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KOKOUSAIKA

Keskiviikko 23.9.2020 klo 18.00 – 20.30

KOKOUSPAIKKA

Pornaisten Yhtenäiskoulu

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

de Jong Peter, pj.
Nyrhivaara Henna, varapj.
Mäenpää Ninna
Ohvo-Harhakoski Mira
Palviainen Erja
Parviainen Kai
Peisa Heikki
Sirén Marko
Tukiainen Johanna
Niinikoski Terhi
Rissanen Melissa
Wäre Jari
Peltola Anneli
Kulmala Päivi
Kaajava Rene
Koskinen Lea

kunnanhallituksen edustaja
nuorisovaltuuston jäsen
sivistysjohtaja, esittelijä
toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
rehtori, 47§, klo 18-18.20
rehtori, 47§, klo 18 -18.55
rehtori, 47§, klo 18-19.20

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
ASIAT

47 – 54

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastettiin 28.9.2020

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

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ninna Mäenpää ja Mira Ohvo-Harhakoski
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 28.9.2020
Allekirjoitukset

Ninna Mäenpää

Mira Ohvo-Harhakoski

Aika ja paikka

Pornainen, 28.9.2020
Virka-asema

sivistysjohtaja

Jari Wäre
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PORNAISTEN KOULUJEN OPETUSSUUNNITEMAAN PERUSTUVIEN SUUNNITELMIEN
(LUKUVUOSISUUNNITELMAT) HYVÄKSYMINEN LUKUVUODELLE 2020-21
Sivltk 47 §
liitteet 16-

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 2020-21 on esityslistan liitteinä 16-19.
Mika Waltarin koulun lukuvuosisuunnitelma liitteineen lukuvuodeksi
2020-21 on esityslistan liitteinä 20-22.
Parkkojan koulun lukuvuosisuunnitelma liitteineen lukuvuodeksi 202021 on esityslistan liitteinä 23-25.
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
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MÄÄRÄAIKAINEN VAPAUTUS KOULUNKÄYNNISTÄ/
Sivltk 48 §
liite *

Pornaisten Yhtenäiskoulun 3. luokan oppilaan
huoltaja on hakenut lapselleen vapautusta koulutyöstä ajalle 19.1018.12.2020 liitteessä mainituin perustein.
Perusopetuslain 35§:n mukaan oppilaan tulee osallistua opetukseen johon hänet on otettu, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti
myönnetty vapautusta. Pornaisten kunnan hallintosäännössä (KValt
17.12.2018) 22 § todetaan, että sivistyslautakunta myöntää koulun oppilaille vapautuksen koulun käynnistä yhtä kuukautta pitemmäksi ajaksi.
Huoltajan anomus toimitetaan lautakunnalle tiedoksi esityslistan liitteenä.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta myöntää vapautuksen koulunkäynnistä ajalle 19.10.18.12.2020
Opetusjärjestelyistä poissaoloaikana on sovittava yhteistyössä huoltajien
ja koulun kanssa kirjallisesti ennen määräaikaisen vapautuksen alkamista.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre, puh. 040
1745015.
Sivistysjohtajan esitys:

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre
puh. 040 174 5015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
____________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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PAIKALLISEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPETUSSSUUNITELMAN MUUTTAMINEN
/VALINNAISET AINEET 1.8.2021 ALKAEN SEKÄ VUOSILUOKKIEN 7-9 ARVIOINNIN
TOTEUTTAMINEN LUKUVUODELLA 2020-21
Sivltk 49 §
liite 26

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.
Talousarvion 2020 yhteydessä tavoitteena on ollut suunnata uudelleen
oppilasmäärän putoamisesta johtuvaa tuntien vähenemistä opetuksen
laadun kehittämiseen. Tältä pohjalta tuntikehystä päätettiin muuttaa siten, että Pornaisten tuntimäärää nostettiin valtakunnallisesta minimistä
maltillisesti kahdella vuosiviikkotunnilla (6. lk matematiikka ja 9. lk
ruotsi) 1.8.2020 alkaen. Muutos toteutettiin arviointiin liittyvän opetussuunnitelmapäivityksen yhteydessä (siv.ltk 3.6.2020 §32). Päätöksessä
tuntijakoon lisättiin 1 vuosiviikkotunti 6. luokan matematiikkaan sekä 9.
luokan ruotsiin 1.8.2020 alkaen. Saman päätöksen mukaan valinnaisiin
aineisiin (8.lk) lisätään 1 vuosiviikkotunti lukuvuoden 2021-22 alusta.
Valinnaisten aineiden vuosiviikkotunnin lisäys edellyttää muutosta valinnaisaineita koskevaan opetussuunnitelmatekstiin. Muutokset on kuvattu liitteessä 26. Muutos mahdollistaa kaksi laajaa valinnaisainetta niin
8. kuin 9. luokalle. Laajat valinnaisaineet mahdollistavat syvemmän tutustumisen oppilaan valitsemiin aineisiin useamman lyhytkurssin sijaan.
Lisäksi esimerkiksi B2- saksan kieli on mahdollista ottaa osaksi valinnaisia kursseja ylimääräisten tuntien sijaan, mikä lisää huomattavasti
kielen valinnan houkuttelevuutta oppilaan näkökulmasta.
Tuntimuutoksesta johtuvat kurssimuutokset tuodaan tarpeen mukaan
erikseen lautakunnan päätettäväksi ennen lukuvuoden 2021-22 alkua
Lisäksi lautakunnalle esitetään, että vuosiluokkien 7-9 osalta arviointi
toteutetaan teknisistä syistä kursseittain vielä lukuvuoden 2020-21 ajan.
Lukuvuodesta 2021-22 siirrytään kahteen arviointiin lukuvuodessa (välija lukuvuosi-/päättöarviointi) myös edellä mainittujen vuosiluokkien
osalta.
../.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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./..
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä
- liitteen 26 mukaisesti muutetun luvun 12 valinnaiset aineet paikalliset perusteet käyttöön otettavaksi 1.8.2021 alkaen
-

lisäksi lautakunta toteaa, että vuosiluokkien 7-9 arviointi toteutetaan
teknisistä syistä kursseittain vielä lukuvuoden 2020-21 ajan

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

Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
__________________________
.
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VAPAA-AIKAPALVELUJEN HINNASTO 1.10.2020 ALKAEN
Sivltk 50 §
liite 27

Hallintosäännön § 22 kohta 7:n mukaan lautakunta vastuualueellaan
päättää palveluista perittävistä korvauksista ja maksuista. Toimielin
myös myöntää vapautuksen maksusta.
Esitys vapaa-aikatoimen on hinnastoksi 1.10.2020 alkaen on esitetty liitteessä 27. Uutena lisäyksenä hinnastossa on kanoottien vuokraushinnasto.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta vahvistaa vapaa-aikatoimen hinnaston liitteen 27 mukaisesti.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174
5015

Sivistyslautakunnan päätös:
Sivistyslautakunta vahvisti hinnaston seuraavin muutoksin:
Kanoottien vuokraus:
- poistetaan kanoottien lisävarusteet hinnastosta, koska ne sisältyvät
vuokraukseen
- muutetaan viikonlopun vuokra-aika muotoon perjantai klo 15.00 –
sunnuntai klo 18
- vuokrauksen ajankohdan peruutusajaksi päätettiin 2 päivää ennen
sovittua vuokra-aikaa
_____________________________________________________
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Sivltk 53 §
*

Diaari liitteenä ilman liitenumeroa.
Jari Wäre, sivistysjohtaja
- Päätökset 106 – 121
Koskinen Lea, rehtori
- Päätökset 328 – 396
Rantanen Milla, apulaisrehtori
- Päätökset 91 – 110
Kaajava Rene, rehtori
- Päätökset 150 – 167
Kulmala Päivi, rehtori
- Päätökset 96 – 116
Lindblad Marianne, kirjastotoimenjohtaja
- Päätös 18
Partanen Anne,. vs.vapaa-aikapalvelujen päällikkö
- ei ollut
Rintanen Hanna, päiväkodin johtaja
- Päätökset 287 – 346
Komscha Satu, varhaiskasvatuksen ohjaaja
- Päätökset 25 – 26
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre, puh.
040 1745015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi.
________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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ILMOITUSASIAT
Sivltk 54 §

Ei ollut
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MUUT ASIAT
Sivltk 55 §

- Varhaiskasvatuksessa aloittaa 21.9.2020 (31.12.2021 saakka) varhaiskasvatuksen pedagoginen asiantuntija/ opettaja. Pornaisten on kunta saanut vuonna 2020 valtionosuutta 73.000€ varhaiskasvatuksen tasa-arvoa
edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen. Tavoitteena mm.
vahvistaa päiväkotien ryhmien pedagogiikkaa ja luoda toimintatapoja
varhaiseen perheiden tukemiseen käyttäen positiivisen pedagogiikkaa ja
ratkaisukeskeisiä toimintatapoja.
- Keskusteltiin sivistystoimen ajankohtaisista asioista

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu

77
Sivistyslautakunta
23.9.2020
56 §
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
47, 52,53,54

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
48,49,50,51

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
48,49,50,51

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

