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Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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38 – 45

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastettiin Pornaisten kirjastolla 30.4.2018

(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erja Palviainen ja Heikki Peisa

Puheenjohtaja

Peter de Jong
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirjanpitäjä

Anneli Peltola

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika

Pornainen, 30.4.2018
Allekirjoitukset

Erja Palviainen

Heikki Peisa

Aika ja paikka

Pornainen, 2.5.2018
Virka-asema

sivistysjohtaja

Jari Wäre
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ASIA EI OLE NÄHTÄVISSÄ
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Kokouspäivämäärä

sivu
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TÄYDENNYS MIKA WALTARIN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMAAN /6. LK LEIRI
KOULU
Sivltk 39 §
liitteet 22, 23

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 7.9.2017 §65 hyväksynyt koulun
lukuvuosisuunnitelmaan kirjatun leirikoulun seuraavilla tiedoilla: 6.lk
leirikoulu toukokuussa 2018, tarkennettu ohjelma toimitetaan lautakuntakäsittelyyn myöhemmin. Mika Waltarin koulun 6. luokka on suunnitellut leirikoulua 28-30.5.2018 nuorisokeskus Anjalaan. Matkan pedagogisina tavoitteina ovat erityisesti ryhmätyöskentely, vastuullisuus ja liikunnallisuus.
Leirikoulun varainhankinnasta ovat vastanneet oppilaat yhdessä huoltajiensa kanssa. Leirikoulun kokonaishinta on 4485,10€. Leirikouluun
osallistuu 20 oppilasta, opettaja Aarre Nurmi sekä erikseen nimettävä
huoltaja. Leirikoulussa noudatetaan koulun sääntöjä sekä vanhempainkokouksessa yhteisesti sovittuja asioita.
Esitys lukuvuosisuunnitelman osaksi (liite 22) sekä leirikoulun toimintasuunnitelma (liite 23) ovat esityslistan liitteenä.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta hyväksyy Mika Waltarin koulun leirikoulusuunnitelman.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174
5015
Ninna Mäenpää poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi esteellisenä.
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
____________________________________________
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LISÄYS PORNAISTEN KOULUJEN OPETUSSUUNNITELMAAN /A1-KIELI ENGLANTI
Sivltk 40 §
liitteet 24, 25

Opetushallitus on 22.12.2014 päättänyt sekä esiopetuksen
(102/011/2014) että perusopetuksen (104/011/2014) opetussuunnitelman
perusteista, joiden pohjalta opetuksen järjestäjän tulee laatia ja hyväksyä
kunnassa noudatettava esioppilaille ja oppivelvollisille tarkoitettu opetussuunnitelma.
Pornaisten sivistyslautakunta on 16.6.2016 (58§, liite 31) hyväksynyt
Pornaisten koulujen opetussuunnitelman. Se on kokonaisuudessaan otettu käyttöön 1.8.2016 vuosiluokilla 0-6 ja lukujen 1-12 osalta myös vuosiluokilla 7-9. Eri oppiaineiden osalta yläluokat siirtyvät uuteen opetussuunnitelmaan asteittain: 7. luokat vuonna 2017, 8 luokat vuonna 2018
ja 9. luokat vuonna 2019.
Uuteen valtakunnalliseen ja paikalliseen opetussuunnitelmaan siirryttäessä, tapahtui muutoksia eri aineiden vuosiviikkotunneissa eri vuosiluokilla. Jotta voidaan varmistaa, että peruskoulun päättävillä on opetussuunnitelman mukainen määrä suoritettuja opintoja, tulee uuteen opetussuunnitelmaan siirtyä osittain tilapäisten muutosten kautta.
Edellä mainittuun perustuen esitetään, että Pornaisten paikalliseen opetussuunnitelmaan tehdään alla oleva lisäys:
Uudessa opetussuunnitelmassa siirrettiin 8.luokan yksi englannin kielen
viikkotunti 4.luokalle. Siirtymävaiheessa lukuvuosina 2016-2020 opetetaan sekä 4.luokkalaisille että 8.luokkalaisille kolme vuosiviikkotuntia
englantia. Lukuvuoden 2019-2020 jälkeen 8.luokalle tulevat ovat opiskelleet uuden opetussuunnitelman mukaisesti, eli suorittaneet yläkoulun
opetussuunnitelmasta alakoulun puolelle siirretyn tunnin 4.luokalla.
Esityslistan liitteenä ovat uuden opetussuunnitelman mukainen tuntijako
(liite 24) sekä vanhan opetussuunnitelman mukainen tuntijako (liite 25)
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta hyväksyy esittelytekstin mukaisen, A1- kieli englantia
koskevan lisäyksen Pornaisten koulujen opetussuunnitelmaan.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre
puh. 040 174 5015.
../..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Sivistyslautakuta

Kokouspäivämäärä

40 §

25.4.2018

../..
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
____________________________
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LAUSUNTO LAIDUNALUEEN ASEMAKAAVALUONNOKSESTA
Khall § 28

Pornaisten kunnanvaltuusto hyväksyi osana vuosien 2018–2020 kaavoitusohjelmaa Laidunalueen asemakaavan laadintatyön. Kaavan laatijaksi
oli jo aiemmin suoritetun kilpailutuksen kautta valittu Sweco Ympäristö
Oy.
Kunnanvaltuusto linjasi asemakaavatyötä seuraavasti: Laidunalueen lunastuksen päätyttyä alueelle kehitetään asumiseen, palveluasumiseen,
loma-asumiseen ja mahdollisesti ryhmäpuutarha-asumiseen tarkoitettu
alue. Tutkitaan myös pienimuotoisen majoitustoiminnan mahdollisuutta.
Liitteenä nro 4 on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä liitteenä nro 5 on kaksi kaavaluonnosvaihtoehtoa sekä niihin liittyvä kaavaselostus liitteenä nro 6 mielipiteiden antamista varten. Tässä vaiheessa
majoitustoimintaa alueelle ei ole esitetty, mutta sen sijaan on osoitettu
varaus Mustijoen melontakeskuksen sijoittamiselle.
Vaihtoehdot poikkeavat toisistaan seuraavilta osiltaan:
VE 1 (liite 5)
- sisältää palvelurakennusten korttelin
- melontakeskukselle käynti Laiduntien kautta
VE 2 (liite 5)
- ei palvelurakentamista, tilalla omakotitontteja
- melontakeskukselle käynti Onnentaipaleen kautta
Kaavaselostuksessa, liite nro 6, on esitetty vaihtoehtojen kuvaukset ja
vaikutusarviointi vertailuineen.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Pornaisten kunnanhallitus päättää laittaa Laidunalueen asemakaavan vireille ja kuuluttaa vireille tulosta MRL:n edellyttämällä tavalla.
Samalla kunnanhallitus päättää asettaa MRA 30 § mukaisesti nähtäville
osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaksi asemakaavakartoilla esitettyä luonnosvaihtoehtoa sekä kaavaselostuksen.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
../..
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Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
__________________________________
Sivltk 41 §
liitteet 26,27, 28

Pornaisten kunnanhallitus pyytää maankäyttö- ja rakennusasetuksen
30§:n mukaista lausuntoa Laidunalueen asemakaavasta.
Kaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä 12.3.-10.4.2018. Pornaisten
kunnan teknisellä osastolla sekä kunnan kotisivulla www.pornainen.fi.
Asemakaavaluonnoksesta on pidetty yleisötilaisuus Pornaisten kunnantoimiston valtuustosalissa keskiviikkona 4.4.2018. Lausuntoa pyydetään
30.4.2018 mennessä.
Esityslistan liitteenä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma, luonnosvaihtoehdot ja kaavaselostus.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta antaa asemakaavaluonnoksesta seuraavan lausunnon:
Laidunalueen kaava-alue sijaitsee keskeisellä paikalla lähellä Pornaisten
sivistys- ja muita kunnan palveluita. Kaava-alue ei edellytä tonttivarauksia sivistystoimen näkökulmasta, vaan alueen asukkaat voivat tukeutua
kohtuullisen etäisyyden päässä sijaitseviin sivistyspalveluihin ml. koulut
ja päiväkodit.
Lähialueella sijaitsevien palveluiden hyödyntäminen edellyttää, että kaavoituksen kaikissa vaiheissa hyvien kulkuyhteyksien mahdollistamiseen
kiinnitetään erityistä huomiota keskustan, kirjaston, lähikouluna toimivan Yhtenäiskoulun, Linnunlaulun päiväkodin ja liikuntapaikkojen suuntiin. Kevyen liikenteen väylät tulee suunnitella siten, että yhteydet ovat
turvallisia kaiken ikäisille lapsille ja nuorille.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre,
puh. 040 174 5015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Lausunto hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
_________________________________________________
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Sivltk
*

34 §

Diaari liitteenä ilman liitenumeroa.
Jari Wäre, sivistysjohtaja
- Päätökset 91 – 168
Rissanen Marjo, rehtori
- Päätökset 172 – 238
Koskinen Lea ,apulaisrehtori
- Päätökset 57 – 60
Nivala Maria, vs. rehtori
- Päätökset 33 – 45
Kaajava Rene, rehtori
- Päätökset 36 – 48
Pudas Minna, vapaa-aikasihteeri
- Päätökset 14 – 21
Lindblad Marianne, kirjastotoimenjohtaja
- Päätökset 8 – 12
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre,
puh. 040 174 5015
Sivistyslautakunnan päätös:
Merkittiin tiedoksi.
___________________________________
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Sivltk
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Ei ollut.
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MUUT ASIAT
Sivltk

44 §

Jari Wäre kertoi esityksestä varhaiskasvatuksen vaihtoehtoisista järjestämistavoista sekä palveluverkon uudistamisvaihtoehdoista.
Keskusteltiin syksyn 2018 kokouspaikoista ja ajoista. Pyritään pitämään
kokoukset eri kouluilla sekä mahdollisesti päiväkodilla käsiteltävien¨
asioiden ajankohtaisuuden mukaisesti.
Toivottiin kunnanhallituksen edustajan osallistumista seuraaviin kokouksiin.
Keskusteltiin 26.4.2018 olevan kuntalaisillan tavoitteista.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu

Sivistyslautakunta

25.4.2018
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
39,40, 41,42,43,44

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
38

HLL 5 §:n./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaa- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
timusviran- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite.
omainen
ja –aika
Lautakunta/hallitus
Pornaisten sivistyslautakunta
Kirkkotie 176, PL 21
07171 Pornainen

Pykälät
38

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
OikaisuvaaOikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
timuksen
sisältö
Liitetään pöytäkirjaan

57
VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valiValitusviranomainen tuksella.
ja valitusValitusviranomainen, osoite ja postiosoite
aika
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika
14 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava
– valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
– muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on
allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasia- Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valikirjojen toi- tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että
mittaminen ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Pornaisten kunnanviraston aukioloajat:
ma - ke
8.00 - 16.00
to
8.00 - 18.00
pe
8.00 - 12.15

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
) Jos toimitettava

1

