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Järvenpää Kaarina
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Mäenpää Ninna, Tukiaisen varajäsen
Vilenius Jenni
Vilkman Jenny
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Koskinen Lea
Päivi Kulmala

kunnanhallituksen edustaja
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rehtori, 19.55 saakka
rehtori
rehtori, 19.55 saakka

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
ASIAT

46 - 53

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastettiin 4.10.2021 kirjastolla

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

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mari Valve ja Vesa-Pekka Husso

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 4.10.2021
Allekirjoitukset

Mari Valve

Vesa-Pekka Husso

Aika ja paikka

Pornainen, 4.10.2021
Virka-asema

sivistysjohtaja

KOOLLEKUTSUJA

merk. Peter de Jong

* Kokouskutsun mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa

Jari Wäre
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PORNAISTEN KOULUJEN OPETUSSUUNNITEMAAN PERUSTUVIEN SUUNNITELMIEN
(LUKUVUOSISUUNNITELMAT) HYVÄKSYMINEN LUKUVUODELLE 2021-22
Sivltk 46 §
liitteet 28-34

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.
Koronatilanteen leviämisen estämiseksi laadittiin lukuvuoden 2020-21
lukuvuosisuunnitelmien yhteydessä suunnitelmat mahdollisesta poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä (PoL 20a§) sekä lähi- ja
etäopetuksen käytänteistä ja arvioinnista. Näitä suunnitelmia päivitetään
koronatilanteen niin edellyttäessä. Lisäksi noudatetaan voimassa olevaa
lainsäädäntöä sekä toimivaltaisten viranomaisten antamia ohjeita koronavirusepidemian osalta.
Parkkojan koulun lukuvuosisuunnitelma liitteineen lukuvuodeksi 202122 on esityslistan liitteinä 28-29.
Mika Waltarin koulun lukuvuosisuunnitelma liitteineen lukuvuodeksi
2021-22 on esityslistan liitteinä 30-31.
Pornaisten Yhtenäiskoulun lukuvuosisuunnitelma liitteineen lukuvuodeksi 2021-22 on esityslistan liitteinä 32-34.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Pornaisten koulujen lukuvuosisuunnitelmat liitteiden mukaisesti.
Lisäksi lautakunta toteaa, että koronatilanteen edellyttäessä lukuvuosisuunnitelmiin tehdään tarvittaessa tarkennuksia lukuvuoden 2021-22 aikana.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre, puh. 040
1745015.
../.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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sivu

30.9.2021

72

./..
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
____________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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Hallitus
Valtuusto
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.6.2021/ OSAVUOSIKATSAUS II
Sivltk 47 §
Liite 35

Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan raportit
käyttösuunnitelmien toteutumisesta annetaan kunnanvaltuustolle ja kunnanhallitukselle tiedoksi neljännesvuosittain.
Talousarvion toteutumisvertailu ja toimialakohtainen osavuosikatsaus
ajalta 1.1.–30.6.2021 on liitteenä 35.
Sivistystoimialan talousarvio on toteutunut alkuvuoden osalta suunnitellusti toimintakatteen toteumaprosentin ollessa 47,43%. Tasaisen vauhdin
mukaan talousarvio tulisi olla toteutunut 50 prosenttisesti. Tosin tulee
huomioida, että lomarahojen tilitykset tapahtuvat heinäkuussa, jolloin talousarvion toteutumaprosentin on hyvä olla tässä vaiheessa selkeästi alle
50. Talousarvioennuste tarkentuu, kun nähdään toteumien kehitys elosyyskuun osalta.
Talousarvioon ei tässä vaiheessa esitetä muutoksia hankerahoitusten
perusteella. Mahdolliset muutostarpeet esitetään 3. osavuosikatsauksen
yhteydessä.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.30.6.2021 tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen edelleen hallitukselle ja valtuustolle tiedoksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174
5015
Sivistyslautakunnan päätös:
Merkittiin lautakunnalle tietoon saatetuksi ja tiedoksi saattamisesta
edelleen hallitukselle ja valtuustolle.
_______________________________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET 1.10-31.12.2021
Sivltk 48 §

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 1.10-31.12.2021 keskiviikkoisin alkaen kello 18.00
seuraavasti:
13.10 Valtuustosalissa
17.11 Valtuustosalissa
8.12. Valtuustosalissa
- 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:
Kokousajat päätettiin esityksen mukaisesti.
__________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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SIVISTYSLAUTAKUNNAN ESITYS VAMMAISNEUVOSTON JÄSENEKSI JA VARAJÄSENEKSI
Sivltk 49 §

Pornaisten kunnan vammaisneuvoston toimintasäännön 2 §:n mukaan
kunnanhallitus valitsee vammaisneuvostoon toimikauttaan vastaavaksi
ajaksi 5 tai 7 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.
Jäsenistä ja varajäsenistä 3 tai 5 valitaan Pornaisten kunnan alueella toimivien vammaisjärjestöjen edustajista. Kunnanhallitus pyytää esityksen
jäsenistä ja varajäsenistä ja vahvistaa sen jälkeen vammaisneuvoston kokoonpanon. Jäsenten tulee edustaa mahdollisimman monipuolisesti Pornaisten kunnassa toimivia vammaisten ja pitkäaikaissairaiden järjestöjä
Lisäksi kunnanhallitus nimeää vammaisneuvostoon yhden ja sivistyslautakunta yhden jäsenen ja varajäsenen.
Vammaisneuvosto nimeää keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Vammaisneuvosto voi tarvittaessa pyytää kokouksiinsa asiantuntijoita.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 6.9.2021 §206 pyytänyt sivistyslautakuntaa esittämään edustajansa vammaisneuvoton jäseneksi ja varajäseneksi.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää vammaisneuvoston jäseneksi esitettävästä sivistyslautakunnan jäsenestä sekä tämän varajäsenestä
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre, puh. 040
1745015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Sivistyslautakunta päätti esittää vammaisneuvoston jäseneksi
Marko Stjernvall sekä varajäseneksi Vesa-Pekka Husso.
____________________________________________________
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VIRKAVAPAUSHAKEMUS AJALLE 10.1-31.7.2022/
Sivltk 50 §
liite *

Pornaisten Yhtenäiskoulussa työskentelevä liikunnanopettaja
hakee palkatonta virkavapautta ajalle 10.1-31.7.2022 toisessa kunnassa
työskentelyä varten.
on ollut lukuvuoden 2021-22 alun perhevapaalla.
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 26 §:n 1 momentin mukaan viranhaltijalle voidaan hakemuksesta myöntää määräajaksi vapautus virkatehtävien hoitamisesta joko kokonaan tai osittain. Kunnallisen virka- ja
työehtosopimuksen 11§:n 3 mom. mukaan kunnissa tulisi omaksua mahdollisimman yhdenmukainen käytäntö harkinnanvaraisten työvapaiden
myöntämisen osalta. Lisäksi harkinnassa on otettava huomioon mm. se,
miten työtehtävät mahdollisen virka- tai työvapaan aikana hoidetaan.
Palveluiden sujuvan järjestämisen vuoksi tavoitteena on, että virkavapautta myönnetään enintään yhden lukuvuoden ajaksi, mikäli ei ole erityisiä perusteita pidemmälle virkavapaalle.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta myöntää virkavapaan ajalle 10.1-31.7.2022
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre, puh. 040
1745015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
_____________________________

Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.

Sivistyslautakunta
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ILMOITUSASIAT
Sivltk 51 §
Yksiköiden esimiesten viranhaltijapäätöksiä ajalta 11.6.2021 –
30.9.2021
Sivistysjohtajan esitys:
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre, puh.
040 1745015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi.
_______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Sivistyslautakunta

52 §

Kokouspäivämäärä

sivu

30.9.2021

78

MUUT ASIAT
Sivltk 52 §

- Kunnan ja keusoten yhteinen miniseminaari to 18.11 klo 12-15:
Aiheena Pornaisten hyvinvointisuunnitelman laatiminen
-

Keskusteltiin koronarajoitusten purkamisesta

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu
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Sivistyslautakunta
30.9.2021
52 §
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
46,47, 48, 49, 51, 52, 53

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

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
50

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

