei kuntalain 136 § nojalla saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kun-

nallisvalitusta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa. Valituskielto kos-

kee myös ilmoitusasioita. 

 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta valittamalla: 

 

Valitusperusteet 
 

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että: 

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä 

- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai 

- päätös on muuten lainvastainen. 

 

Kunnallisvalitus 
 
Pykälät: 27-28 ja 33. 

 

Hallintovalitus 
 
Pykälät: 

 

Muutosta päätökseen saa hakea se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvolli-

suuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnallisvalituksessa myös 

kunnan jäsen. 

 

Valitusviranomainen 
 

Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, 65101 VAASA. 

sähköpostiosoite vaasa.hao@om.fi, faksinumero 010 364 270 

 

Muu valitusviranomainen ja valitusaika: 
 
Pykälät: 

 

Valitusaika 
 

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimi-

tettava viranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viranomaisen au-

kioloajan päättymistä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 

päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai arkilauantai, 

saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun 

pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä, 

jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista 
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sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä 

viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 

 

Valituksen muoto ja sisältö 

 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

 

Valituksessa on ilmoitettava  

1)  päätös, johon haetaan muutosta  

2)  miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi 

3)  perusteet, joilla muutosta vaaditaan  

4)  valittajan nimi ja kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot.  

Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona 

pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen 

laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on muu henkilö, valituksessa 

on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakir-

jaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä 

asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.   
 

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä selvi-

tys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjaan liitetään myös asiakirjat, joihin valittaja 

vetoaa vaatimuksensa tueksi, ellei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.  

 

Oikeudenkäyntimaksu 
 

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu tuomioistuinmaksulain 

(1455/2015) mukaan. 

 

Pöytäkirjanote 
 

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjat voi tilata Pe-

dersören kunnan vaihteelta, puh. 06 785 0111 tai pedersore.kommun@pedersore.fi. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Päätöksen tiedoksianto 

 

Päätös koskee pykälää 

 
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 2018.  

 

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä tai sähköpostilla  2018. 

 

Todistaa 

  


