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Saapuvilla olleet jäsenet
Panu Karjalainen, puheenjohtaja
Seppo Kettunen, 1. varapuheenjohtaja
Aleksi Penttinen
Anniina Kähkönen
Heidi Tarvainen
Jenni Kasurinen
Katariina Mutka
Markku Huovinen
Muut saapuvilla olleet
Marjo Lehtinen, hyvinvointikoordinaattori, sihteeri
Suvi Pirnes-Toivanen, sivistysjohtaja
Birgit Hämäläinen
Poissa

Jalal Alsaifi
Leena Pekkanen

Allekirjoitukset

Panu Karjalainen
Puheenjohtaja

Marjo Lehtinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
22.05.2018

22.05.2018

Markku Huovinen

Jenni Kasurinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla
hyvinvointikoordinaattorin huoneessa 28.05.2018 klo 9.00-15.00 ja julkaistaan
kunnan www-sivuilla.

Marjo Lehtinen
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 37
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksen mukaan.
Ehdotus
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Markku Huovinen ja Jenni Kasurinen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 38
Talousarvion seuranta 30.4.2018 / I kolmannesvuosiraportti / sivistyslautakunta
MjuDno-2018-330
Valmistelija / lisätiedot:
Suvi Pirnes-Toivanen
suvi.pirnes-toivanen@mantyharju.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 Sivistyslautakunta tekstit
2 kolmannesvuosi I sivistys luvut.pdf
3 Sivistyslautakunta graafinen.pdf
Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista
seurataan kunnassa kolmannesvuosittain. Kolmannesvuosiraportoinnissa
käytetään kunnassa suunniteltua pohjaa, joka on kaikilla hallintokunnilla sama.
Käytössä ovat myös sanalliset selvitykset tavoitteiden toteutumisesta.
Kolmannesvuosiraportin ensisijaisena tavoitteena on arvioida kuluvan
vuoden toteutumisennustetta sekä sopia mahdollisista lisätoimenpiteistä
tavoitteissa pysymiseksi. Raportin tarkastelu tulee ulottaa sekä euromäärien
että sanallisten tavoitteiden arviointiin. Raportin tarkoituksena on luoda
ennuste tilinpäätöstilanteesta ja toimia seuraavan vuoden talousarvion
laadinnan valmistelun apuna.
Kunnanhallituksen talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti
talousarvion sitova taso on lautakuntataso. Talousarvion lautakuntatason
menovarausta ei saa ylittää. Mikäli lautakuntatason talousarvio ei pidä tulee
lautakunnan hakea lisämäärärahaa viimeistään kolmannesvuosiraportin
yhteydessä. Lisämääräraha tulee ilmoittaa menokohdittain ja tileittäin.
Kunnanhallitus käsittelee I kolmannesvuosiraportin kokouksessaan 28.5.2018.
Ehdotus
Esittelijä: Suvi Pirnes-Toivanen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee vuoden 2018 ensimmäisen
kolmannesvuosiraportin liitteiden mukaisesti tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 39
Kuntalaisaloite / jokaiselle lapselle ja nuorelle vähintään yksi harrastus
MjuDno-2016-1299
Valmistelija / lisätiedot:
Suvi Pirnes-Toivanen
suvi.pirnes-toivanen@mantyharju.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 Jokaiselle lapselle ja nuorelle vähintään yksi harrastus
2 Yhteenveto harrastuskyselystä.docx
3 Järjestöillan muistio.docx
Mäntyharjulaisille järjestöiltä kartoitettiin vuoden 2017 aikana toimintavuoden
2017-18 harrastukset lapsille ja nuorille, suunnitelmat toimintavuodelle
2018-19 ja toiveita tiloista, rahoituksesta jne. Yhteenveto kartoituksesta
on liitteenä ja se on suuntaa-antava: kaikkia lasten ja nuorten harrastuksia
järjestäviä tahoja ei välttämättä osattu kontaktoida ja osalta kontaktoiduista ei
saatu vastauksia. Yhteenvedosta käy kuitenkin ilmi se, että sekä ilmaisia että
maksullisia harrastuksia on tarjolla laajasti eri ikäryhmille. Osa harrastuksista
on hyvin vakiintuneita, kun taas toisissa pystytään reagoimaan nopeasti
uusiin ideoihin ja järjestämään kokeiluluontoisia ja lyhytkestoisia kerhoja tai
tapahtumia (mm. 4H, koulujen kerhotoiminta, kulttuuri- ja nuorisotoimi).
Kartoitustyön lisäksi järjestettiin huhtikuussa 2018 järjestöilta, jossa
keskusteltiin tämänhetkisestä harrastustilanteesta, harrastustoiminnan
yhteisestä suunnittelusta, harrastustiedottamisesta ja kunnan tavoista
tukea järjestöjä harrastusten järjestämisestä. Sovittiin mm, että kevään
aikana kootaan kunnan www-sivuille yhteenveto kesäajan harrastuksista
lapsille ja nuorille ja jatkossa kaikkien harrastusmahdollisuuksien
koonti kunnan www-sivuille. Samoin sovittiin syksyllä toteutettavasta
harrastuskyselystä, jossa lapset ja nuoret kertoisivat itse harrastustoiveistaan.
Tällä pyrittäisiin löytämään ideoita harrastusten järjestämiseen ja
kartoittamaan niitä ryhmiä, jotka tällä hetkellä jäävät harrastusten ulkopuolelle.
Sovittiin myös harrastusohjaajille tulevaisuudessa järjestettävästä yhteisestä
koulutuksesta. Järjestöillan muistio on liitteenä.
Kartoitustyöstä jäi ulkopuolelle järjestöjen ja kunnan
järjestämät tapahtumat sekä omaehtoisen, ohjaamattoman harrastamisen
mahdollisuudet. Omaehtoisen harrastamisen mahdollisuuksia järjestää kunta
mm. kirjaston, nuorisotilojen, puistojen ja liikuntapaikkojen muodossa. Lapsille
ja nuorille suunnattavalla harrastuskyselyllä voidaan saada tietoa myös näistä
tarpeista.
Ehdotus
Esittelijä: Suvi Pirnes-Toivanen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta
1. merkitsee aloitteen käsittelyn tiedoksi ja
2. lähettää sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle.
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Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirja
22.05.2018

5/2018
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§ 40
Iltapäivätoiminnan kehittäminen
MjuDno-2018-335
Valmistelija / lisätiedot:
Suvi Pirnes-Toivanen
suvi.pirnes-toivanen@mantyharju.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 Iltapäivätoiminnan kehittämiskysely
Mäntyharjun kunnan tarjoamasta perusopetuksen iltapäivätoiminnasta on
järjestetty ajalla 28.2.-18.3.2018 avoin kehittämiskysely. Kyselyn yhteenveto on
liitteenä. Samaan aikaan järjestettiin tällä hetkellä iltapäivätoiminnassa oleville
lapsille kysely iltapäivätoiminnan sisällöstä.
Kyselyn vastausten ja lasten vastausten perusteella iltapäivätoimintaa
järjestävät yksiköt Kirkonkylän koulu ja Yhtenäiskoulu ovat tehneet arjen
toimintaan liittyvää uudistusta.
Rakenteellisina muutostoiveina kyselystä nousi esille:
•
•
•

Kirkonkylän koulun iltapäivätoiminnan laajentaminen nykyistä
laajempaan aukioloaikaan,
aamupäivätoiminnan tarve sekä Kirkonkylän koululla että
Yhtenäiskoululla ja
toive Toivolan koululla järjestettävästä iltapäivätoiminnasta.

Kirkonkylän koulun iltapäivätoimintaa on mahdollista laajentaa nykyisestä
aukiolosta (klo:16.00 asti) klo:16.30 asti ilman lisäkustannuksia.
Aamupäivätoiminnan aloittaminen Yhtenäiskoululla vaatii resursoinnin
suunnittelua.
Toivolan koulun iltapäivätoiminnasta on pidetty koululla huhtikuussa
vanhempainilta, jossa on kysytty vanhempien näkemyksiä ja tarpeita
iltapäivätoiminnalle. Toiminnan suunnittelua on käynnistetty.

Ehdotus
Esittelijä: Suvi Pirnes-Toivanen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää, että
1. Kirkonkylän koulun iltapäiväkerho ja esiopetuksen päivähoito on
avoinna lukuvuonna 2018-19 klo:7.30-16.30 ja
2. aamupäivätoiminnan resursointi kouluilla ja hinnoitteluvaihtoehdot sekä
mahdollisuudet Toivolan koulun iltapäivätoimintaan selvitetään.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 41
Otto-oikeus
Lautakunnalle on toimitettu tiedoksi seuraavat viranhaltijoiden tekemät
päätöspöytäkirjat:
sivistysjohtaja
Hankintapäätös:
§ 5 Interaktiivisen projektorin ja dokumenttikameran hankinta, 24.04.2018
§ 6 Museon näyttelytaulujen hankinta, 04.05.2018
Henkilöstöpäätös:
§ 4 Luokanopettajan viran täyttäminen, 04.05.2018
§ 5 Yksilövalmentajan rekrytointi, 14.05.2018
Ehdotus
Esittelijä: Suvi Pirnes-Toivanen, sivistysjohtaja
Lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoissa ei
ole havaittu mitään sellaista mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 44
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Suvi Pirnes-Toivanen
suvi.pirnes-toivanen@mantyharju.fi
sivistysjohtaja
1. Henkilöstökyselyn (Feelback Oy) tulokset on käyty läpi sivistyspalvelujen
esimiesten kanssa. Esimiehet käyvät tuloksia läpi yksiköissään.
2. Tekojään rakentaminen aloitetaan 11.6.2018.
3. Koulumatkakysely esi- ja perusopetuksen lapsille ja huoltajille 14.-27.5.2018.
4. Lautakunnan seuraava kokous ti 12.6. klo:18 museolla.
Ehdotus
Esittelijä: Suvi Pirnes-Toivanen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Muutoksenhakukielto
§38, §39, §41, §44
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).

11 (13)

Mäntyharju
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
22.05.2018

5/2018

Oikaisuvaatimus
§40
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
•
•

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun
sivistyslautakunta
Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:
Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: (015) 770 111
Kunnan kirjaamon aukioloaika: arkipäivisin klo 9-15
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
•
•
•

päätös, johon haetaan oikaisua
se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta,
postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa
tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
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Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan
kirjaamosta.
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