PORNAISTEN KUNTA

Asialista

5/2020

Lähettämispäivä

27.5.2020

Sivistyslautakunta
KOKOUSAIKA

Keskiviikko 3.6.2020 klo 18.00

KOKOUSPAIKKA

Pornaisten Yhtenäiskoulu

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Asia Liite
Sivu

49

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

49

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

32

8-10

50

Paikallisen esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman muuttaminen
1.8.2020 alkaen

33

11-13

52

Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen/ Tuen järjestämistä
ohjaavat periaatteet

34

14

53

Liikuntasalivuorojen jakaminen kaudelle 2020-21

35

54

Maksuhyvitykset vapaa-aikapalvelujen ja kulttuuri- ja kirjastopalvelujen
asiakasmaksuihin poikkeusolojen ajalta

36

55

Sivistyslautakunnan kokoukset 1.7.2020-31.12.2020

37

56

Viranhaltijapäätökset

38

57

Ilmoitusasiat

39

58

Muut asiat

40

59

Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

KOOLLEKUTSUJA

merk. Peter de Jong

* Kokouskutsun mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa

PORNAISTEN KUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Nro

5/2020
Sivistyslautakunta

Sivu

49
KOKOUSAIKA

Keskiviikko 3.6.2020

KOKOUSPAIKKA

Pornaisten Yhtenäiskoulu

SAAPUVILLA OLLEET
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(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

de Jong Peter, pj.
Nyrhivaara Henna, varapj.
Mäenpää Ninna
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Parviainen Kai
Peisa Heikki
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nuorisovaltuuston jäsen
sivistysjohtaja, esittelijä
toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
ASIAT

32 -

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastettiin kunnanvirastolla 8.6.2020 kunnantalolla

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

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mira Ohvo-Harhakoski ja Erja Palviainen
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 8.6.2020
Allekirjoitukset

Aika ja paikka

Pornainen, 8.6.2020
Virka-asema

sivistysjohtaja

Jari Wäre
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PAIKALLISEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPETUSSSUUNITELMAN MUUTTAMINEN
1.8.2020 ALKAEN

Sivltk 32 §
liitteet 8-10

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.
Opetushallitus on antanut 10.2.2020 muutosmääräyksen (OPH 2812020), jonka perusteella päätettiin muuttaa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita oppimisen arviointia koskevan luvun 6 osalta. Paikallinen oppimisen ja osaamisen arviointia koskevan opetussuunnitelman osa tulee ottaa käyttöön viimeistään 1.8.2020.
Arvioinnin uudistamisen tavoitteena on:
- yhdenmukaistaa oppilaiden arviointia valtakunnallisesti niin, että
koulussa tapahtuva arviointi perustuu mahdollisimman yksiselitteisiin ja ymmärrettäviin linjauksiin
- lisätä oppilaiden osaamisen arvioinnin yhdenvertaisuutta ja vähentää
osaamisen arvioinnin tulkinnanvaraisuutta
- edistää koulussa tehtävän arvioinnin suunnitelmallisuutta, johdonmukaisuutta ja avoimuutta
- lisätä arviointiin liittyvää oppilaiden osallisuutta sekä koulujen ja kotien yhteistyötä
Pornaisten sivistyslautakunta on kokouksessaan 16.6.2016 hyväksynyt
Pornaisten esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat. Edellä mainittuja
suunnitelmia on tarkoitus päivittää ja muuttaa Opetushallituksen edellä
mainitun muutosmääräyksen mukaisesti. Arviointilukua koskevan muutostyön lisäksi on samassa yhteydessä tarkasteltu paikallista opetussuunnitelmaa oppiainekohtaisesti ja päivitetty myös sisältöjä tarvittaessa. Tähän lukuvuoden 2019-20 aikana tapahtuneeseen muutostyöhön ovat
osallistuneet kaikki Pornaisten koulujen opettajat.
Talousarvion 2020 mukaisesti tuntijakoon lisätään 1 vuosiviikkotunti 6.
luokan matematiikkaan sekä 9. luokan ruotsiin 1.8.2020 alkaen. Valinnaisiin aineisiin (8.lk) lisätään 1 vuosiviikkotunti lukuvuoden 2021-22
alusta.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä
- muutetun Pornaisten perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman
mukaisesti käyttöön otettavaksi 1.8.2020 alkaen
-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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muutetun Pornaisten esiopetuksen paikallisen opetussuunnitelman
mukaisesti käyttöön otettavaksi 1.8.2020 alkaen

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174
5015

Sivistyslautakunnan päätös:
__________________________
.
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PORNAISTEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN/ TUEN
JÄRJESTÄMISTÄ OHJAAVAT PERIAATTEET
Sivltk 33 §
liitteet 11-13

Opetushallitus laatii valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet varhaiskasvatuslain mukaisesti. Varhaiskasvatuksen järjestäjien
sekä yksityisten palveluntuottajien tulee päivittää omat paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmansa kansallisten varhaiskasvatussuunnitelman
perusteiden mukaisesti. Samalla on tärkeää myös muuten arvioida paikallista suunnitelmaa ja kehittää sitä tarpeen mukaan.
Pornainen on ottanut 1.1.2019 alkaen varhaiskasvatuksen kunnan omaksi toiminnaksi. Kunnan oma varhaiskasvatussuunnitelma on ollut käytössä 1.8.2019 alkaen. Kuluneen toimintakauden aikana on havaittu päivitystarve erityisesti liittyen lukuun 5 koskien tuen järjestämistä ohjaavia
periaatteita. Päivityksen yhteydessä on tarkasteltu lukua kokonaisuudessaan. Lisäksi erityistä huomioita on kiinnitetty yleisen tuen lasten kanssa
käytettäviin toimintatapoihin ennen tehostettuun tai erityiseen tukeen
siirtymistä.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan muutoksen Pornaisten kunnan varhaiskasvatussuunnitelman luvun 5 osalta.
Sivistysjohtajan esitys:
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174
5015
Sivistyslautakunnan päätös:
__________________________
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LIIKUNTASALIVUOROJEN JAKAMINEN KAUDELLE 2020–2021
Sivltk 34 §
liite 14

Sivistyslautakunta jakaa salivuoroja Parkkojan, Yhtenäiskoulun ja Waltarin koulun liikuntasaleihin.
Liitteessä 14 on ehdotus Pornaisten Yhtenäiskoulun, Parkkojan koulun
ja Mika Waltarin koulun liikuntasalivuorojaoksi kaudelle 2020-2021 sekä yhteenveto hakijoiden toiveista suhteessa myönnettyihin vuoroihin.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta hyväksyy kauden 2020–2021 salivuorojaon liitteen 14
mukaisesti. Vapaiksi jääneitä vuoroja tarjotaan ensiksi tahoille, joiden
kaikkia vuorotoiveita ei voitu täyttää. Muutoin vapaita vuoroja voi tiedustella kauden aikana vapaa-aikatoimesta.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vapaa-aikapalvelujen päällikkö Anne
Partanen 0400 937 704.
Sivistyslautakunnan päätös:

___________________________
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POIKKEUSOLOJEN VAIKUTUKSET VAPAA-AIKAPALVELUJEN JA KULTTUURI- JA
KIRJASTOPALVELUJEN ASIAKASMAKSUIHIN
Sivltk 35 §

Kaikki liikuntatilat sekä julkiset tilat ovat olleet suljettuna 16.3.–31.5.
aikavälillä. Tämän vuoksi lautakunnalle esitetään asiakasmaksuista hyvityksiä seuraavasti:
Kuntosali
Kevätkauden (1.1.–30.6.) kuntosaliasiakkaat on laskutettu tammikuussa.
Kevätkauden kuntosalimaksu on työssä käyvältä aikuiselta 87€. Kuntosali on ollut suljettuna melkein 3kk, eli puolet koko kevätkaudesta. Näin ollen rahallinen menetys asiakkaalle on jo huomattava.
Ehdotus:
Pidennetään kevätkauden kuntosaliasiakkaiden kuntosalijäsenyyttä kolmella kuukaudella, eli kuntosalia saa käyttää nykyisellä sopimuksella
30.9. saakka. Mikäli asiakas palauttaa kuntosalikorttinsa jo tätä aikaisemmin, niin hänelle hyvitetään jäljelle jäävä osuus.
Tämän toimenpiteen arvioitu rahallinen menetys vapaa-aikapalvelujen
tuloihin syyskauden kuntosalimaksujen osalta on -2900€.
Ryhmäliikunta
Kevään ryhmäliikuntamaksut on laskutettu helmikuussa. Kausimaksu on
30€. Ryhmäliikunnan osalta asiakkaalle voidaan hyvittää 10€ syksyn
2020 kausimaksun yhteydessä, mikäli asiakas on maksanut kevään 2020
kausimaksun.
Salivuorot
Salivuorot laskutetaan aina kauden loputtua, jotta laskuissa pystytään ottamaan huomioon mahdolliset salivuoroperuutukset. Seuroja sekä muita
käyttäjiä laskutetaan vain liikuntasalien käytön mukaan, joten mitään hyvitystoimenpiteitä ei tarvitse tehdä.
Isojärven leirimaja
Isojärven leirimajan varauslaskut lähetetään viimeistään 2 viikkoa ennen
varauksen ajankohtaa. Poikkeusolojen (16.3.–31.5.) ajankohdan osalta
leirimajan laskut on jo hyvitetty. Lähes kaikki varaajat ovat itse peruuttaneet varauksensa viimeistään kaksi viikkoa ennen varauksen ajankohtaa.
Leirimajan säännöissä on, että varauksen voi peruuttaa maksutta kaksi
viikkoa ennen varauksen ajankohtaa.
Ehdotus:
Mikäli jatkossa kohtaamme uudestaan tilanteen, jossa tilat sulkeutuvat
poikkeusolojen vuoksi, kaikki leirimajan varausmaksut hyvitetään automaattisesti siltä ajankohdalta kun julkiset tilat ovat suljettuina. Tämä
muutos päivitetään leirimajan sääntöihin. Säännöt käsitellään leirikeskustoimikunnassa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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Leirimajan varausten hyvityksien summa yhteensä ajankohdalla 16.3.–
31.5.:
-1216€ (yhteensä 7 varausta)
Kirjasto
Kirjaston asiakasmaksut määritellään alueellisesti Helle- kirjastojen johtoryhmässä:
Poikkeusolojen ajalta maksumuutokset tapahtuvat Helle-kirjastojen johtoryhmän päätöksen mukaisesti seuraavasti:
Sulkuajalta (31.5.2020 saakka) ei peritä myöhästymismaksuja, aineiston
palautuspäivämääräksi on määritelty 8.6.2020 kuten myös varatun aineiston noutopäiväksi. Myöskään sulkuajan noutamattomasta varauksesta ei
peritä noutamattoman varauksen –maksua.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä asiakasmaksujen hyvitykset poikkeusolojen ajalta esittelytekstin periaatteiden mukaisesti
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre, puh. 040
1745015.
Sivistyslautakunnan päätös:
___________________________
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SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET 1.7.2020- 31.12.2020
Sivltk 36 §

Hallintosäännön 118§:n mukaan toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättäminä aikoina. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja
katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää
- kokoontua ajalla 1.7. – 31.12.2020 keskiviikkoisin alkaen kello 18.00
seuraavasti:
19.8 Pornaisten Yhtenäiskoululla
23.9 Pornaisten Yhtenäiskoululla
21.10 Pornaisten Yhtenäiskoululla
18.11. Pornaisten Yhtenäiskoululla
9.12 Pornaisten Yhtenäiskoululla
- että kokouskutsu joka sisältää tiedon kokouksessa käsiteltävien asioiden esityslistasta liitteineen lähetetään viikko ennen kokousta sähköisesti
*lautakunnan varsinaisille jäsenille
*kunnanhallituksen edustajalle lautakunnassa
*nuorisovaltuuston edustajille lautakunnassa
*esittelijälle sekä valmistelijoille
*kunnanhallituksen puheenjohtajalle
*valtuuston puheenjohtajalle
*kunnanjohtajalle
*hallintojohtajalle
*sivistystoimen esimiehille
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174
5015
Sivistyslautakunnan päätös:

____________________________________________________
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Sivltk 37 §
*

Diaari liitteenä ilman liitenumeroa.
Jari Wäre, sivistysjohtaja
- Päätökset 68 –
Koskinen Lea, rehtori
- Päätökset 206 –
Rantanen Milla, apulaisrehtori
- Päätökset 62 –
Kaajava Rene, rehtori
- Päätökset 69 –
Kulmala Päivi, rehtori
- Päätökset 55 –
Partanen Anne, vs.vapaa-aikapalvelujen päällikkö
- Päätös 3 –
Lindblad Marianne, kirjastotoimenjohtaja
- Päätökset 11 –
Rintanen Hanna, päiväkodin johtaja
- Päätökset 161 –
Komscha Satu, varhaiskasvatuksen ohjaaja
- Päätökset 14 –
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre, puh.
040 1745015.
Sivistyslautakunnan päätös:

________________________
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MUUT ASIAT
Sivltk 39 §

- esittely opetuksen resurssien jaosta sekä tuen järjestelyistä lukuvuodelle 2020-21

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu
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Sivistyslautakunta
3.6.2020
40 §
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät

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

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

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

