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KOKOUSAIKA

Keskiviikko 18.9.2019 klo 17-20.10

KOKOUSPAIKKA

Pornaisten Yhtenäiskoulu

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

de Jong Peter, pj.
Lastuvuori Jenni, varapj.
Mäenpää Ninna
Ohvo-Harhakoski Mira
Palviainen Erja
Parviainen Kai
Peisa Heikki
Sirén Marko
Tukiainen Johanna
Niinikoski Terhi
Rissanen Melissa
Wäre Jari
Nurminen Sanna
Lea Koskinen §65
Rene Kaajava §65
Päivi Kulmala § 65 ja 66

kunnanhallituksen edustaja
nuorisovaltuuston jäsen
sivistysjohtaja, esittelijä
vapaa-aikapalvelujen pääll.,sihteeri

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
ASIAT

65 - 74

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan Pornaisten kirjastolla 23.9.2019

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

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Marko Sirén ja Heikki Peisa

Puheenjohtaja

Peter de Jong
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirjanpitäjä

Sanna Nurminen

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

Pornainen
Allekirjoitukset

Marko Sirén

Heikki Peisa

Aika ja paikka

Pornainen,
Virka-asema

sivistysjohtaja

Jari Wäre

PORNAISTEN KUNTA

Sivistyslautakunta

65 §

Kokouspäivämäärä

sivu

18.9.2019
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PORNAISTEN KOULUJEN OPETUSSUUNNITEMAAN PERUSTUVIEN SUUNNITELMIEN
(LUKUVUOSISUUNNITELMAT) HYVÄKSYMINEN LUKUVUODELLE 2019-20
Sivltk 65 §
liitteet 34-41

Perusopetuksen järjestämistä ohjataan opetusta koskevan lainsäädännön, opetussuunnitelman valtakunnallisten perusteiden sekä paikallisen
opetussuunnitelman avulla.
Perusopetusasetuksen 9 §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee laatia lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma (jäljempänä
lukuvuosisuunnitelma), jossa määrätään seuraavista asioista:
1. opetuksen yleinen järjestäminen
2. opetustunnit
3. opetuksen yhteydessä järjestettävä muu toiminta
4. työajat
5. koulun ulkopuolella annettava opetus
6. muut tarpeelliset opetuksen järjestämiseen liittyvät asiat.
Pornaisten Yhtenäiskoulun lukuvuosisuunnitelma liitteineen lukuvuodeksi 2019-2020 on esityslistan liitteinä xx.
Mika Waltarin koulun lukuvuosisuunnitelma liitteineen lukuvuodeksi
2019-2020 on esityslistan liitteinä xx.
Parkkojan koulun lukuvuosisuunnitelma liitteineen lukuvuodeksi 20192020 on esityslistan liitteinä xx.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Pornaisten koulujen lukuvuosisuunnitelmat liitteiden mukaisesti.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre, puh. 040
1745015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
____________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Sivistyslautakunta

66 §

Kokouspäivämäärä

sivu

18.9.2019
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TÄYDENNYS PARKKOJAN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMAAN/ 6-LUOKKIEN
LEIRIKOULU
Sivltk 66 §
liitteet 42-43

Sivistyslautakunta hyväksyy kokouksessaan 18.9.2018 §65 hyväksynyt
Parkkojan koulun lukuvuosisuunnitelman. Tätä lukuvuosisuunnitelmaa
täydennetään seuraavalla leirikoululla. Parkkkojan 6- luokan oppilaat
ovat lähdössä leirikouluun Nuorisokeskus Piispalaan 23.-27.9.2019.
Mukaan on lähdössä 23 oppilasta, opettaja ja 5 huoltajaa. Jos oppilas ei
jostain syystä osallistu leirikouluun, opiskelee hän lukujärjestyksen mukaisesti hänelle osoitetussa luokassa.
Esityslistan liitteenä on leirikoulun toimintasuunnitelma, joka sisältää
kustannuslaskelman sekä leirikoulua koskevat säännöt, joihin oppilas ja
huoltaja sitoutuvat allekirjoituksella
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta hyväksyy liitteiden 42-43 mukaisen Parkkojan 6luokkien leirikoulusuunnitelman.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre
puh. 040 174 5015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Sivistyslautakunta

67 §

Kokouspäivämäärä

sivu

18.9.2019
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MÄÄRÄAIKAINEN VAPAUTUS KOULUNKÄYNNISTÄ/
Sivltk 67 §

PYKÄLÄ EI NÄHTÄVILÄ
____________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Sivistyslautakunta

68 §

Kokouspäivämäärä

sivu

18.9.2019
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JÄSENEN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN PORNAISTNE KUNNAN VAMMAISNEUVOSTOON
Sivltk 68 §

Kuntalain 28 §:n mukaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan
yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen
on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.
Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri
toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen
kannalta.
Kunnanhallitus on hyväksynyt Pornaisten kunnan vammaisneuvoston
toimintasäännön 18.3.2019 §69. Toimintasäännön mukaisesti kunnanhallitus on pyytänyt sivistyslautakuntaa nimeämään vammaisneuvostoon
yhden jäsenen ja varajäsenen.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta nimeää keskuudestaan yhden jäsenen ja varajäsenen
vammaisneuvostoon.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre
puh. 040 174 5015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Sivistyslautakunta valitsee Heikki Peisan jäseneksi ja Johanna Tukiaisen
varajäseneksi.
_______________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus

69 §
194§
41§
29§

Kokouspäivämäärä

sivu

18.9.2019
19.8.2019
28.3.2018
19.2.2018
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LAIDUNALUEEN ASEMAKAAVAN ASETTAMINEN NÄHTÄVILLE EHDOTUKSENA/ SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO
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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus

69 §
194§
41§
29§

Kokouspäivämäärä

sivu

18.9.2019
19.8.2019
28.3.2018
19.2.2018
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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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

sivu

18.9.2019
19.8.2019
28.3.2018
19.2.2018
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Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus

69 §
194§
41§
29§

Khall § 194, liite 40, 41

Laidunalueen asemakaavaa koskeva ehdotus ja kaavaselostus liitteineen
sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat valmistuneet nähtäville
asettamista varten
Laidunalueen asemakaavan luonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävänä MRL 63 § ja MRA 30 §:n mukaisesti 12.3 –
10.4.2018 välisenä aikana.
Luonnoksesta jätettiin kuusi lausuntoa ja kuusi mielipidettä. Liitteenä
nro 40 on asemakaavaehdotus sekä liitteenä nro 41 asemakaavan kaavaselostus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavan laatijan vastineet
lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä muinaisjäännösinventointi on esitetty
kaavaselostuksen liitteinä 2-4.
Muina asemakaavaa koskevia asiakirjoja, taustaselvityksiä ja lähdemateriaalia ovat luonto- ja maisemaselvitys, rakennettavuusselvitys, liitooravaselvitysselvitys ja ohjeelliseksi laaditut rakentamistapaohjeet.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy kaavaselostuksen liitteen mukaiset vastineet
esitettyihin lausuntoihin ja mielipiteisiin ja päättää asettaa asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti
sekä pyytää siitä tarvittavat lausunnot.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

sivu

18.9.2019
19.8.2019
28.3.2018
19.2.2018
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Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus

69 §
194§
41§
29§

Sivltk 69 §
liitteet 44-53

Pornaisten kunnanhallitus pyytää maankäyttö- ja rakennusasetuksen
27§:n mukaista lausuntoa Laidunalueen asemakaavasta.
Kaavaehdotus on yleisesti nähtävillä 29.8-30.9.2019. Pornaisten kunnan
teknisellä osastolla sekä kunnan kotisivulla www.pornainen.fi.
Lausuntoa pyydetään 30.92019 mennessä.

Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunnalla ei ole lisättävää 28.3.2018 annettuun lausuntoon.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre, puh.
040 1745015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksytään esityksen mukaan.
_________________________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus

70§
193§
24§
60§

Kokouspäivämäärä

sivu

18.9.2019
19.8.2019
27.3.2019
4.3.2019
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KARTANORINTEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN ASETTAMINEN NÄHTÄVILLE
EHDOTUKSENA/ SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO
Khall § 197

Kartanorinteen asemakaava on alun perin ns. sopimuskaava, jonka Pornaisten kunnanvaltuusto hyväksyi 29.1.2007, ja joka sai lainvoiman
26.11.2007. Sopimuksen perusteella Pornaisten kunta omisti alueelta
kuusi omakotitonttia, jotka kaikki ovat rakentamattomia.
Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 26.2.2018 ostaa rakentamattoman osan asemakaava-alueesta sekä kaavan ulkopuolista lisämaata, yhteensä 67500 m2. Kaupan kohteeseen sisältyi seitsemän rakentamatonta
omakotitonttia, yleisen tien aluetta ja metsämaata.
Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia mahdollisuudet osoittaa
alueen länsireunaan lisää asuinrakennuspaikkoja Kartanonmetsä ja Kartanonmäki – nimisten kaavakatujen jatkeeksi.
Kaavan laatijaksi on valittu suunnittelupäällikkö, arkkitehti SAFA Jouni
Kiimamaa Sweco Ympäristö Oy:stä. Häntä avustaa kaksi kaavasuunnittelijaa ja suunnitteluavustaja.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan ja asetetaan nähtäville kaavatyön käynnistyttyä virkatyönä ilman erillistä kunnanhallituksen käsittelyä. Koska kyseessä on asemakaava-alueen vähäinen laajentaminen länteen päin, ei kaavasta laadita erillistä kaavaluonnosta. Erilaisten vaihtoehtojen tarkastelu tehdään tarvittaessa osana OAS:aa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää laittaa asemakaavan laajentamisen vireille ja hyväksyä kaavan laatijaksi arkkitehti SAFA Jouni Kiimamaan Sweco Ympäristö Oy:stä.
Samalla kunnanhallitus hyväksyy menettelyn, jossa osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan ja asetetaan nähtäville kaavatyön
käynnistyttyä virkatyönä ilman erillistä kunnanhallituksen käsittelyä.
Tästä päätöksestä antavat lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014 ja aluearkkitehti Pertti Österman puh. 040 5489 936
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus

Sivltk 24 §
liitteet 23-27

70§
193§
24§
60§

Kokouspäivämäärä

sivu

18.9.2019
19.8.2019
27.3.2019
4.3.2019
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Pornaisten kunnanhallitus pyytää maankäyttö- ja rakennusasetuksen
30§:n mukaista lausuntoa kartanorinteen asemakaavan laajennuksesta.
Kaavaluonnos on yleisesti nähtävillä 12.3.-18.4.2019. Pornaisten kunnan
teknisellä osastolla sekä kunnan kotisivulla www.pornainen.fi.. Lausuntoa pyydetään 18.4.2019 mennessä.
Esityslistan liitteenä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma, luonnosvaihtoehdot ja kaavaselostus.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta antaa asemakaavaluonnoksesta seuraavan lausunnon:
Kaava-alue ei edellytä tonttivarauksia sivistystoimen näkökulmasta,
vaan alueen asukkaat voivat tukeutua kohtuullisen etäisyyden päässä sijaitseviin sivistyspalveluihin ml. koulut ja varhaiskasvatuksen palvelut.
Lähialueella sijaitsevien palveluiden hyödyntäminen edellyttää, että alueen kaavoitusta ja muita kulkuyhteyksiin vaikuttavia hankkeita valmisteltaessa ja toteutettaessa parannetaan asukkaiden kevyen liikenteenkulkuyhteyksiä erityisesti keskustan, kirjaston, Mika Waltarin ja Yhtenäiskoulun, Linnunlaulun päiväkodin ja liikuntapaikkojen suuntiin.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre,
puh. 040 174 5015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
_______________________________________

Khall § 193

Luonnoksesta jätettiin seitsemän lausuntoa ja yksi mielipide. Liitteenä
nro 38 on asemakaavaehdotus sekä liitteenä nro 39 asemakaavan kaavaselostus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, luontoselvitys täydennyksineen sekä kaavan laatijan vastineet lausuntoihin ja mielipiteeseen
on esitetty kaavaselostuksen liitteinä 1-4.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus

70§
193§
24§
60§

Kokouspäivämäärä

sivu
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19.8.2019
27.3.2019
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Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy kaavaselostuksen liitteen mukaiset vastineet
esitettyihin lausuntoihin ja mielipiteisiin ja päättää asettaa asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti
sekä pyytää siitä tarvittavat lausunnot.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________

Sivltk 70 §
liitteet 54-60

Pornaisten kunnanhallitus pyytää maankäyttö- ja rakennusasetuksen
27§:n mukaista lausuntoa Kartanonrinteen asemakaavan laajennuksesta.
Kaavaehdotus on yleisesti nähtävillä 29.8-30.9.2019. Pornaisten kunnan
teknisellä osastolla sekä kunnan kotisivulla www.pornainen.fi.
Lausuntoa pyydetään 30.92019 mennessä.

Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunnalla ei ole lisättävää 27.3.2019 annettuun lausuntoon.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre, puh.
040 1745015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksytään esityksen mukaisesti.
____________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Sivistyslautakunta

71 §

Kokouspäivämäärä

sivu

18.9.2019
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Sivltk 73 §
*

Diaari liitteenä ilman liitenumeroa.
Jari Wäre, sivistysjohtaja
- Päätökset 78 Koskinen Lea, vt. rehtori
- Päätökset 535 –
Rantanen Milla, apulaisrehtori
- Päätökset 62 Kaajava Rene, rehtori
- Päätökset 146 –
Kulmala Päivi, rehtori
- Päätökset 145
Nurminen Sanna, vapaa-aikapalvelujen päällikkö
- Päätökset 41 Lindblad Marianne, kirjastotoimenjohtaja
- Päätökset 15 Rintanen Hanna, päiväkodin johtaja
- Päätökset
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre, puh.
040 1745015.

Sivistyslautakunnan päätös:
Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
_________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Sivistyslautakunta

72 §

Kokouspäivämäärä

sivu

18.9.2019

106

ILMOITUSASIAT
Sivltk 72 §

1. Tiedoksi henkilökohtaisen laitteen käyttösopimus
2. Tiedoksi yksityisen varhaiskasvatuksen valvontakäsikirja.

Sivistyslautakunnan päätös:
Merkitään tietoon saatetuksi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Sivistyslautakunta

73 §

Kokouspäivämäärä

sivu

18.9.2019

107

MUUT ASIAT
Sivltk 73 §

1. Sivistyslautakunnan lokakuun kokous pidetään 2.10.2019 klo 18 alkaen Pornaisten Yhtenäiskoululla
2. Lausuntopyyntö työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2020-2021 kouluille, vanhempainyhdistyksille, oppilaskunnille ja nuorisovaltuustolle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu

108
Sivistyslautakunta
18.9.2019
74 §
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
66,67,68,69,70,71,72,73,74

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
65

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
65

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

