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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
SIVltk § 9

Hallintosääntö 14. luku, 6 §:
Kokouskutsu
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään neljä päivää ennen kokousta kokouskutsun yhteydessä, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. KunL:n 103 §:n 2 momentin mukaan sivistyslautakunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenmäärästä.

Ehdotus

Puheenjohtaja:
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajat

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
SIVltk § 10

Kuntalain 107 §:n mukaan sivistyslautakunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa.
Hallintosäännön 26 § mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja
varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Sivistyslautakunta tarkastaa pöytäkirjan kokousviikon perjantaina.

Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Kokouksen pöytäkirjantarkastajat valitaan kokouksessa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajat

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuulia Kallioinen ja Anneli Kesola.
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SIVISTYSLAUTAKUNNAN AVUSTUSSELVITYKSET VUODELTA 2018
SIVltk § 11

Liikunta- ja nuorisosihteeri Sari Juuti:
Sivistyslautakunta päivitti liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen toimintaavustusten jakoperusteet kokouksessaan 11.12.2018/ § 91. Sivistyslautakunta valvoo avustuksen käyttöä. Hakukriteereissä on kirjattu, että edellisvuonna myönnetyn avustuksen käytöstä on toimitettava selvitys tammikuun loppuun mennessä. Selvitys on edellytys uuden avustuksen myöntämiselle. Avustusta voidaan käyttää vain haettuun ja myönnettyyn tarkoitukseen.
Kaikki liikunta- ja nuorisotoimen avustusta saaneet tahot ovat toimittaneet
selvitykset määräpäivään mennessä.
Kaksi seuraa pyysi vuoden 2017 avustuksen käytölle jatko-aikaa vuodelle
2018. Kyseiset seurat ovat toimittaneet selvityksen avustuksen käytöstä.
Avustusselvitykset ovat nähtävillä kokouksessa.
Matkailuneuvoja Satu Karvinen:
Kaikki kulttuuritoimen avustusta saaneet tahot ovat toimittaneet selvitykset.
Viihdespektaakkeli ry on anonut kulttuuritoimen avustukselle (600 euroa)
jatko-aikaa vuodelle 2019. Anomus jatkoajasta on liitteenä n:o 1/ § 11.
Avustusselvitykset ovat nähtävillä kokouksessa.

Esitys

Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta päättää myöntää Viihdespektaakkeli ry:lle jatkoajan
avustuksen käytölle. Avustus on käytettävä vuoden 2019 aikana. Selvitys
avustuksen käytöstä on toimitettava 31.1.2020 mennessä.
Muilta osin sivistyslautakunta merkitsee avustusselvitykset tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Harri Penttilä ilmoitti esteellisyyden. Puheenjohtajana pykälän ajan toimi
Velipekka Saarinen.

Tiedoksi

Pöytäkirjantarkastajat

- Avustuksia saaneet yhdistykset ja seurat
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LAUSUNTO NARVAN KYLÄN KORTTELIN 24 JA KORTTELIN 111 ASEMAKAAVAMUUTOKSESTA
SIVltk § 12

Liikunta- ja nuorisosihteeri Sari Juuti:
Vesilahden kunnanhallitus on 21.1.2019/ §23 päättänyt asettaa julkisesti
nähtäville luonnoksen Narvan korttelin 24 tonttien 1 ja 2 sekä korttelin 111
tontin 1 ja 2 asemakaavamuutoksesta. Luonnos on liitteenä n:o 1/ § 12.
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Vesilahden kunnan Narvan kylässä
Tuulikalliontien varrella Narvan koulun läheisyydessä. Asemakaavamuutos koskee Narvan asemakaava-alueen korttelin 24 tonttia 1 ja 2 sekä
korttelin 111 tonttia 1 ja 2, Tuulikalliontien yleisen tien aluetta kortteleitten
alueella, Kestintie katualuetta ja osaa Ylä-Narvantien katu-alueesta. Alueen pinta-ala on n. 1,5 hehtaaria.
Korttelin 24 osalta tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että se
vastaa kunnan muuttunutta palvelurakennetta. Tältä osin osayleiskaava ja
asemakaava ovat vanhentuneita eivätkä vastaa kunnan tarpeita ja palveluverkkoa tai nykyistä maankäyttöä. Asemakaavamuutoksen tavoitteena
on tonttien käyttötarkoituksen ja tonttijaon muuttaminen.
Alue sijaitsee valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamalla
valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella, Vesilahden kulttuurimaisemat (Valtioneuvoston periaatepäätös 5.1.1995). Alueelta ei ole tiedossa
kiinteitä muinaisjäännöksiä eikä Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisia valtakunnallisissa inventoinneissa mainittuja kohteita.
Suunnittelualueen kiinteistöt (922- 425–11-29), (922–425-11-17), (922425–11-28) ja (922–425-11-117) ovat kunnan omistuksessa. Suunnittelualueen kiinteistö (922–425-11-165) on yksityisomistuksessa.
Terveysasema on lopettanut toimintansa lukuun ottamatta kouluterveydenhuoltoa ja tiloissa toimii kunnan tekninen toimisto. Tältä osin käyttötarkoitus on tavoitteena muuttaa yleisten rakennusten korttelialueeksi. Uuden Narvan päiväkodin rakentumisen myötä päiväkotikäytössä olleet Tuulikalliontien varren rakennukset ovat olleet tyhjillään. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa niiden uudelleenkäyttö. Pääkäyttötarkoitus on tavoitteena muuttaa näiden rakennusten osalta asumiskäyttöön ja
mahdollisesti osin liike - ja toimitilaksi. Tavoitteena on Sorvalan osalta rakennussuojelukysymyksen ratkaiseminen sekä uuden rakennukselle sopivan käyttötarkoituksen esittäminen.
Vanhan paloaseman tontin, korttelissa 111 tontilla 1 kaavamuutoksen tavoitteena on käyttötarkoituksen muutos asumiseen ja mahdollisesti osin
liike - ja toimitilaksi.
Sivistyslautakunta pitää tärkeänä, että seuraavia asioita huomioidaan
kaavoitusprosessissa:
Kaava-alue sijaitsee Narvan koulun vieressä, alueella kulkee paljon koululaisia ja tämän vuoksi sivistyslautakunta korostaa edelleen kevyenliikenteenväylän varauksen tärkeyttä Tuulikalliontiellä sekä Kestintiellä.

Pöytäkirjantarkastajat
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Ehdotus
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Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta päättää antaa selosteen mukaisen lausunnon kunnanhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- kunnanhallitus

Pöytäkirjantarkastajat
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VALTUUSTOALOITE NUORTEN MAKSUTTOMASTA KUNTOSALIHARJOITTELUSTA
SIVltk § 13

Liikunta- ja nuorisosihteeri Sari Juuti:
Vesilahden Sosiaalidemokraattinen puolue on tehnyt valtuustoaloitteen
(liite n:o 1/ § 13) alle 18-vuotiaiden nuorten maksuttomasta kuntosaliharjoittelusta.
Nuorten kuntosaliharjoittelu on kannatettavaa ohjatusti ja valvotusti. Vesilahden kunnan kuntosalilla nuorilla on mahdollisuus käydä kahdesti viikossa nuorisotoimen järjestämässä ohjatussa ja maksuttomassa kuntosaliharjoittelussa. Ohjatusti nuori voi harjoitella turvallisesti oikeita suoritustekniikoita käyttäen ja saada hyvät lähtökohdat oikeaoppiseen kuntosaliharjoitteluun.
Vesilahden kunta tukee vuosittain yhdistyksiä ja urheiluseuroja toimintaavustuksilla sekä alle 18-vuotiaiden maksuttomilla liikuntasali- ja kenttävuoroilla. Kunta on viime vuosina rakentanut monipuolisia ulkoliikuntapaikkoja lapsille ja nuorille. Liikuntapaikkojen suunnittelussa on otettu
huomioon omatoiminen ja turvallinen harjoittelu, jossa harjoittelu tapahtuu
omaa kehonpainoa hyödyntäen.
Kuluttajaturvallisuuslain mukaan toiminnanharjoittajan on huolehdittava,
ettei kuluttajapalvelusta aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle. Kuntosalilaitteita koskevat yleiset turvallisuusvaatimukset. Mikäli kuntosalilaitteita
käyttää alle 14-vuotiaat, on kuntosalilaitteille sovellettava erillisiä standardeja, paitsi jos kuntolaitetta käytetään koulun liikuntatunneilla tai muissa
lapsille ja nuorille tarkoitetuissa pedagogisissa tarkoituksissa pätevän aikuisen valvonnan ja ohjauksen alaisena.
Sivistyslautakunta tarkistaa liikuntatoimen taksat vuosittain. Edellisen kerran tarkastus tehtiin 11.12.2018/ § 93. Lautakunta ei nähnyt tarvetta muuttaa esitettyjä kuntosalimaksuja.

Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta päättää antaa selosteen mukaisen selvityksen ja toteaa
omalta osaltaan kuntalaisaloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- kunnanhallitus

Pöytäkirjantarkastajat
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VALTUUSTOALOITE NUORTEN KILPAURHEILIJOIDEN TUKEMISEKSI
SIVltk § 14

Liikunta- ja nuorisosihteeri Sari Juuti:
Kunnanvaltuutettu Susanna Suoniemi jätti kunnanvaltuuston kokouksessa
26.3.2018 liitteenä n:o 1/ § 14 olevan aloitteen. Aloitteessa toivotaan vapaata kuntosalikäyttöä nuorille urheilijoille, jotka kilpailevat suomenmestaruustasolla tai ovat mukana maajoukkuetoiminnassa.
Valtuustoaloite on kannatettava. Vesilahdessa toimivat urheiluseurat tekevät erinomaista työtä nuorten urheilijoiden kasvattajaseuroina. Menestyäkseen nuori joutuu usein vaihtamaan seuraa toiselle paikkakunnalle ja
kustannukset urheilun harrastamiseen nousevat. Maksuttomalla kuntosalilla Vesilahden kunta tukee urheilijaa ja mahdollistaa urheilun harjoittamisen myös kotikunnassa.
Kuluttajaturvallisuuslain mukaan toiminnanharjoittajan on huolehdittava,
ettei kuluttajapalvelusta aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle. Kuntosalilaitteita koskevat yleiset turvallisuusvaatimukset. Mikäli kuntosalilaitteita
käyttää alle 14-vuotiaat, on kuntosalilaitteille sovellettava erillisiä standardeja, paitsi jos kuntolaitetta käytetään koulun liikuntatunneilla tai muissa
lapsille ja nuorille tarkoitetuissa pedagogisissa tarkoituksissa pätevän aikuisen valvonnan ja ohjauksen alaisena.
Nuorisolaissa (nuorisolaki 1285/2016) nuorella tarkoitetaan alle 29vuotiasta.
Maksuton kuntosalin käyttöoikeus voitaisiin myöntää nuorille urheilijoille
seuraavin ehdoin:
- Nuori harjoittelee suomenmestaruustasolla tai on mukana maajoukkuetoiminnassa
- Nuoren urheilijan ja hänen edustamansa lajin on oltava Suomen
Olympiakomitea ry:n jäsenseura
- Nuori on kirjoilla Vesilahdessa ja iältään 14–28 vuotias
- Nuoren urheilijan kuntosaliharjoittelu on valmentajan tai nuoren vanhemman vastuulla. Heillä on vastuu myös ohjata ja opastaa nuori harjoittelemaan kuntosalilla turvallisesti ja oikeaoppisesti
- Maksuttomaan kuntosaliharjoitteluun oikeuttavan nuoren tulee pyytää
seuralta tai valmentajalta todistus kriteerien täyttymisestä
- Kuntosalikortti on voimassa toistaiseksi, kuitenkin kuusi kuukautta kerrallaan
- Maksutonta kuntosaliharjoittelua tuetaan aluksi kokeiluluontoisesti
vuoden 2020 loppuun asti.

Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta päättää myöntää kuntosalin maksuttoman käytön nuorille kilpaurheilijoille selosteen mukaisesti.
Sivistyslautakunta päättää antaa selosteen mukaisen selvityksen ja toteaa
omalta osaltaan kuntalaisaloitteen tulleen käsitellyksi.

Pöytäkirjantarkastajat
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Päätös

Sivistyslautakunta päätti, että maksuton kuntosalin käyttöoikeus voidaan
myöntää nuorille urheilijoille kahdeksitoista kuukaudeksi kerrallaan. Päätösehdotus hyväksyttiin muutoin sivistysjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

- kunnanhallitus

Pöytäkirjantarkastajat
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VARHAISKASVATUKSEN JÄRJESTÄMINEN 3.6. - 2.8.2019 JA 23.12.2019. - 3.1.2020
SIVltk § 15

Varhaiskasvatusjohtaja Anne Mäki
Koulujen loma-aikoina, kesällä sekä joulun ja loppiaisen välisenä aikana
varhaiskasvatuksen tarve vähenee huomattavasti.
Vuodesta 2011 varhaiskasvatusta on tarjottu koulujen kesä- ja joululoman
aikana keskitetysti. Näin on saatu henkilökunnan lomat ja suursiivoukset
paremmin järjestettyä. Tästä järjestelystä on syntynyt myös taloudellista
säästöä.
Kesällä 2019 varhaiskasvatusta järjestetään seuraavasti:
- Peiponpellon päiväkoti on auki koko kesäajan
- Satumetsän ja Peuraniityn päiväkodit ovat kiinni 24.6. - 26.7.2019,
varahoito Peiponpellon päiväkodissa
- Ahtialan päiväkoti on kiinni 3.6. - 2.8.2019, varahoito Peuraniityn
päiväkodissa 3.6. - 20.6.2019 sekä 29.7. - 2.8.2019 ja Peiponpellon
päiväkodissa 24.6.- 26.7.2019
- Perhepäivähoidon varahoito järjestetään perhepäivähoitajien lomien
aikana päiväkodeissa päiväkotien aukioloaikojen mukaisesti.
Ajalla 23.12.2019 - 3.1.2020 varhaiskasvatusta järjestetään Peiponpellon
päiväkodissa, muut päiväkodit ovat tuolloin kiinni. Myös perhepäivähoidon
varahoito järjestetään Peiponpellon päiväkodissa.

Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta hyväksyy varhaiskasvatuksen järjestämisen 3.6. 2.8.2019 ja 23.12.2019 - 3.1.2020 ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- varhaiskasvatusjohtaja
- varhaiskasvatuksen palvelusihteeri
- päiväkotien johtajat

Pöytäkirjantarkastajat
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VARHAISKASVATUKSEN MAKSUHYVITYKSET PERHEILLE KESÄLLÄ 2019
SIVltk § 16

Varhaiskasvatusjohtaja Anne Mäki
Voimassa olevan maksuohjeistuksen mukaan heinäkuu on perheelle
maksuton, mikäli perhe on vastaanottanut varhaiskasvatuspaikan toimintavuoden alusta eli lapsen hoitosuhde on alkanut edellisen vuoden elokuussa tai aiemmin. Lisäksi edellytetään, että lapselle on kertynyt toimintavuoden aikana ennalta ilmoitettuja vapaapäiviä 75 % sopimuksen mukaisista kuukauden hoitoajoista.
Vuosina 2011 - 2018 Vesilahdessa on tarjottu maksuvapautusta kesäkuun maksusta, mikäli perheen lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta yhtäjaksoisesti 8 viikkoa kesäaikana ja varhaiskasvatus on alkanut viimeistään edellisen vuoden elokuussa. Mikäli hoitosuhde on alkanut edellisen
vuoden syyskuussa tai myöhemmin ja perhe pitää lapsensa pois varhaiskasvatuksesta yhtäjaksoisesti 8 viikkoa kesäaikana, on lapsella maksuton
heinäkuu.
Vuonna 2018 tätä mahdollisuutta käytti 84 lasta. Taloudellista säästöä järjestelyllä ei saavuteta, mutta hyvitysaika mahdollistaa päiväkotien ja osaltaan myös tukipalvelujen henkilöstön vuosilomien, ylityövapaiden, ostovapaiden sekä lomarahanvaihtovapaiden järjestämisen joustavalla tavalla.
Useat perheet toivovat maksuttoman ajan ulottuvan elokuulle, koska elokuu on myös varsin yleinen lomakuukausi.
1. Perheille myönnetään maksuvapautus kesä- ja heinäkuulta, mikäli
lapsen/lasten 8 viikon yhtäjaksoinen poissaolo varhaiskasvatuksesta
ajoittuu aikavälille 3.6. - 11.8.2019 ja varhaiskasvatus on alkanut
viimeistään 31.8.2018.
2. Perheille myönnetään maksuvapautus heinäkuulta, mikäli lapsen/
lasten 8 viikon yhtäjaksoinen poissaolo varhaiskasvatuksesta ajoittuu aikavälille 3.6. - 11.8.2019 ja lapsen /lasten varhaiskasvatus on
alkanut 1.9.2018 tai myöhemmin.
3. Perheiden tulee antaa sitovat kirjalliset ilmoitukset 1.5.2019 mennessä lapsen/lasten 8 viikon yhtäjaksoisesta poissaolosta 3.6. 11.8.2019 välisenä aikana.
4. Mikäli perheet haluavat kahden kuukauden maksuttomuuden tulee
kesä-elokuussa olla enintään yhden kuukauden sopimuksen mukaiset tunnit.
5. Esikouluun menevä lapsi voi saada kahden kuukauden maksuvapautuksen vain, mikäli hän on läsnä varhaiskasvatuksessa elokuussa ennen koulun alkua.

Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta hyväksyy varhaiskasvatuksen maksuhyvitykset perheille kesällä 2019 ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- varhaiskasvatusjohtaja
- varhaiskasvatuksen palvelusihteeri
- päiväkotien johtajat

Pöytäkirjantarkastajat

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

2/2019

Sivistyslautakunta

19.02.2019

§ 17

27

TILINPÄÄTÖS 2018 / SIVISTYSLAUTAKUNTA
SIVltk § 17

Tilinpäätöksessä esitetään selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten
ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.
Liitteet:
- liite n:o 1/ § 17 esitys tilinpäätökseksi 2018 sivistyslautakunnan
osalta vastuualueittain
- liite n:o 2/ § 17 talousarvion toteuma 2018 vastuualueittain

Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan tilinpäätöksen 2018 sivistyslautakunnan osalta ja toimittaa sen edelleen kunnanhallitukselle, kunnanvaltuustolle sekä tarkastuslautakunnalle.
Lisäksi sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutuman 2018 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- kunnanhallitus
- talouspäällikkö

Pöytäkirjantarkastajat

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

2/2019

Sivistyslautakunta

19.02.2019

§ 18

28

VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
SIVltk § 18

Kuntalain 92, 138 ja 141 §:iin sisältyvät määräykset mm. viranhaltijapäätösten ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Valtuuston 24.4.2017 / 17 § hyväksymässä hallintosäännön 4. luvun 9
§:ssä on määrätty asiat, joista sivistyslautakunnan alaiset viranhaltijat
päättävät.
Hallintosäännön 16 §:
”Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja.”
Hallintosäännön 17 §:
”Asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa lautakunnan käsiteltäväksi, jollei ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.”
”Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja
sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä.”
Kuntalaki 92 §, 4. mom.:
"Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa: lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia
asioita; eikä yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita."
Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 12.1 - 8.2.2019 ovat nähtävillä
kokouksessa. Päätöspöytäkirjat lisätään pöytäkirjan liitteeksi.
Nimi
Yhtenäiskoulu,
rehtori Nina Kaarlenkaski
Ylämäen koulu,
rehtori Jussi Hietakangas
Narvan koulu,
rehtori Arto Uusitalo
Sivistysjohtaja Mika Seppänen
Varhaiskasvatusjohtaja Anne Mäki
Liikunta- ja nuorisosihteeri Sari Juuti
Vastaava kirjastovirkailija Marjo Höyssä
Päiväkodinjohtaja Pirjo Honkanen
Päiväkodinjohtaja Salla Saarela

Ehdotus

Päätökset §
§§ B1-6, C1
§§ 7-21
§§ 1-3

§§ 1-5
ei päätöksiä
§
ei päätöksiä
ei päätöksiä
ei päätöksiä

Sivistysjohtaja:
Lautakunta päättää merkitä viranhaltijoiden päätökset ajalta 12.1 8.2.2019 ja ilmoittaa viranhaltijoille, että päätöksissä ei ole KunL 92 §:n
perustein sivistyslautakunnan käsiteltäviksi otettavia asioita.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Sivistyslautakunta

19.02.2019

2/2019
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§ 19

ILMOITUSASIAT
SIVltk § 19
1. Lähetekeskustelu kielitarjonnasta, tuntijaosta ja tuntikehyksistä
2. Lähetekeskustelu Aittakahvilan toiminnasta kesällä 2019
3. Kirjaston asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset
4. Hankkeiden tilanne
5. Lautakunnan jäsenten kummitoiminnan/vastuualueen asiat
6. Hyvinvointityön tilannekatsaus
7. Nuorisovaltuuston asiat / ptk
8. Seudun hyvinvointipalveluiden työryhmän asiat / muut seudulliset asiat
9. Sivistysjohtajan ajankohtaiset asiat
Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

2/2019

Sivistyslautakunta

19.02.2019

§ 20

30

OPETUSSUUNNITELMAN LUKUJEN 1 ja 12 PAIKALLISESTI PÄÄTETTÄVÄT ASIAT /
PÄIVITTÄMINEN
SIVtk § 20

Sivistysjohtaja Mika Seppänen:
Kasvatus- ja opetuslautakunta on kokouksessaan 15.12.2015 /§ 110 hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman lukujen 1-11 paikallisesti
päätettävät sekä 19.4.2016 /§ 33 lukujen 12-15 paikallisesti päätettävät
asiat käyttöönotettavaksi 1.8.2016.
Liitteissä 1 ja 2 on ehdotukset OPS-lukujen 1 ja 12 paikallisesti päätettävien asioiden päivittämiseksi. Ehdotetut muutokset on merkitty punaisella
ja poistettavaksi ehdotetut kohdat on yliviivattu.
Liitteet:
- liite n:o 1/ § 20 OPS luku 1
- liite n:o 2/ § 20 OPS luku 12

Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä perusopetuksen opetussuunnitelman
lukujen 1 ja 12 paikallisesti päätettävät asiat liitteiden mukaisin muutoksin
käyttöönotettavaksi 1.8.2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- rehtorit

Pöytäkirjantarkastajat

