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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2019
Kirjastonjohtajan valinta

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
Lainvoimainen valitusosoitus annetaan.

PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus,
pidetään yleisesti nähtävänä

PUHEENJOHTAJA
JULKIPANOTODISTUS

Merk. Marita Ketola

24.1.2019 klo 9.00 - 15.00 kunnanvirastossa

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 10.1.20
Todistaa:

Ilmoitustaulunhoitaja

HUMPPILAN KUNTA
KUNNANVALTUUSTO

Kokous 1/2019
17.1.2019

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kvalt 1 §
Kunnanvaltuuston työjärjestyksen mukaan kutsu kunnanvaltuuston kokoukseen on vähintään seitsemän päivää ennen
kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle ja samassa ajassa kokouksesta annettava tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla.
Valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta on myös ilmoitettava
niissä sanomalehdissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa.
Kunnanvaltuusto päätti 28.3.2018 kokouksessaan, että vuonna 2018 kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla
ne kunnan Internet-sivulla, julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä harkinnan mukaan alueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Kunnan ilmoitukset voidaan julkaista myös muiden kuntien kanssa yhteisesti.
Tästä kokouksesta on ilmoitettu kunnan ilmoitustaululla
10.1.2019 asetetulla ja Forssan Lehdessä 10.1.2019 julkaistulla
kuulutuksella.
Valtuuston ja kunnanhallituksen jäsenille sekä kunnanjohtajalle on kokouskutsu postitettu 10.1.2019.
Kuntalain 103 §:n 1 mom. mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta jäsenistä on saapuvilla.
Päätös:

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN
Kvalt 2 §
Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan valtuuston
pöytäkirjat tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään
valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole
toisin päättänyt.
Pöytäkirjan tarkastajat voivat toimia myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja on tarkastettavana tiistaina 22.1.2019 klo 9-15 kunnanvirastolla.
Päätös:

_____________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Valtuusto
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KUNNANVALTUUSTON KOKOUS 1/2019 § 2
HUMPPILAN KUNNANVALTUUSTON NIMENHUUTO- JA ÄÄNESTYSLUETTELO
Nimi

Nimenhuuto kokouksen alussa
Läsnä
Poissa

Ahola Kari
Autio Minna
Heikkilä Joonas
Hirvioja Vesa-Pekka
Huhtanen Marko
Kankare Janne
Ketola Marita
Koskinen Reetta
Laaksonen Juha
Mustonen Hannu
Niininen Markku
Nikkanen Timo
Nurmi Eeva
Perälä Eevastiina
Rantanen Juha
Romppainen Kaija
Rouhiainen Jukka
Seestie Hanne
Seuranen Markus
Suikkanen Aila
Suikki Aira

Ääntenlaskijat:

_____________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Valtuusto

asia
”jaa”

asia
”ei”

”jaa”

asia
”ei”

”jaa”

”ei”
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KUNNAN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2019
Khall 12 §/
7.1.2019

Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi
julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla
kunnan päättämällä tavalla. Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta
edellä mainitun ajan kuluttua.
Kunnanvaltuusto päätti 28.3.2018, että vuonna 2018 kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne kunnan Internet-sivulla,
julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä harkinnan mukaan alueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Kunnan ilmoitukset
voidaan julkaista myös muiden kuntien kanssa yhteisesti.
Kj: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne kunnan Internet-sivulla,
julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä harkinnan mukaan alueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Kunnan ilmoitukset
voidaan julkaista myös muiden kuntien kanssa yhteisesti.
Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

___ ___ ___
Kvalt 3 §

Päätös:

_____________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Valtuusto
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KIRJASTONJOHTAJAN VALINTA
Khall 263 §
3.12.2018

Humppilan kunnan kirjastonjohtajan virka on ollut haettavana kuntarekryssä, työvoimahallinnon sivuilla ja kunnan kotisivuilla ajalla
16.11. – 30.11.2018. Hakuteksti oli seuraava:
”Humppilan kunnassa on haettavana kirjastonjohtajan virka
1.1.2019 alkaen. Kirjastonjohtaja vastaa kunnan kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden hallinnosta ja organisoinnista
sekä toimii elämänlaatulautakunnan esittelijänä ja sihteerinä.
Työnkuvaan kuuluu palveluiden organisoinnin ja suunnittelun lisäksi mm. kirjaston asiakaspalvelutyö, aineiston hankinta, tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen, seutuyhteistyö sekä alueen
yhdistysyhteistyö. Kirjastonjohtaja toimii kirjaston, nuoriso- ja liikuntatoimen henkilöstön esimiehenä sekä Humppilan kunnan
edustajana alueella toimivan Kulttuuriyhdistys Kuvion hallituksessa sekä yhdyshenkilönä Jokiläänin kansalaisopistossa. Työnkuvaan saattaa tulla muutoksia nuoriso- ja liikuntapalveluiden osalta.
Kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu
vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot. Kokemus kirjastoalan työtehtävistä ja esimiestyöstä katsotaan eduksi valintaa
tehtäessä. Tehtävässä tarvitaan hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Arvostamme kehittämismyönteisyyttä.
Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:in
mukaan. Tehtävässä noudatetaan 6kk:n koeaikaa. Valitun tulee
esittää ennen työsuhteen vastaanottamista hyväksyttävä lausunto
terveydentilastaan. Hakemukset tulee lähettää KuntaRekry järjestelmän kautta.”
Haku päättyi 30.11.2018 klo 15.00. Määräaikaan mennessä
virkaa haki 4 henkilöä. Kaikki hakemukset ovat hallituksen käytössä kokouksessa (liite 97).
Kj: Kunnanhallitus käy läpi hakemukset ja päättää miten asiassa
edetään.
Päätös: Kunnanhallitus päätti kutsua haastatteluun Jari Hjelmin,
Päivi Hollannin ja Mari Tanelin. Haastattelut pidetään keskiviikkona 12.12.2018 klo 16.00–17.30.

_____________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Valtuusto
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KIRJASTONJOHTAJAN VALINTA
Khall 269 §
17.12.2018

Kunnanhallitus haastatteli Jari Hjelmin, Päivi Hollantin ja Mari Tanelin 12.12.2018. Kunnanhallituksen lisäksi haastatteluun osallistuivat valtuuston puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja erityiskirjastovirkailija.
Aiemman työkokemuksen ja käydyn haastattelun perusteella Jari
Hjelmillä on hakijoista parhaat edellytykset kirjastonjohtajan tehtävän hoitoon. Hjelmin nykyinen tehtävä Punkalaitumen kulttuurijohtajana (jossa hän on toiminut viimeiset 5 vuotta ja 4 kk) vastaa
monilta osin nyt Humppilan kunnassa avoinna olevaa kirjastonjohtajan virkaa. Muilla hakijoilla ei ole vastaavaa kokemusta kunnallisista hallintotehtävistä.
Kj: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se
1) päättää valita Jari Hjelmin Humppilan kirjastonjohtajan virkaan
2) päättää valita ensimmäiselle varasijalle Päivi Hollantin
Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
___ ___ ___

Kvalt 4 §

Päätös:

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
Lainvoimainen valitusosoitus annetaan.

_____________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Valtuusto

