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TAINIONMÄEN KOULUN SIVUTOIMISEN ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN 
TUNTIOPETTAJUUDEN TÄYTTÄMINEN 1.8.2022-31.7.2023 

Ilmoitus avoinna olevasta virasta on ollut Kivijärven kunnan internet -sivuilla sekä TE -
palveluiden sivuilla 6.5.-23.5.2022. Virkaan tuli määräaikaan mennessä yksi hakemus. 
Kyseinen hakija oli kelpoinen, mutta hän perui hakemuksensa puhelimitse 24.5.2022. 
Tämän jälkeen hakuaikaa jatkettiin ensin 25.5.-8.6.2022, jolloin tuli yksi hakemus. Hakijalla 
ei ole peruskoulun opettajan kelpoisuutta. Hakuaikaa jatkettiin vielä 8.6.-22.6.2022. Uusia 
hakemuksia ei tullut. 

Sivistysjohtajan 23.6.2022 tekemän päätöksen nro 60 mukaan äidinkielen ja kirjallisuuden 
päätoimisen tuntiopettajan virka päätettiin jättää toistaiseksi täyttämättä kelpoisten 
hakijoiden vähäisyyden vuoksi ja että virka täytetään määräaikaisena sivutoimisen 
tuntiopettajan virkana 1.8.2022-31.7.2023. 

Toisella hakukierroksella tehtävää hakenut Tarja Manner on yhteiskuntatieteiden maisteri 
(Tampereen yliopisto 2001) ja hän on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot 
(Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2001). Manner on työskennellyt Tampereen seudun 
ammattiopiston lehtorina vuosien 2013 – 2022 aikana, Pirkanmaan ammattiopiston lehtorina 
2007-2013, Pohjois-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän lehtorina 1997-2006 sekä 
tuntiopettajana Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa 2000-2005. Lehtorina 
työskennellessään hän on opettanut markkinoinnin, asiakaspalvelun ja yrittäjyyden 
ammattiaineita sekä lisäksi äidinkieltä, yhteiskunnallisia ja taideaineita sekä työelämään 
valmentavia aineita. Lisäksi Manner on työskennellyt muun muassa toimittajana, 
kulttuurisihteerinä, viestintäyrittäjänä sekä sanomalehti- ja radioavustajana. Hänellä ei ole 
kokemusta perusopetuksen opettajana toimimisesta. 

Tarja Mantereelle järjestettiin haastattelu Teamsin kautta 7.6.2022. Haastattelijoina toimivat 
rehtori sekä rehtorin kaksi varahenkilöä. Mannerin koulutuksen, työkokemuksen ja 
haastattelun perusteella pidän häntä tehtävään sopivana. 

Rehtorin esitys: 

Esitän, että Tainionmäen koulun määräaikaiseen 1.8.2022 – 31.7.2023 äidinkielen ja 
kirjallisuuden sivutoimisen tuntiopettajan tehtävään valitaan Tarja Manner 

Kivijärvellä 22.6.2022 

Mervi Isojärvi 
rehtori 

       

     

 

 

 



 

Sivistysjohtajan päätös:  

Hyväksyn rehtorin esityksen, että Tarja Manner valitaan äidinkielen ja kirjallisuuden 
tuntiopettajan sivutoimisen tuntiopettajan tehtävään 1.8.-31.7.2023. Tehtävässä on kuuden 
(6) kuukauden koeaika. 

 

Kivijärvellä 23.6.2022  

   

 

Pirkko Oinonen 

sivistysjohtaja 

 

Muutoksenhaku: 

Tähän viranhaltijan päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada päätös sivistyslautakunnan käsiteltäväksi, jos hän 

neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksestä tiedoksi saatuaan sitä vaatii. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan 

määräaikaan. Vaatimus asian saattamisesta sivistyslautakunnan käsiteltäväksi on tehtävä kirjallisesti, tai viranomaisen 

suostumuksella se voidaan tehdä myös suullisesti. Vaatimus lähetään sivistyslautakunnalle postitse osoitteella Kivijärven 

sivistyslautakunta, Virastotie 5, 43800 Kivijärvi tai sähköpostitse os. pirkko.oinonen@kivijarvi.fi  
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