
 

 

    KOKOUSKUTSU    

KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ  ASIALISTA 

Yhtymähallitus 

Kokouksen   

aika: tiistai 16.6.2020 klo 16.00 

 

paikka:  Peimarin koulutuskuntayhtymä 

Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto  

Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö 

 Teams-yhteys 

 

asiat: esityslistan mukaiset asiat 

 

Kaarinassa  9.6.2020 

 

MERK.  

 KALERVO KORVENSYRJÄ   

 Kalervo Korvensyrjä   Satu Villa  

yhtymähallituksen puheenjohtaja  yhtymähallituksen sihteeri  

 

 

      

Yhtymähallitus      

  

Jäsen    Varajäsen 

 Korvensyrjä Kalervo  Rantanen Mika 

 Aro Pekka   Vairinen-Salmela Johanna 

 Kemppainen Elina  Tuominen Inkeri 

 Kiukainen Susanna  Lehtonen Tiina 

 Mattsson Kaj   Björkroth Tomas 

 Nurmi Satu   Lindberg Mikko 

 Rautanen Hannu  Saarinen Jarkko 

 

  Muut osallistujat     

 Lahti Tapani, yhtymävaltuuston pj. 

 Penttinen Kari, yhtymävaltuuston 1.vpj. 

Vuorio-Lehti Minna, yhtymävaltuuston 2 varapj. 

 Harkkila Ilkka, kuntayhtymän johtaja; rehtori/Maaseutuopisto, Kalatalous- ja ympäristöopisto; 

esittelijä  

Luoma-aho Maria, rehtori/ Sosiaali- ja terveysopisto 

Sinisalo Jukka, henkilöstön edustaja 

 Villa Satu, talousjohtaja, sihteeri, esittelijä 

………………………………………………………………………….. 

     

www.livia.fi                     email:  info@livia.fi    

Esittelijä Ilkka Harkkila: ilkka.harkkila@livia.fi  gsm 050 3039 827 

Esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Satu Villa : satu.villa@livia.fi  gsm 050 357 2205 

http://www.livia.fi/
mailto:info@livia.fi
mailto:ilkka.harkkila@livia.fi
mailto:satu.villa@livia.fi
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Kokouksen   

aika: tiistai 16.6.2020 klo 16.00 

  

paikka:  Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto  

Tuorlantie 1 21500 Piikkiö Teams-yhteys 

 

asiat: esityslistan mukaiset asiat 

ASIALISTA  

§ Käsiteltävä asia 

77 KOKOUKSEN AVAAMINEN 

78 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

79 KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA JA PÖYTÄKIRJANTAR

 KASTAJIEN VALINTA 

80 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

81 PAIMION KOULURAKENNUKSEN JULKISIVUN KORJAUS 

82 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN HANKINTAVALTUUSRAJAN 

VÄLIAIKAINEN NOSTAMINEN PIKKU-BUSSIEN HANKINNASSA 

83 YHTYMÄHALLITUKSEN OSALLISTUMINEN ”OSAAMINEN YHDESSÄ- 

AMMATILLINEN KOULUTUS” - SEMINAARIIN HELSINGISSÄ 24.-25.9.2020 

84 PRINSJÄRVEN LUONNONRAVINTOLAMMIKOSTA LUOPUMINEN 

85 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 

86 ILMOITUSASIAT 

87 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

 

Lisälista 

 88 VENEEN HANKINTA 
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78 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

Yhtymähallitus 16.6.2020 

 

Päätösehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Päätös: 

  

79 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN 

VALINTA 

Yhtymähallitus 16.6.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastusaika ja nähtävillä pito: 

Pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 22.6.2020 ja se pidetään nähtävillä kuntayhtymän julkisella ilmoi-

tustaululla osoitteessa: Tuorlantie 1 21500 Piikkiö (koulurakennus) 23.6.2020 klo 12.00 alkaen sekä 

samasta ajankohdasta koulutuskuntayhtymän internet-sivulla. 

 

Tarkastusmenettely: 

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa allekirjoituksellaan pöytäkirjanpitäjä. 

Tarkastettava pöytäkirja toimitetaan pöytäkirjantarkastajille sähköpostilla ja pöytäkirjantarkastajat 

tarkastettuaan pöytäkirjan hoitavat tarkastusmerkinnän seuraavaa menettelyä noudattaen: 

Viestin aiheeksi merkitään: ”Peimarin koulutuskuntayhtymän pöytäkirjan 16.6.2020 tarkastus ” 

 ja viestiksi:  ”Olen lukenut ja tarkastanut Peimarin koulutuskuntayhtymän 16.6.2020 pöytäkirjan 

sähköisessä muodossa ja hyväksyn sen kokouksen kulkua vastaavaksi”.  

Sähköpostin allekirjoitukseksi: Pöytäkirjantarkastajan nimi ja merkintä: ”pöytäkirjantarkastaja”. 

Sähköposti-ilmoitus lähetetään Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirjanpitä-

jän sähköpostiosoitteeseen sekä koulutuskuntayhtymän viralliseen sähköpostiosoitteeseen 

(satu.villa@livia.fi sekä info@livia.fi). 

Pöytäkirjantarkastajan sähköposti-ilmoitus liitetään dokumenttina pöytäkirjaan ja sähköisestä etä-

hyväksymisestä tehdään merkintä pöytäkirjan kansilehdelle.  

 

Päätösehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

Esitys:     

 

Päätös: 

 

80 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

Yhtymähallitus 16.6.2020 

 

Päätösehdotus:  

 Esitetään noudatettavaksi työjärjestystä § 81-87. 

Päätös: 

mailto:satu.villa@livia.fi
mailto:info@livia.fi
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 81 § PAIMION KOULURAKENNUKSEN JULKISIVUN KORJAUS  

Yhtymähallitus 16.6.2020 

 

Paimion koulurakennuksessa havaittiin kevät talvella pieni vesivahinko, joka johtui 

osin talven pitkistä vesisadejaksoista ja kovasta tuulesta, mutta myös rakenteellisista 

vaurioista. Vahinkokartoituksen yhteydessä saatujen tulosten perusteella julkisivujen 

kunto tuli tarkistaa kokonaisuudessaan. Raportin perusteella julkisivun kunto oli pää-

osin ikäisekseen hyvässä kunnossa, lukuun ottamatta nk. lounaispäätyä, joka vaatii 

kiireellistä korjausta. Arvio julkisivuremontin kustannuksista on n. 80.000 €. 

Kiinteistöstrategian mukaisesti oppilasasuntola Vesolaan oli kirjattu investoinniksi ar-

violta 80.000 € IV-remontti, jonka tarkoituksena on nykyaikaistaa asuntolan sisäilma-

olosuhteet. Asuntolasta ei ole tullut valituksia sisäilman laatuun. Vesolan IV-

remonttiin varatut varat voidaan siirtää päärakennuksen julkisivuremonttiin korjaus-

töiden kiireellisyyden takia.  

Talousarvion sitovuusmääräysten mukaan yhtymähallitus voi tehdä hankkeiden välisiä 

määrärahasiirtoja investointiryhmien sisällä tarvittaessa.  

Hankintapäätös käsitellään yhtymähallituksessa erikseen. 

 

Valmistelijat: kiinteistöpäällikkö Karri Nurmi ja talousjohtaja Satu Villa. 

 

Koulutuskuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Vesolan IV-remonttiin talousarvion investointiosassa varattu 80.000 euron määräraha 

siirretään käytettäväksi Paimion koulurakennuksen julkisivun kiireelliseen korjauk-

seen. 

 

Päätös: 
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82 § KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN HANKINTAVALTUUSRAJAN VÄLIAI-

KAINEN NOSTAMINEN PIKKU-BUSSIEN HANKINNASSA 

Yhtymähallitus 16.6.2020 

 

 Yhtymähallitus on 18.12.2018 § 148 päättänyt, että kuntayhtymän johtajalla on han-

kintavaltuus 50.000 euroon asti. 

 

 Talousarvion investointiosassa on varattu tälle vuodelle 95.000 € kolmen minibussin 

hankintaan. Markkinoilla on tällä hetkellä runsaasti käytettyjä, hyväkuntoisia ja vähän 

ajettuja minibusseja, joiden ostaminen voisi olla uusien hankkimista tarkoituksenmu-

kaisempaa. Arvio on, että alle 60.000 eurolla olisi mahdollista hankkia koulutuskun-

tayhtymän tarpeita parhaiten vastaavia käytettyjä minibusseja. 

 

Käytettyjen autojen tarjouksen voimassaoloaika ei voi olla kovin pitkä ja seuraava yh-

tymähallituksen kokous pidetään vasta elokuussa. Siksi sopivien autojen löytyessä tu-

lee hankintasopimus tehdä pikaisesti. 

 

 Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa 

 

Koulutuskuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Kuntayhtymän johtajan hankintavaltuutta korotetaan minibussien oston yhteydessä 

59.999 euroon. 

Päätös: 
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83 § YHTYMÄHALLITUKSEN OSALLISTUMINEN ”OSAAMINEN YHDESSÄ- AMMA-

TILLINEN KOULUTUS” -SEMINAARIIN HELSINGISSÄ 24.-25.9.2020 

Yhtymähallitus 16.6.2020 

 

Kuntaliitto, AMKE ry, Sivistystyönantajat ja FCG järjestävät 24.-25.9.2020 ”osaamista yh-

dessä – ammatillinen koulutus” -seminaarin Helsingissä. Tilaisuuden teemoina ovat: 

 

Hallituksen ratkaisut muuttuneessa tilanteessa 

Ammatillinen koulutus muuttuu ajassa 

Työllisyyspoliittiset toimenpiteet ja niiden yhteys ammatilliseen koulutukseen 

Kohti kuntavaaleja 2021 

 

Tilaisuuden tarkempi ohjelma on liitteenä 13. 

 

Osallistujien ilmoittautumisia pyydetään viimeistään 10.8.2020. 

 

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa 

 

Koulutuskuntayhtymän johtaja päätösehdotus: 

 

Yhtymähallituksen pöytäkunta osallistuu ”osaamista yhdessä -ammatillinen koulutus” – 

seminaariin 24.-25.9.2020 Helsingissä. 

 

Päätös: 
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84 § PRINSJÄRVEN LUONNONRAVINTOLAMMIKOSTA LUOPUMINEN  

Yhtymähallitus 16.6.2020 

 

Peimarin koulutuskuntayhtymä omistaa Merikaravian kunnassa sijaitsevan Prinsjär-

ven, joka on 1970-1980 luvun taitteessa muodostettu vesijättömaasta luonnonravinto-

lammikoksi. 

Alueen omistaja Ilpo Koppinen pyytää koulutuskuntayhtymää luopumaan oikeudes-

taan käyttää Prinsjärveä luonnonravintolammikkona kalanpoikasten viljelyyn. 

 

Merikarvian kunnassa sijaitsevan Prinsjärven (silloin Prinssijärvi) pintaa laskettiin 

1940-luvulla merkittävästi ja syntynyt vesijätto sekä pieni vesialue keskellä jaettiin 

ympäröiville tiloille. Tässä yhteydessä Ilpo Koppisen nyt omistamaan tilaan Mellilä, 

484-408-1-28, liitettiin osa aluetta. Lopullisesti Prinsjärvi kuivattiin 1960-luvun alussa 

sen kautta kulkeneen Uksjoen massiivisen perkauksen yhteydessä. 

 

1978 RKTL esitteli maanomistajille suunnitelman muuttaa vesijättö luonnonravinto-

lammikoksi. Hankkeen toteutti 1979-1981 Tampereen vesipiiri. Maanomistajat tekivät 

RKTL:n kanssa sitoumuksen siitä, että aluetta saa käyttää luonnonravintolammikkona, 

mutta maanomistukset eivät muuttuneet.  

 

Oikeudet luonnonravintolammikon käyttöön ovat koulutuskuntayhtymällä. Sitoumuk-

sessa ei ole takarajaa.  Näitä oikeuksia koulutuskuntayhtymä on vuokrannut ensin Olli 

Sumarille ja viimeksi Olli-Petteri Kariselle. Kalatiimi on selvittänyt luonnonravinto-

lammikon hyödyntämistä ja todennut ettei sille ole käyttöä opetuksessa. 

 

Viimeiset kolme vuotta Prinsjärvi on ollut vesialueena ympärivuotisesti, koska siinä ei 

enää ole kasvatettu kalanpoikasia. AVI:n ja ELY:n tulkinnan mukaan järvi tulee jättää 

pysyväksi vesialueeksi ja siinä olevat säännöstelylaitteet tulee poistaa, mikäli aluetta 

ei käytetä luonnonravintolammikkona. 

 

Kalanpoikasten kasvatus Prinsjärvessä on päättynyt, joten järven muuttaminen pysy-

väksi vesialueeksi tulee ajankohtaiseksi. Molemmat säännöstelylaitteet ovat Ilpo Kop-

pisen maalla ja maanomistaja haluaa purkaa säännöstelylaitteet.  

 

Prinsjärven ohi kulkevalla (aikanaan sen kautta kulkeneelle) Uksjoelle on tehty kalata-

loudellinen kunnostussuunnitelma mahdollistamaan vaelluskalojen lisääntyminen. 

Tämä vastaa yleisempääkin käytäntöä, kun luonnonravintolammikoista on suurelta 

osin luovuttu ja sen sijaan keskitytään parantamaan kalakantojen luontaisen lisäänty-

misen edellytyksiä. 

 

Selvitys Prinsjärvestä on liitteenä 14. 

 

 Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää, että Peimarin koulutuskuntayhtymä luopuu kaikista oikeuksis-

taan ja vastuistaan Prinsjärven luonnonravintolammikkoon. 

Päätös: 
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85 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 

Yhtymähallitus 16.6.2020 

 

 

Kuntayhtymän johtajan päätökset 

71/2020 koskien Ossi Malmbergin palkkaamista kiinteistönhoitajaksi 3.8.2020 

alkaen toistaiseksi 

75/2020 koskien Erjo Nojosen (insinööri YAMK) palkkaamista kehittämispäälli-

köksi 1.8.2020 alkaen toistaiseksi 

 

 

 

Talousjohtajan päätökset 

 

 

  

Rehtorien päätökset     

Maaseutuopisto 

  

  

   Kalatalous- ja ympäristöopisto 

  

 Sosiaali- ja terveysopisto 

 

   

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi ja päättää olla 

käyttämättä otto-oikeuttaan ja antaa siten päätöksille täytäntöönpanoluvan. 

 

 

Päätös: 
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86 § ILMOITUSASIAT 

Yhtymähallitus 16.6.2020 
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87 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

Yhtymähallitus 16.6.2020 
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Lisälista 

 

88 § VENEEN HANKINTA  

Yhtymähallitus  

16.6.2020 

 

Talousarviossa 2020 on varattu metsäopetuksen investointeihin 100 000 euroa metsä-

koneen hankintaan. Summalla ei kuitenkaan saada tarkoituksenmukaista konetta, joten 

tiimi on esittänyt hankinnan siirtoa vuoteen 2021. 

 

Kalatalous- ja ympäristöopistossa veneitä käytetään ammatti- ja matkailukalastuksen 

opetuksessa, vesiviljelyssä ja ympäristöalan opetuksessa. Nykyisellä kalustolla voi-

daan viedä vesille maksimissaan yhdeksän opiskelijaa opettajan lisäksi. Kalusto rajoit-

taa tarkoituksenmukaisten opiskelijaryhmien ottamista. 

 

Elokuussa alkavaan kalastusoppaan ammattitutkintoon on hakenut 27 henkilöä. Myös 

perustutkinnon kalastuksenohjaajan osaamisala on suosittu. Venekalusto rajoittaa eri-

tyisesti ammattitutkinnon opiskelijaryhmän kokoa. 

 

Opetukseen tarvittaisiin opaskäyttöön soveltuva 5-6 hengen, yli 5 metrin pituinen ve-

ne. Varustuksiin tulisi kuulua oppaiden käyttämät työkalut karttaplotteri, keulasähkö-

moottori ja venetraileri. Vene voidaan hankkia käytettynä. Veneen avulla oppaiden 

opiskelijaryhmän kokoa voitaisiin kasvattaa 12-13 opiskelijaan. 

 

Talousarvion sitovuusmääräysten mukaan yhtymähallitus voi tehdä hankkeiden välisiä 

määrärahasiirtoja investointiryhmien sisällä tarvittaessa.  

 

Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila 

 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää käyttää metsäkoneen hankintaan varattua määrärahaa veneen 

hankintaan. 

 

Päätös: 

 

 

 

  

 

 


