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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
SIVltk § 12

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.

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

2/2020

Sivistyslautakunta

04.02.2020

§ 13

21

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
SIVltk § 13

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 Rami Hanweg ja Anneli Kesola.
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VARHAISKASVATUSPALVELUJEN HINNAT ULKOPAIKKAKUNTALAISILLE VUODELLE 2020
SIVltk § 14

Varhaiskasvatuksen johtaja:
Vesilahden kunta on sopinut Tampereen seutukunnan muiden kuntien
(Tampere, Kangasala, Nokia, Pirkkala, Lempäälä, Ylöjärvi, Orivesi)
kanssa varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisestä seutukunnallisesti.
Sopimuksen mukaan kunnat voivat ostaa toisen kunnan varhaiskasvatuspaikkoja maksusitoumuksella toimintavuodeksi
(1.8. - 31.7.) kerrallaan. Kunta ei kuitenkaan ole velvollinen ostamaan
asukkailleen toisen kunnan palveluja. Sopimuksen mukaan kunnat tarkistavat muilta kunnilta perittävät maksut kalenterivuosittain.
Tampereen kaupunkiseudun hyvinvointipalveluiden työryhmän varhaiskasvatuksen alatyöryhmä on päättänyt, että kaikissa seutusopimuksissa
mukana olevissa kunnissa noudatettaisiin Tampereen seutukunnan
keskihintaa. Perusteena on taloudellinen samanvertaisuus hoitopaikkojen ostamisesta ja myymisestä. Varhaiskasvatuspalvelujen ulkopaikkakuntalaisten yhtenäisitä hinnoista on sovittu Tampereen kaupunkiseudun varhaiskasvatuksen työryhmässä 12.11.2019.
Päiväkotihoidon, osapäivähoidon ja vuorohoidon hinnat perustuvat vuoden 2018 seudun kustannuslaskentaan. Kustannuksiin on lisätty varhais- ja eläkemeno-perusteiset maksut. Hintoihin on lisätty kuntien peruspalveluiden hintaindeksin muutos 2,4 %.
Perhepäivähoidon, avoimen varhaiskasvatuksen sekä Erho -yksikön
hintojen pohjana on käytetty vuoden 2019 hintaa korotettuna julkisten
menojen hintaindeksillä. Erityisvarhaiskasvatuspaikan kustannuksiin ei
sisälly lapsen kuljetuksia, eikä mahdollisia henkilökohtaisen avustajan
palkkakustannuksia.
Tampereen Kaupunkiseudun kuntien sopimuksen mukaan varhaiskasvatuspalveluja ostava kunta maksaa palvelun järjestävälle kunnalle kerta- tai kuukausimaksun riippuen huoltajien varaamien hoitopäivien määrästä.
Varhaiskasvatuspalveluista ulkopaikkakuntalaisilta perittävät maksut
Tampereen seudun kunnille 1.1.2020 - 31.12.2020 ovat seuraavat:
Ulkokuntalaisten lasten laskutus 2020
€/paikka/kuukausi
10 pvä
Varhaiskasvatus päiväkodeissa
1 043,91 €
521,95 €
Osapäiväinen varhaiskasvatus
521,95 €
260,98 €
Vuorohoito
1 492,79 €
746,39 €
Varhaiserityiskasvatus
2 400,98 € 1 200,49 €
Osapäiväinen varhaiserityiskasvatus
1 200,49 €
600,25 €
Perhepäivähoito
1 156,58 €
578,29 €
Avoin varhaiskasvatus
399,84 €
199,92 €
Erho-yksikkö
7 389,97 € 3 694,99 €
Seutusopimuksessa olevien kuntien lisäksi Vesilahti myy varhaiskasvatuspalveluja ostopalvelusopimuksen mukaisesti muille kuin
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sopimuskunnille mm. silloin, kun lapsi on lastensuojelullisista syistä sijoitettu Vesilahteen perheeseen.
Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä vuodelle 2020 varhaiskasvatuspalveluiden hinnat ulkopaikkakuntalaisille esityksen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- varhaiskasvatusjohtaja
- varhaiskasvatuksen palvelusihteeri
- päiväkotien johtajat
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VARHAISKASVATUKSEN MAKSUHYVITYKSET PERHEILLE KESÄLLÄ 2020
SIVltk § 15

Varhaiskasvatuksen johtaja:
Voimassa olevan maksuohjeistuksen mukaan heinäkuu on perheelle
maksuton, mikäli perhe on vastaanottanut päivähoitopaikan 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 2011-2019 Vesilahdessa on tarjottu maksuvapautusta kesäkuun
maksusta. Edellytyksenä on ollut, että perheen lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta yhtäjaksoisesti 8 viikkoa kesäaikana ja varhaiskasvatus on
alkanut viimeistään edellisen vuoden elokuussa. Mikäli hoitosuhde on alkanut syyskuussa tai myöhemmin ja perhe pitää lapsensa pois varhaiskasvatuksesta yhtäjaksoisesti 8 viikkoa kesäaikana, on lapsella maksuton
heinäkuu.
Vuonna 2019 tätä mahdollisuutta käytti 67 lasta. Taloudellista säästöä
järjestelyllä ei saavuteta, mutta hyvitysaika mahdollistaa päiväkotien ja
osaltaan myös tukipalvelujen henkilöstön vuosilomien, ylityövapaiden, ostovapaiden, lomarahanvaihto-vapaiden yms. järjestämisen joustavalla tavalla. Useat perheet toivoivat maksuttoman ajan voivan ulottua myös elokuulle, koska elokuu on myös varsin yleinen lomakuukausi.
Ehdotus maksuhyvityksien periaatteista:
1. Perheille myönnetään maksuvapautus kesä- ja heinäkuulta, mikäli
lapsen/lasten 8 viikon yhtäjaksoinen poissaolo varhaiskasvatuksesta
ajoittuu aikavälille 1.6.-31.7.2020 ja varhaiskasvatus on alkanut viimeistään 31.8.2019.
2. Perheille myönnetään maksuvapautus heinäkuulta, mikäli lapsen/lasten 8 viikon yhtäjaksoinen poissaolo päivähoidosta ajoittuu
aikavälille 1.6.-31.7.2020 ja lapsen/lasten päivähoito on alkanut
1.9.2019 tai myöhemmin.
3. Perheiden tulee antaa sitovat kirjalliset ilmoitukset lapsen/lasten 8
viikon yhtäjaksoisesta poissaolosta 1.6.-31.7.2020 välille 1.5.2020
mennessä, jotta heille myönnetään ko. maksuvapautus.
4. Esikouluun menevä lapsi voi saada kahden kuukauden maksuvapautuksen vain, mikäli hän jatkaa varhaiskasvatuksessa elokuussa
2020.

Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta hyväksyy varhaiskasvatuksen maksuhyvitykset kesällä
2020 ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- varhaiskasvatusjohtaja, varhaiskasvatuksen palvelusihteeri päiväkotien
johtajat

Pöytäkirjantarkastajat
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SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN TEHTÄVÄALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN
SIVtk § 16

Sivistysjohtaja Mika Seppänen:
Vesilahden kunnanhallitus on antanut 25.11.2019/ §281 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen, jonka mukaan toimielimet laativat tehtäväaluekohtaiset käyttösuunnitelmat valtuuston hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Tehtäväalueiden käyttösuunnitelmat vastaavat yhteensä valtuuston hyväksymiä kokonaistoimintamenoja ja -tuloja.
Suositus on, että tuloarviot ja määrärahat päätetään tehtäväaluetasolla.
Toimielin tarkentaa tarpeen mukaan valtuuston hyväksymiä tavoitteita.
Käyttösuunnitelmien tulee olla hyväksyttynä 28.2. mennessä.

Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä sivistyslautakunnan alaisten tehtäväalueiden käyttösuunnitelmat (liite nro 1/ §16).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- talouspäällikkö
- hallintojohtaja
- varhaiskasvatuksen johtaja
- rehtorit
- päiväkodinjohtajat
- hyvinvointikoordinaattori
- matkailuneuvoja
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VALTUUSTOALOITE LAPSIYSTÄVÄLLISESTÄ KUNNASTA
SIVtk § 17

Sivistysjohtaja Mika Seppänen:
Valtuutettu Susanna Suoniemi jätti 4.3.2019 valtuuston kokouksessa viiden valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen koskien UNICEFin lapsiystävällinen kunta –mallin käyttöönottoa (liite nro 1/ §17).
UNICEFin lapsiystävällinen kunta -mallin kautta kunnat voivat edistää lapsen oikeuksien toteutumista. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja Unicefin kansainväliseen Child Friendly City -malliin. Kunta
arvioi, miten hyvin lapsiystävällisyys nykyään toteutuu. Kartoituksen tehtyään kunta valitsee, mitä toiminnan osa-alueita se alkaa kehittää ja miten. Kahden vuoden kehittämistyön jälkeen kunta arvioi työnsä tulokset ja
raportoi niistä Unicefille. Unicef arvioi sekä kehittämisprosessia että saavutettuja tuloksia ja kunta voi saada Unicefin Lapsiystävällinen kunta tunnustuksen. Tunnus on voimassa kaksi vuotta. Tunnustus ei tarkoita, että työ olisi valmis, vaan kunta sitoutuu jatkamaan lapsiystävällisyyden kehittämistä.
Nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi lapsi- ja perheystävällisyyden edistäminen. Kunnan tehtävänä on yhdenvertaisuuden, tasaarvon sekä hyvinvoinnin edistäminen. Kunnassa vahvistetaan lasten ja
nuorten osallisuutta ja päätöksenteossa otetaan huomioon lapsivaikutusten arviointi. Vesilahden kunnan strategia 2030 sekä sivistystoimen visio
2025 edistävät edellä mainittuja asioita. Valtuustoaloite lapsiystävällisen
kunnan toimintaperiaatteesta on kannatettava. Unicef-lapsiystävällinen
kunta -mallin selvitys- ja valmistelutyö esitetään Vesilahden kunnan hyvinvointityöryhmän tehtäväksi, joka hakee lapsiystävällinen kunta -malliin
mukaan vuoden 2020 haussa.

Ehdotus

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- kunnanhallitus
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VALTUUSTOALOITE LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNISTA
SIVltk § 18

Hyvinvointikoordinaattori Olli Alamäki:
Valtuutettu Miia Rajala jätti 2.12.2019 viiden valtuutetun allekirjoittaman
valtuustoaloitteen, jossa tuodaan esiin yhteinen huoli lasten ja nuorten
hyvinvoinnista Vesilahdessa. Aloite on liitteenä nro 1/ §18.
Valtuustoaloitteessa esitetään, että nuorison tarvitsemien lähipalveluiden
kokonaisvaltainen organisointi ja tarvittavien toimien järjestäminen yhdessä nuorten, vanhempien ja heidän tukiverkostonsa sekä kolmannen sektorin kanssa toteutetaan mahdollisimman nopeasti.
Kuten aloitteesta käy ilmi, on lasten ja nuorten hyvinvointi ajankohtainen
aihe, sillä kouluterveyskyselystä löytyvien tulosten mukaan hyvinvointimittarit ovat matkalla huonompaan suuntaan ja häiriökäyttäytyminen lisääntyy.
Kunta pyrkii tarttumaan näihin haasteisiin omien toimenpiteidensä kautta
muun muassa poikkihallinnollisten lapsi- ja perhepalveluiden työryhmän ja
oppilashuollon työryhmien toteuttamien toimenpiteiden avulla sekä nuorisotoimen toimenpiteiden, etsivän nuorisotyön ja entistä tiiviimmän kouluyhteistyön avulla. Lisäksi nuoret itse pääsevät vaikuttamaan heille tarjottaviin palveluihin nuorisovaltuuston ja nuoriso-ohjaajien keräämän palautteen kautta.
Näiden työryhmien kehittämissuunnitelmien pohjalta kunta on ryhtynyt
panostamaan suunnitellusti enenevässä määrin muun muassa koulunuorisotyöhön sekä vanhemmuuden ja perheiden tukemiseen kohdentaen
toimenpiteitä näihin osa-alueisiin. Myös esimerkiksi nuorisotilan aukioloaikoja on muokattu kysynnän ja nuorten toiveiden mukaan. Lisäksi nuorisotilaa pidetään tammi-helmikuun 2020 aikana auki kolmen viikonloppuna.
Tällä pyritään selvittämään olisiko viikonlopun aukioloajoille tarvetta ja kysyntää.
Niin nuorisopalveluiden kuin muidenkin edellä mainittujen ryhmien toimintaa ja uusia toimenpiteitä tullaan jatkossakin kehittämään esiin nousseiden tarpeiden mukaan, jotta toimenpiteillä päästäisiin tarttumaan mahdollisimman syvälle haasteiden ytimeen ja toimenpiteiden vaikuttavuus olisi
tätä kautta mahdollisimman hyvä. On kuitenkin hyvä huomioida, että toimintojen painopisteen siirtäminen yhteen paikkaan vähentää automaattisesti toimintaa jostain muualta. Esimerkiksi nuorisotilan ilta- ja viikonloppuaukioloaikojen lisääminen vähentää auttamatta merkittävästi muun muassa arkena tehtävää koulunuoristyötä, koululaisille suunnattua matalan
kynnyksen kerhotoimintaa sekä nuorisotilan iltapäivätoimintaa.
Esimerkiksi laajempien aukioloaikojen tarjoaminen vaatisi siis joko nuorisotyöhön kohdennettujen resurssien lisäämistä tai laajemman yhteistyön
tekemistä sidosryhmien välillä.
Kuntastrategiaan kirjatun ”Islannin mallin” mukaisia toimintatapoja pohdittaessa olisikin hyvä kartoittaa kunnan, järjestöjen ja vapaaehtoisten välillä
tehdyn yhteistyön kehittämistä lasten, nuorten ja perheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia edistämään pyrittäessä. Strategian toimenpiteitä suunniteltaessa olisikin hyvä pohtia, kuinka edellä mainittujen sidosryhmien

Pöytäkirjantarkastajat

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

2/2020

Sivistyslautakunta

04.02.2020

§ 18

28

yhteistyötä voitaisiin syventää ja organisoida yhteisten tavoitteiden toteutumiseksi.
Tärkeää on panostaa entistä enemmän perheiden varhaiseen tukeen jo
neuvolassa ja varhaiskasvatuksessa sekä ennaltaehkäisevään työhön koko kasvunpolun jatkumossa.
Esitetään, että aloitteen ja selosteen mukaiset toiminnot huomioidaan uuden kuntastrategian toimenpiteitä suunniteltaessa.
Ehdotus

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- kunnanhallitus
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VALTUUSTOALOITE MAKSUTTOMISTA LIIKUNTAPAIKOISTA
SIVltk § 19

Hyvinvointikoordinaattori Olli Alamäki:
Valtuutettu Matti Kuusjärvi jätti 2.12.2019 valtuuston kokouksessa viiden
valtuutetun allekirjoittaman aloitteen koskien kunnan liikuntapaikkojen
maksullisuutta. Aloitteessa esitetään, että jatkossa kunnalliset liikuntapaikat olisivat maksuttomia kaikille kuntalaisille. Aloite on liitteenä nro 1/
§19.
Kuten aloitteessakin todetaan, on liikkumattomuus todella suuri ongelma,
jonka vuotuiset kustannukset ovat suuruudeltaan verrannolliset esimerkiksi tupakasta ja muista päihteistä tai työttömyydestä aiheutuviin kustannuksiin. Tampereen kaupunkiseudun hyvinvointipalveluien ja UKKinstituutin tekemän tutkimuksen mukaan liikkumattomuuden kustannukset
Tampereen kaupunkiseudulla ovat noin 310 miljoonaa euroa vuodessa.
Vesilahden kunnan vuotuiset liikkumattomuudesta johtuvat kustannukset
ovat puolestaan noin 3,3 miljoonaa euroa.
Myös liikunnan harrastamisen kustannukset ovat ajankohtainen aihe, johon on otettu kantaa jopa valtion johtotasolta lähtien. Merkittävä osa liikuntaharrastusten kustannuksista koostuu tilavuokrista, joten muun muassa vuonna 2019 kaatuneen edellisen hallituksen SOTE-uudistuksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kertoimen mukaisen kunnille jaettavan valtionosuuden yhtenä kriteerinä olivat kunnan tarjoamien liikuntatilojen maksuttomuus lapsille ja nuorille, jotta erityisesti lasten ja nuorten harrastamisen kustannukset saataisiin pidettyä mahdollisimman alhaisina.
Aikuisten harrastamisen kustannuksista ei samanlaisia suosituksia ole.
Vesilahdessa paikallisten liikunta- ja urheiluseurojen lapsille ja nuorille järjestämään ohjattuun liikuntaan varatut liikuntatilavuorot ovat jo maksuttomia, jonka lisäksi seurojen järjestämille niin sanotuille perhevuoroille
myönnetään tilat puoleen hintaan normaalihinnasta.
Lisäksi eläkeläisille järjestetyistä ryhmäliikuntatunneista ei peritä vuokraa.
Muita alennuksia ei tällä hetkellä liikuntavuoroista tai kuntosalin käytöstä
kuitenkaan myönnetä.
Vuonna 2019 Vesilahden kunnan liikuntatiloista saadut tulot olivat yhteensä 29.950€, joista tilavuokrien osuus on hieman yli 15.300€ ja loput tuloista koostuvat kuntosalin käytöstä saatavista tuloista.
Näistä ulkopaikkakuntalaisten osuus vuonna 2019 on ollut yhteensä noin
1000-2000€. Näistä liikuntatilojen vuokratuloja on noin 1000€, mutta kuntosalin käyttäjien osuutta ei voida tarkalleen määrittää, sillä kuntosalipoletin ostajilta ei kerätä kotipaikkakuntaan liittyviä tietoja, eikä hinnoittelussa
ole eroja eri paikkakunnalta tulevien asiakkaiden välille. Näin ollen ehdotuksen mukaiset ilmaiset liikuntatilat pienentäisivät kunnan vuosittaisia tuloja noin 27.000€.
On kuitenkin selvää, että liikkumattomuus on myös Vesilahdessa varsin
kallis haaste, johon olisi pyrittävä tarttumaan kaikin keinoin. Jo prosentin
säästö liikkumattomuudesta koituvista kustannuksista riittäisi kattamaan
liikuntatilojen vuokrista saatavat tuotot. Liikuntatilojen edullisuus tai jopa
maksuttomuus voisivat olla yksi keino sekä rohkeasti erilainen kokeilu
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aktivoida ihmisiä liikuntaharrastuksen pariin. Lisäksi maksuttomat liikuntatilat voivat olla yksi apukeino uusien asukkaiden houkuttelemiseksi.
Maksuttomat liikuntatilat eivät kuitenkaan varmuudella aktivoi liian vähän
liikkuvia, vaan maksuttomuus voi aktivoida jo valmiiksi aktiivisia liikkumaan entistä enemmän. Lisäksi tilojen maksuttomuus voi lisätä niin sanottuja ”haamuvarauksia”, jolloin käyttövuoroja varataan ”varmuudeksi”, mutta maksuttomuudesta johtuen vuoroja jää käyttämättä ja varauksia perumatta normaalia useammin.
Liikuntatilojen maksuttomuutta pohdittaessa olisikin hyvä pyrkiä selvittämään paraneeko tilojen käyttöaste kokonaisuutena (varausten määrä),
houkutteleeko maksuttomuus tiloille uusia käyttäjiä ja käyttäjäryhmiä sekä
millainen varattujen vuorojen käyttöaste todellisuudessa on. Näin saataisiin käsitys siitä, ovatko maksuttomat liikuntasalivuorot houkutelleet uusia
– toivottavasti ennestään liikkumattomia – liikunnan harrastajia vai ovatko
ns. ”haamuvaraukset” lisääntyneet. Lisäksi olisi hyvä pohtia olisiko liikkumattomuuden ehkäisemiseen suunnatut panostukset tehokkaampaa laittaa monipuolisempien ja laajempien ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämiseen sekä liikkumattomien kuntalaisten tehokkaaseen tavoittamiseen
ja liikuntapalveluiden pariin ohjaamiseen.
Myös uuteen kuntastrategiaan kirjatun ”Islannin mallin” puitteissa on hyvä
pohtia keinoja mm. kuntalaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin sekä yhteisöllisyyden edistämiseksi. Liikunnan harrastamisen mahdollisuudet ovat
yksi olennainen osa näitä toimenpiteitä, joten erilaisia rohkeitakin ratkaisuja liikkumattomuuden ehkäisemiseksi sekä liikuntatilojen käyttöasteen parantamiseksi on hyvä pohtia ja selittää kokeilemalla.
Ehdotetaan, että aloitteen ja selosteen mukaiset toimenpiteet ja maksuttomuus arvioidaan strategian 2021 toimenpiteitä suunniteltaessa.
Esitys

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- kunnanhallitus
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VALTUUSTOALOITE MATALANKYNNYKSEN AKTIVITEETTIEN LISÄYKSESTÄ
SIVltk § 20

Hyvinvointikoordinaattori Olli Alamäki:
Valtuutettu Matti Kuusjärvi jätti 2.12.2019 valtuuston kokouksessa neljän
valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen koskien kunnan tarjoamien
matalankynnyksen aktiviteettien lisäämistä.
Aloite on liitteenä nro 1/ §20.
Aloitteessa esitetään Kirkonkylän kaukalon pohjan asfaltoimista, kaukalon
viereisen väestönsuojan käyttöönottoa pukusuojaksi sekä katusalibandykaukalon hankkimista Kirjasto Lähteen takana olevalle parkkipaikalle
kaikkien kuntalaisten vapaaseen käyttöön.
Kaukalon pohjan asfaltointia on suunniteltu aikaisemminkin, mutta se on
jäänyt tähän asti toteutumatta. Asfaltointi helpottaisi sekä kentän hoitoa
niin kesäisin kuin talvisinkin sekä monipuolistaisi kaukalon käytön mahdollisuuksia. Estettä asfaltoinnille ei ole, joten asiaa olisikin hyvä esittää edelleen tekniselle lautakunnalle.
Väestönsuoja on tällä hetkellä teknisen toimen hallinnassa, eikä liikuntapalveluiden käytöstä ole sovittu. Kaukalon talvikäytön kannalta pukusuoja
olisi ehdottoman tarpeellinen. Ennen käyttöönottoa olisi kuitenkin huomioitava ja sovittava seuraavista asioista. Pukusuojan käyttö vaatisi oven
avaamista aamuisin ja sulkemista iltaisin. Tämä vaatisi tekniseltä toimelta
investointia sähköiseen lukitukseen, sillä manuaalisesti ko. työ ei nykyisillä
resursseilla onnistu. Lisäksi tilan kunnossapito- ja siivouspalveluiden tuomat kustannukset tulisi lisätä liikuntapalveluilta perittäviin sisäisiin kustannuksiin. Myös tilan valvonta tulisi pohtia ennen käyttöönottoa, jotta mahdolliselta epäasialliselta käytökseltä vältyttäisiin. Epäasiallinen käyttäytyminen estää myös tilan asianmukaisen käytön. Tilan käyttöä pukusuojana
voisi toteuttaa aluksi kokeiluluontoisesti, jolloin saadaan selville, pysyykö
tila hyvässä kunnossa ja asiallisessa käytössä.
Kirjaston takana oleva parkkipaikka on Pirkanmaan Osuuskaupan tontilla,
josta on tehty rasitesopimus Osuuskaupan kanssa. Tämä rasitesopimus
määrittää alueen käytön parkkipaikkana, jollaiseksi se on myös asemakaavassa merkitty. Näin ollen aluetta ei voida nykyisellään käyttää muuhun käyttötarkoitukseen.
Yksittäisten tapahtumien, kuten vaikkapa turnausten järjestäminen alueella voisi olla sovittaessa mahdollista ja tällaiseen toimintaan alue soveltuisikin mm. sijaintinsa puolesta erinomaisesti.
Uuteen kuntastrategiaan kirjatun ”Islannin mallin” mukaisesti uusia matalankynnyksen palveluita ja harrastusmahdollisuuksia tulee pyrkiä kehittämään, ja kaikkien helposti saatavilla olevat matalan kynnyksen palvelut
ovatkin strategiatyön yksi elementti.
Aloitteessa ehdotettujen toimintatapojen, kuten välineiden vuokraamisen,
erilaisten puitteiden mahdollistamisen sekä tapahtumien järjestäminen
ovat erinomaisia avauksia ”Islannin mallin” toteuttamiseksi ja toimintatapojen tuominen osaksi kunnan toimintaa, kunnassa tapahtuvaa vapaaaikapalvelutarjontaa sekä kunnan ja järjestöjen välistä yhteistyötä toteuttaisivat strategian tavoitteita mallikkaasti. Lisäksi Kirkonkylän palvelualueen kehittyessä myös alueen liikunta- ja virkistyspalveluiden kehittäminen
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ovat olennaisen tärkeä osa kunnan veto- ja elinvoimaa. Ehdotetaan, että
aloitteen ja selosteen mukaiset toimenpiteet arvioidaan strategian 2021
toimenpiteitä suunniteltaessa.
Esitys

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- kunnanhallitus
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LAUSUNTO KIRKONKYLÄN PALVELUKESKUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA
SIVltk § 21

Hyvinvointikoordinaattori Olli Alamäki:
Vesilahden kunnanhallitus on kokouksessaan 7.1.2020/ § 3 päättänyt
asettaa julkisesti nähtäville Kirkonkylän palvelukeskusalueen asemakaavamuutos ehdotuksen (MRL65§, MRA 27§) sekä lähettänyt sivistyslautakunnalle lausuntopyynnön muutosehdotuksesta 22.1.2020.
Ehdotus on liitteenä nro 1/ §21 ja lausuntopyyntö liitteenä nro 2/ §21.
Suunnittelualue sijaitsee Rautialantien pohjoispuolella, Pappilantien ja
Vesilahdentien välisellä alueella. Asemakaavamuutos koskee kortteleita
150, 151, 153, 163, 172, osia kortteleista 152 ja 173, lähivirkistys- ja puistoaluetta, katualuetta, jalankululle ja pyöräilylle varattua katualuetta, yleistä pysäköintialuetta sekä katuaukiota / torialuetta. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 7,8 ha. Asemakaavamuutoksessa alueelle osoitetaan korttelialueita asuinkerrostalo-, liike- ja toimistorakentamista, asuinpientaloja,
liikerakentamista ja yleisiä rakennuksia varten, sekä kehitetään alueen
viihtyisyyttä ja liikenneturvallisuutta.
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kehittää Vesilahden kaupallisen
keskuksen alueesta toimivampi ja viihtyisämpi kokonaisuus, jossa turvalliset liikennejärjestelyt, kevyen liikenteen yhteydet ja sijoittuminen valtakunnalliselle maisema-alueelle on huomioitu.
Lisäksi kaavan tavoitteeksi on nimetty alueen ekologisuuden ja torialueen
viihtyisyyden korostaminen, esteettömän ja ikäihmisiä palvelevan ympäristön luominen alueelle, mahdollisuus myös tuettuun asumiseen, sekä
kerrostalotonttien piha-alueiden kytkeytyminen toisiinsa ja yhteisöllisyyden
luominen alueelle esim. katettujen ulkoväylien, ulko-oleskelutilojen ja yhteistilojen avulla.
Asemakaavan muutoksella myös päivitetään alueelle osoitettuja käyttötarkoituksia vastaamaan nykytilannetta sekä parannetaan rakentamattomien alueiden toteutumisedellytyksiä.
Koko Vesilahden keskusta kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaksi esitettyyn
maisema-alueeseen. Näin ollen kaava-aluetta koskee suunnittelumääräys: ”Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, rakentamisessa ja
käytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Avointen
maisematilojen 15(39) säilymiseen ja uusien rakennuspaikkojen sijaintiin
on kiinnitettävä erityistä huomiota.”
Koko Vesilahden keskusta kuuluu myös valtioneuvoston vuoden 1995 periaatepäätöksen mukaiseen valtakunnallisesti arvokkaaseen maisemaalueeseen, jota koskee suunnittelumääräys: ”Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on varmistettava, että
valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja
luonnonperinnön arvot säilyvät. Avointen maisematilojen säilymiseen ja
uusien rakennuspaikkojen sijaintiin on kiinnitettävä erityistä huomiota.”
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Vaikutukset alueen virkistyskäyttöön:
Asemakaavamuutos lisää asukasmäärän arviolta noin kaksinkertaiseksi
voimassa olevaan asemakaavaan nähden. Väestöä muodostuu arviolta
noin 140 – 220 henkeä, joista arviolta noin 100 – 160 asuinkerrostaloihin.
Tämä lisää myös painetta alueella tai sen välittömässä läheisyydessä tapahtuvan virkistyskäytön sekä arkiliikkumisen vaatimuksiin. Näin ollen
alueella ja alueen välittömässä läheisyydessä tapahtuvaan liikkumiseen ja
virkistyskäyttöön on kiinnitettävä erityistä huomiota.
Suunnittelualueen länsipuolella on mm. jääkiekkokaukalo ja skeittiramppi
sekä jalkapallokenttä koulun pihassa.
Suunnittelualueen läheisyydessä on voimassa olevan asemakaavan mukaisia lähivirkistys- tai puistoalueita, jotka sellaisenaan tarjoavat ulkoilumahdollisuuksia. Virkistysalueet muodostavat toisiinsa liittyviä verkostoja.
Näiden alueiden käytön lisääntyminen asukasmäärän kasvaessa on huomioitava, jotta keskusta-alueen liikunta- ja virkistyspalvelujen tarjonta pystyy vastaamaan kasvavaan kysyntään.
Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen, ihmisten elinoloihin ja terveyteen sekä sosiaalisiin oloihin:
Uusi asuinrakentaminen sijoittuu kaupallisten ja osittain julkisten palveluiden läheisyyteen.
Erityisesti kerrostalorakentaminen esteettömine asuntoineen tukee vanhus- ja senioriväestön muuttamista alueelle. Myös tuettu asuminen on
mahdollista. Lyhyet välimatkat tukevat jalan ja polkupyörällä liikkumista
varsinkin kevyen liikenteen väylien toteuttamisen myötä.
Alueelta on suhteellisen lyhyt matka virkistysalueille. AL-1-korttelialueella
tonttien välisiä rajoja ei saa aidata, ja pihat tulee suunnitella siten, että ne
liittyvät toisiinsa. Näillä on pyritty lisäämään alueen yhteisöllisyyttä.
Sivistyslautakunta:
Sivistyslautakunta pitää tärkeänä että em. vaikutukset alueen virkistys- ja
liikuntamahdollisuuksiin sekä ihmisten terveyteen, turvallisuuteen, elinoloihin sekä sosiaalisiin oloihin ja näiden vaikutusten asettamat vaatimukset huomioidaan kaavamuutoksen yhteydessä sekä koko keskusta-alueen
kehittämistä suunniteltaessa.
Kaavamuutoksen ja tavoitellun asukasmäärän kasvun toteutuessa, on
kasvavalle asukasmäärälle kyettävä edelleen tarjoamaan riittävät resurssit
oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Tämä tarkoittaa myös kasvavaa kysyntää liikuntapalveluiden sekä ympäristön viihtyisyyden ja virkistyskäytön osalta, joka puolestaan kasvattaa mm. liikuntapalveluille ja niiden määrälle asetettuja vaatimuksia. Näihin vaatimuksiin on kyettävä vastaamaan.
Esitys

Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta päättää antaa selosteen mukaisen lausunnon kunnanhallitukselle.

Päätös
Tiedoksi
Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
- kunnanhallitus
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TVT-SUUNNITELMA 2019-2021
SIVtk § 22

Sivistysjohtaja Mika Seppänen:
Seudun Osakkeen organisoiman Tampereen seutukunnan perusopetuksen seudullisen TVT-ryhmän yhtenä tehtävänä on laatia seudullinen TVTsuunnitelma sekä seurata ja arvioida sen toteutumista. Seudullisen suunnitelman luominen on aloitettu vuonna 2018 ja se on valmistunut 2019.
Vesilahden kunnan sivistystoimen TVT-työryhmä on aloittanut paikallisen
suunnitelman tekemisen elokuussa 2019 tehden seudullisen suunnitelman pohjaan eri teemoihin Vesilahtea koskevia lisäyksiä ja tarkennuksia.
Nämä Vesilahtea koskevat lisäykset ja tarkennukset löytyvät teemojen alta omista laatikoistaan.
Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman 2014 perusteissa tieto- ja
viestintäteknologinen osaaminen nähdään tärkeänä kansalaistaitona ja
osana monilukutaitoa. Se on sekä oppimisen kohde että väline. Tieto- ja
viestintäteknologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen
kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä. TVT-suunnitelmassa on TVTtaitojen vuosiluokkaistamisen liite, joka ohjaa oppilaan ja henkilöstön
osaamisen lisäämistä. TVT-suunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet tulee
huomioida koulujen henkilöstön kehittymissuunnitelmissa, lukuvuosisuunnitelmissa ja koulun kehittämisessä. Vesilahden kunnan TVT-työryhmä ja
pedagoginen ohjausryhmä ohjaavat, seuraavat ja arvioivat TVTsuunnitelman toteuttamista.
Koulujen TVT-suunnitelma vuosille 2019-2021 on liitteenä nro 1 / §22.

Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä TVT-suunnitelman vuosille 20192021 heti käyttöönotettavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- koulut
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OPETUSSUUNNITELMAN LUVUN 12 PAIKALLISESTI PÄÄTETTÄVÄT ASIAT /
PÄIVITTÄMINEN
SIVtk § 23

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.
Liitteessä nro 1/ §23 on ehdotus luvun 12 paikallisesti päätettävien asioiden päivittämiseksi. Ehdotetut muutokset on merkitty punaisella.

Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä perusopetuksen opetussuunnitelman
luvun 12 paikallisesti päätettävät asiat liitteen mukaisin muutoksin käyttöönotettavaksi 1.8.2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- rehtorit
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VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
SIVltk § 24

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 9.1. - 29.1.2020 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
Hyvinvointikoordinaattori
Vastaava kirjastovirkailija Marjo Höyssä
Päiväkodinjohtaja Pirjo Honkanen
Päiväkodinjohtaja Salla Saarela

Ehdotus

§§ 4-13
§§ 4-5
ei päätöksiä
ei päätöksiä
ei päätöksiä

Sivistysjohtaja:
Lautakunta päättää merkitä viranhaltijoiden päätökset ajalta 9.1. 29.1.2020 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 § 25
1. Lautakunnan jäsenten kummitoiminnan/vastuualueen asiat
2. Sivistysjohtajan ajankohtaiset asiat
3. Seudun hyvinvointipalveluiden työryhmän asiat / muut seudulliset asiat
Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

