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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
SIVltk § 60

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 laillisesi koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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10.09.2019
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
SIVltk § 61

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 Anneli Kesola ja Jenni-Maarit
Ketola.
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TALOUSARVION 2019 TOTEUTUMAN SEURANTA
SIVtk § 62

Liitteenä (liite nro 1/ § 62) talousarvion toteutuma ajalta 1.1.–31.8.2019.

Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutuman tiedoksi.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN MAKSUPERUSTEIDEN JA KÄYTTÖSÄÄNTÖJEN TARKISTUS
SIVltk § 63

Hyvinvointikoordinaattori Olli Alamäki
Vesilahden kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää
toimialaansa kuuluvista maksuista, vuokrista ja käyttökorvauksista (hallintosääntö 4 luku 5§ sivistyslautakunnan tehtävät ja toimivalta). Liikunta- ja nuorisotoimen taksat tarkistetaan vuosittain.
Maksuperusteiden tarkistamisesta käytiin lähetekeskustelu sivistyslautakunnassa 2.7.2019. Keskustelujen myötä taksojen maksuperusteita
on tarkistettu ja ehdotus liikunta- ja nuorisotoimen taksoiksi vuodelle
2020 on liitteenä nro 1/ § 63. Ehdotuksessa poistettavat kohdat on yliviivattu ja lisäykset merkattu punaisella.
Kuntosalin uudet taksat olisi hyvä ottaa käyttöön jo 1.11.2019, jotta aikaperusteisten kuntosalikorttien myynti voidaan aloittaa jo ennen vanhan kulunvalvontajärjestelmän käytöstä poistamista vuodenvaihteessa.

Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liikunta- ja nuorisotoimen taksat
sekä liikuntatilojen käyttösäännöt liitteen mukaisesti.
Muutokset astuvat voimaan 1.1.2020, poikkeuksena kuntosalin uudet
aikaperusteisiin kuntosalikortteihin pohjaavat taksat, jotka astuvat voimaan jo 1.11.2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- liikunta- ja nuorisotoimi
- kirjastotoimi
- kulttuuritoimi
- seurafoorumi

Pöytäkirjantarkastajat

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA
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Sivistyslautakunta

10.09.2019
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KÄSITYÖ- JA MUOTOILUKOULU NÄPSÄN AVUSTUS
SIVltk § 64

Sivistysjohtaja Mika Seppänen:
Taito Pirkanmaa ry on hakenut avustusta Vesilahden kunnalta Vesilahdella toimivan Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsän toimintaan vuodelle 2020.
Vesilahden Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsässä annetaan lapsille ja nuorille käsityön taiteen perusopetusta.
Vesilahden Näpsä-käsityökoulussa on tarkoitus antaa opetusta kuudelle
ryhmälle yhteensä 448 tuntia vuodessa. Oppilaita on 60. He ovat 6-15 –
vuotiaita.
Liitteenä nro 1/ 64§ Taito Pirkanmaa ry:n avustusanomus.

Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Lautakunta päättää myöntää Vesilahden Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsälle 4 500 €:n suuruisen toiminta-avustuksen vuodelle 2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- Taito Pirkanmaa ry / Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä

Pöytäkirjantarkastajat
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TALOUSARVIO 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021-2022
SIVltk § 65

Sivistysjohtaja Mika Seppänen:
Kunnanhallitus on kokouksessaan 24.6.2019 / § 164 hyväksynyt talousarvioraamin 2020 koko kunnan osalta ja lautakuntakohtaisesti, jotka ovat
tämän pykälän liitteenä (liite nro 1/ 65§ ja liite nro 2/ 65§).
Talousarviokehys on laadittu siten, että talousarviovuoden 2020 toimintatuottojen ja – kulujen pohjana on talousarvio ja – suunnitelma 2019–2021
tiedot. Oletuksena on, että tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit säilyvät vuoden 2019 tasolla. Henkilöstökuluihin on huomioitu korotusvaraus
1,5 % vuodelle 2020. Talousarviokehys sisältää vain ulkoiset tulot ja menot, ei siis kunnan sisäisiä eriä.
Talousarvion laadinnan lähtökohtana on, että käyttömenot eivät kasva.
Palkkojen korotusvaraus kuitenkin huomioidaan. Väkiluvun ja lakisääteisten tehtävien kasvusta tai alenemisesta johtuva tuotettavien palvelujen
määrän lisäys tai vähennys tulee myös ottaa huomioon. Vertailua tulee
tehdä suhteessa edellisen vuoden tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden toteumaan. Alibudjetointia, eikä ylibudjetointia tule tehdä.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 10.6.2019/ § 153 hyväksynyt talousarvion ja –suunnitelman 2020-2022 laatimisohjeet (liite nro 3/ 65§).
Vuoden 2019 osalta näyttää siltä, että alijäämä kasvaa entisestään talousarviossa arvioidusta n. 1.315.000 eurosta vuosikatteen jäädessä jälleen negatiiviseksi. Ennuste vuoden 2020 alijäämästä on tällä hetkellä
1.190.000 euroa. Tämän johdosta sopeuttamistoimenpiteitä tulee löytää
vielä enemmän.
Talousarvioesityksen valmistelu pohjautuu sivistyslautakunnassa 6.8.2019
käytyyn lähetekeskusteluun. Talousarvioesitys sisältää seuraavat sopeuttamistoimenpiteet:
Vuodelle 2020 on kokonaisvaikutus -58.500€, joka koostuu
• kotihoidontuen varaus tarkistettu oikealle tasolle -40.000€
• liikunta- nuoriso- ja kulttuuritoimen toiminta-avustusten leikkaus
-8.000€
• perusopetuksen tuntijaon muutos ja tuntikehysten leikkaus yhteensä 12 vuosiviikkotuntia -8.000€
• TVT-laitteiden kulujen karsiminen -2.500€
Vuodelle 2021 on kokonaisvaikutus -49.000€, joka koostuu
• perhepäivähoitajan vakanssin täyttämättä jättäminen -25.000€
• tuntikehysleikkauksen vaikutus -10.000€
• perusopetuksen aineiden ja tarvikkeiden vähennys -9.000€
• TVT-laitteiden kulujen karsiminen -5.000€
Lisäksi esityksenä on yhden luokanopettajan henkilötyövuoden vähennys
Narvan yhdysluokan perustamisen myötä, jonka toteutuminen on arviolta
syksyllä 2022 tai 2023. Luokanopettajan htv-vähennys ei ole talousarviossa, mutta sen vaikutus on arviolta -50.000€. Sivistyslautakunta päättää
luokanopettajan htv-vähennyksestä vuoden 2022 talousarviovalmistelun
yhteydessä.

Pöytäkirjantarkastajat
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Lisäksi esitetään kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle Ahtialan päiväkodin lakkauttamista 1.8.2020 alkaen. Tämän rakenteellinen vuosittainen säästövaikutus on arviolta -70.000€, jossa vuodelle 2020 vaikutus on
-31.500€ ja vuonna 2021 säästö on lisäksi -38.500€, jolloin vaikutus tulee
täysimääräisenä.
Valtuustoryhmät ovat valinneet vuodelle 2020 kaksi painopistettä, jotka
ovat luonnon houkuttelevuuden esilletuonti sekä asumisen monimuotoisuuden lisääminen ja asumisen turvaaminen kuntalaisen koko elinkaaressa yksityisiä palveluja hyödyntäen. Painopisteet koskettavat kaikkia hallintokuntia. Näistä on johdettu talousarvion tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2020. Tavoitteiden asettelussa on otettu huomioon myös uusi sivistystoimen visio.
Liitteet:
- liite nro 1/ 65§ Talousarvioraami 2020
- liite nro 2/ 65§ Lautakuntakohtainen talousarvioraami 2020
- liite nro 3/ 65§ Talousarvion ja –suunnitelman 2020-2022 laatimisohjeet
- liite nro 4/ 65§ Talousarviotekstit 2020
- liite nro 5/ 65§ Vastuualueiden esitykset talousarvioksi 2020 sekä
taloussuunnitelmaksi 2021-2022.
Ehdotus

Sivistysjohtaja:
1. Sivistyslautakunta päättää hyväksyä kasvatus- ja opetuslautakunnan vastuualueen talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 20202021 liitteen nro 4/ 65§ ja liitteen nro 5/ 65§ mukaisesti.
2. Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle Ahtialan päiväkodin lakkauttamista 1.8.2020 alkaen.

Käsittely

Käsittelyn aikana sivistysjohtaja teki seuraavan muutosesityksen:
1. Sivistyslautakunta päättää hyväksyä sivistyslautakunnan vastuualueen talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020-2021 liitteen
nro 4/ 65§ ja liitteen nro 5/ 65§ mukaisesti.
2. Lisäksi todetaan, että Ahtialan päiväkodin lakkauttaminen 1.8.2020
alkaen otetaan asiana mukaan kunnan yt-prosessiin ja viedään päätökselle kunnan talouden tasapainottamisohjelman yhteydessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- kunnanhallitus
- sivistyslautakunnan alaiset esimiehet

Pöytäkirjantarkastajat
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VESILAHDEN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2019-2020
SlVltk § 66

Varhaiskasvatusjohtaja Anne Mäki:
Opetushallitus on päättänyt 19.12.2018 varhaiskasvatussuunnitelman perusteista. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on kansallinen normi,
joka ohjaa varhaiskasvatuksen toteuttamista päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja muussa varhaiskasvatuksessa. Vesilahden varhaiskasvatussuunnitelma on hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.6.2019/§ 43.
Vesilahden varhaiskasvatus laatii toimintavuosittain kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman.
Toimintasuunnitelmassa kiinnitetään huomiota varhaiskasvatuslain tavoitteiden toteutumiseen, osallisuuden lisäämiseen, toimintakulttuurin ja oppimisympäristön kehittämiseen, varhaiskasvatuksen yhdenvertaisuuden
toteutumiseen, pedagogiikan kirkastamiseen sekä arvioinnin kehittämiseen. Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman tavoitteita ja sisältöjä on
yhtenäistetty esi- ja perusopetuksen kanssa.
Liitteenä nro 1/ § 66 on Vesilahden varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma 2019-2020.

Ehdotus

Sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta hyväksyy Vesilahden varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman toimintavuodeksi 2019-2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- päiväkodin johtajat
- varhaiskasvatusjohtaja

Pöytäkirjantarkastajat
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KOULUJEN LUKUVUOSISUUNNITELMAT LUKUVUODEKSI 2019-2020
SIVltk § 67

Sivistysjohtaja Mika Seppänen:
Perusopetusasetuksen 20.11.1998/852 § 9 mukaan opetuksen järjestäjän
tulee laatia lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma,
josta määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja
opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista. Edellä mainituista keskeisistä asioista tulee opetuksen järjestäjän ennalta ilmoittaa oppilaille ja näiden huoltajille.
Vesilahden kunnan koulujen lukuvuosisuunnitelma on seudullisen opetussuunnitelmatyön pohjalta laadittu paikallinen koulujen lukuvuoden toimintasuunnitelma. Suunnitelmaan on tehty tarvittavia paikallisia lisäyksiä.
Koulujen lukuvuosisuunnitelmat lukuvuodeksi 2019-2020:
- liite nro 1/ § 67 Narvan koulun lukuvuosisuunnitelma
- liite nro 2/ § 67 Vesilahden yhtenäiskoulun lukuvuosisuunnitelma
- liite nro 3/ § 67 Ylämäen koulun lukuvuosisuunnitelma

Ehdotus

Sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä pykälän liitteenä olevat koulujen lukuvuosisuunnitelmat lukuvuodeksi 2019-2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- koulut

Pöytäkirjantarkastajat
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KULTTUURITOIMEN KOHDEAVUSTUS
SIVltk § 68

Sivistysjohtaja Mika Seppänen
Sivistyslautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 11.12.2018 / § 91 liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen toiminta-avustusten jakoperusteet ja ohjeet.
Kulttuuritoimen kohdeavustuksia voi hakea pitkin vuotta.
Kohdeavustusten myöntämisen perusteena on:
Avustus myönnetään yhdistyksille, laitoksille ja yksittäisille taiteen harrastajille esim. näyttelyn/konsertin järjestämiseen, kotiseututyötä ja kulttuuriperintöä tukevaan julkaisu- ja muuhun toimintaan Vesilahdessa.
Vaatimuksia:
- kuntalaisille avoin kulttuuritapahtuma
- edistää kulttuuri- ja taidekasvatusta
- mikäli hanke toteutetaan yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa, vaikuttaa kulttuuritoimen panostuksen suuruus avustuksen saantiin
Avustushakemus on nähtävillä kokouksessa.
Kohde-avustuksen hakija
Kurjen ekokyläyhdistys ry

Ehdotus

Anomus
2019
200 €

Esitys
2019
200 €

Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta päättää, että kulttuuritoimen kohdeavustus jaetaan esityksen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- hakija

Pöytäkirjantarkastajat
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VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
SIVltk § 70

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 1.8. - 30.8.2019 ovat nähtävillä
kokouksessa. Päätöspöytäkirjat lisätään pöytäkirjan liitteeksi.
Yhtenäiskoulu,
rehtori Nina Kaarlenkaski
Ylämäen koulu,
rehtori Jussi Hietakangas
Narvan koulu,
rehtori Arto Uusitalo
Sivistysjohtaja Mika Seppänen
Varhaiskasvatusjohtaja Anne Mäki
Vastaava kirjastovirkailija Marjo Höyssä
Päiväkodinjohtaja Pirjo Honkanen
Päiväkodinjohtaja Salla Saarela

Ehdotus

§§ 183-204
1.6.-30.8. §§ 7-29
1.6.-30.8. §§ 4-27
§§ 189-200
§ 11
ei päätöksiä
ei päätöksiä
§1

Sivistysjohtaja:
Lautakunta päättää merkitä viranhaltijoiden päätökset ajalta 1.8. 30.8.2019 ja ilmoittaa viranhaltijoille, että päätöksissä ei ole KunL 92 §:n
perustein sivistyslautakunnan käsiteltäviksi otettavia asioita.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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ILMOITUSASIAT
SIVltk § 71
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ehdotus

Hyvinvointikoordinaattorin esittäytyminen
Lautakunnan jäsenten kummitoiminnan/vastuualueen asiat
Hyvinvointityön tilannekatsaus
Nuorisovaltuuston asiat / ptk
Seudun hyvinvointipalveluiden työryhmän asiat / muut seudulliset asiat
Sivistysjohtajan ajankohtaiset asiat

Sivistysjohtaja:
Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

