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KOKOUSAIKA

Keskiviikko 26.1.2022

KOKOUSPAIKKA

Teams, 18.00 – 20.25
de Jong Peter, pj.
Valve Mari, varapj.
Husso Vesa-Pekka
Jarner Juhani
Järvenpää Kaarina
Stjernvall Marko
Tukiainen Johanna
Vilenius Jenni
Vilkman Jenny

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

Palviainen Erja
Rissanen Melissa
Wäre Jari
Peltola Anneli
Koskinen Lea
Lindblad Marianne

kunnanhallituksen edustaja
nuorisovaltuuston edustaja
sivistysjohtaja, esittelijä
toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
rehtori
kirjastotoimenjohtaja

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
ASIAT
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

1-5
Pöytäkirja tarkastetaan 31.1.2022 kirjastolla
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 31.1.2022
Allekirjoitukset

Mari Valve

Vesa-Pekka Husso

Aika ja paikka

Pornainen, 31.1.2022
Virka-asema

sivistysjohtaja

KOOLLEKUTSUJA

merk. Peter de Jong

* Kokouskutsun mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa

Jari Wäre
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TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2022/
SIVISTYSTOIMI
Sivltk 1 §
liite 1

Valtuusto on kokouksessaan 16.12.2021 § 93 hyväksynyt vuoden 2022
talousarvion.
Kunnanhallituksen 17.1.2022 §1 hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielimet (kunnanhallitus ja lautakunnat) vahvistavat käyttösuunnitelmat sen jälkeen kun valtuusto on päättänyt talousarviosta.
Sivistystoimen talousarvion 2022 käyttösuunnitelmat ovat liitteenä.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta vahvistaa sivistystoimen käyttösuunnitelman.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174
5015
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
___________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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LASKUJEN HYVÄKSYJÄT SIVISTYSTOIMESSA VUONNA 2022
Sivltk 2§

Kunnanhallituksen 17.1.2022 §1 hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunkin toimialan tulee nimetä jokaista tulosaluetta
tai tulosyksikköä varten vuosittain henkilö, joka hyväksyy laskut. Jokaisella henkilöllä on oltava varahenkilö. Hyväksyjän tulee olla tulosalueen
tai tulosyksikön toiminnasta vastaava henkilö.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta hyväksyy seuraavat henkilöt laskujen hyväksyjiksi:
Koko sivistystoimen laskujen osalta ml. sivistystoimen hallinnon tulosyksiköt hyväksymisoikeus on sivistysjohtajalla ja Pornaisten Yhtenäiskoulun rehtorilla.
Pornaisten Yhtenäiskoulun osalta hyväksymisoikeus on rehtorilla ja apulaisrehtorilla.
Parkkojan koulun osalta hyväksymisoikeus on koulun johtajalla ja vararehtorilla.
Mika Waltarin koulun osalta hyväksymisoikeus on koulun johtajalla ja
vararehtorilla.
Varhaiskasvatuksen yksiköiden osalta hyväksymisoikeus on varhaiskasvatuksen ohjaajalla ja päiväkodinjohtajalla sekä heidän sijaisillaan.
Kirjaston ja kulttuurin osalta kirjastotoimenjohtajalla ja informaatikolla.
Vapaa-aikapalvelujen osalta vapaa-aikapalvelujen päälliköllä ja vapaaaikaohjaajalla.
Laskujen asiatarkastajat määritellään erikseen työyksiköiden kokouksissa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174
5015
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
_____________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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ILMOITUSASIAT
Sivltk 3 §
*

Sivistyslautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuksi:
Asialistan yhteydessä lautakunnan jäsenille on toimitettu tiedoksi valtionvarainministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön päätökset valtionosuuksista sekä rahoituksesta vuodelle 2021 sekä tarkistuksista vuoden
2020 rahoitukseen
Yksiköiden esimiesten viranhaltijapäätöskoonti.
Sivistyslautakunnan päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi.
__________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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MUUT ASIAT
Sivltk 4 §

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden esittely kokouksen alussa.
Sivistyslautakunta kutsutaan 7.2. klo 9-11 webinaariin, jossa esitellään
Kaikille yhteinen varhaiskasvatus, Kaikille yhteinen koulu ja Sitkohankkeita. Osallistujia kutsutaan laajasti yhteistyötahoilta ja kouluista
toivotaan myös osallistujia, koska hankkeet tukevat arkea ja kasvatuksen
ja opetuksen kehittämistyötä.
Tarkistetaan nuorisovaltuuston edustajan tiedot.

Keskusteltiin seuraavista asioista:


Yksilöasioiden käsittely lautakunnassa.



Esiopetus- ja 1. luokkien ryhmien muotoutuminen lukuvuodelle
2022-23.



Koronavirukseen liittyvistä toimintatavoista kuten oppilaiden
suojamaskien käytöstä koulussa ja koulumatkoilla



Henkilöstön kuuleminen lautakuntatyöskentelyssä, toteutetaan
mm. yksikkövierailujen yhteydessä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu
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Sivistyslautakunta
26.1.2022
5§
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
1-5

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

7
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

