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§ 40
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Esittelijä: Nestori Mäkelä, sivistystoimen palvelupäällikkö
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Päätetty esityksen mukaisesti.
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§ 41
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Ehdotus
Esittelijä: Nestori Mäkelä, sivistystoimen palvelupäällikkö
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Terhi Hemmilä ja Janne Kuusisto.
Päätös
Päätetty esityksen mukaisesti.
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§ 42
Sivistystoimen viranhaltijapäätösten otto-oikeus
Sivistystoimenjohtaja
Hankintapäätökset:
§ 177 Skeittiparkin suunnitelman hankinta, 13.04.2021
§ 179 Siirtokatsomoiden hankinta liikuntatoimeen, 13.04.2021
§ 183 DKT-kerhon tilaaminen, pilottikerho, 20.04.2021
Henkilöstöpäätökset:
§ 191 Kulttuuripäällikön sijaisjärjestelyt 10.5.-4.7.2021, 10.05.2021
Henkilöstövalintapäätökset:
§ 181 Nuoriso-ohjaajan tehtävän täyttö, 20.04.2021
Muut päätökset:
§ 178 Vuokrasopimus, 13.04.2021
Vapaa-aikapäällikkö
§ 17 Kilpa- ja huippu-urheilun kilpailu- ja harjoittelumahdollisuudet koronaepidemian
(Covid-19) rajoitusten aikana A.V., 14.04.2021
§ 18 Kilpa- ja huippu-urheilun kilpailu- ja harjoittelumahdollisuudet koronaepidemian
(Covid-19) rajoitusten aikana V.V., 14.04.2021
§ 19 Kilpa- ja huippu-urheilun kilpailu- ja harjoittelumahdollisuudet koronaepidemian
(Covid-19) rajoitusten aikana V.V., 14.04.2021
§ 20 Kilpa- ja huippu-urheilun kilpailu- ja harjoittelumahdollisuudet koronaepidemian
(Covid-19) rajoitusten aikana J.L., 14.04.2021
§ 21 Kilpa- ja huippu-urheilun kilpailu- ja harjoittelumahdollisuudet koronaepidemian
(Covid-19) rajoitusten aikana L.M., 14.04.2021
§ 22 Kilpa- ja huippu-urheilun kilpailu- ja harjoittelumahdollisuudet koronaepidemian
(Covid-19) rajoitusten aikana C.G. , 14.04.2021
§ 23 Kilpa- ja huippu-urheilun kilpailu- ja harjoittelumahdollisuudet koronaepidemian
(Covid-19) rajoitusten aikana I.V., 14.04.2021
§ 24 Kilpa- ja huippu-urheilun kilpailu- ja harjoittelumahdollisuudet koronaepidemian
(Covid-19) rajoitusten aikana A.H., 14.04.2021
Varhaiskasvatusjohtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 18 Varhaiskasvatuksen opettajan määräaikainen toimi ajalle 1.8.2021-5.6.2022,
11.05.2021
Henkilöstövalintapäätökset:
§ 17 Varhaiskasvatuksen opettajan toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet , 11.05.2021
Varppeen koulun rehtori
Henkilöstöpäätökset:
§ 26 Peruskoulun lehtorin opintovapaan viransijaisen valinta ajalle 9.8.2021-4.6.2022,
23.04.2021
Maksu- ja korvauspäätökset:
§ 25 Sivistystoimen palvelupäällikön sijaisuuden hoito, 23.04.2021
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Ehdotus
Esittelijä: Nestori Mäkelä, sivistystoimen palvelupäällikkö
Sivistysvaliokunta päättää, että koska edellä mainituissa viranhaltijapäätöksissä ei ole
tarkoituksenmukaisuuden tai laillisuuden suhteen huomauttamista, sivistysvaliokunta
ei ota niitä käsiteltäväkseen vaan antaa luvan päätöksen täytäntöönpanemiselle.
Päätös
Päätetty esityksen mukaisesti.
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§ 43
Kirjastoauton aikataulu- ja reittimuuutos 1.6.2021 alkaen
LAIDno-2021-369
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Liisa Mutka
marja-liisa.mutka.lh@laitila.fi
kirjastotoimenjohtaja
Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaan sivistysvaliokunta päättää kirjaston
aukioloajoista ja kirjastoauton reiteistä. Kirjastoautolla on pysäkki Ytössä parittoman
viikon keskiviikkona. Pysäkin osoite on Honkamäentie 1 ja pysäkkiaika klo 18.30 -
18.50. Vuonna 2021 pysäkillä ei ole käynyt yhtään asiakasta ja vuoden 2020 aikana
pysäkkiä käytettiin kerran.

Ehdotus
Esittelijä: Nestori Mäkelä, sivistystoimen palvelupäällikkö
Sivistysvaliokunta poistaa Ytön pysäkin reittiaikataulusta. Ytön pysäkkiä edeltävälle
Itäkulman koulun pysäkille lisätään pysäkkiaikaa 10 minuuttia. Uusi pysäkkiaika
Itäkulman koululla on 18.00 - 18.30. Muutos astuu voimaan 1.6.2021.
Päätös
Korjataan otsikko muotoon "Kirjastoauton aikataulu- ja reittimuutos 1.6.2021 alkaen"
Päätetty esityksen mukaisesti.
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§ 44
Varhaiskasvatusmaksut
LAIDno-2021-441
Valmistelija / lisätiedot:
Taija Jalonen
taija.jalonen@laitila.fi
varhaiskasvatusjohtaja
VARHAISKASVATUSMAKSUT 1.8.2021
Eduskunta on päätöksellään 17.12.2020 muuttanut lakia varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista
(1503/2016) 5§:n 2 ja 3 momentin sekä 8§:n osalta.
Laissa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016) säädetään kunnan järjestämässä
päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Päätöksen mukaan varhaiskasvatuksen
asiakasmaksuja alennetaan 31 prosenttia. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennetaan
siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 prosenttia (tämän hetkisen 50% sijaan)
nuorimman lapsen laskennallisesta kokonaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Kustakin
seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20% nuorimman lapsen maksusta. Maksu
voi kokonaisuudessaan olla nuorimmasta lapsesta 288€ kuukaudessa. Lasta koskevaa 27€
pienempää maksua ei peritä (paitsi kesken kuukauden alkanut tai päättynyt varhaiskasvatus tai
tilapäinen hoito)
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulonmenetys kompensoidaan kunnille kohdistamalla
aiempaa suurempi osa yhteisöveron tuotosta kunnille.
Maksuprosentit ja tulorajat
perheen
koko hlöä

2
3
4
5
6

maksu%
pysyy
samana
10,7
10,7
10,7
10,7
10,7

Tuloraja
€/ kk

Tuloraja €/
kk
1.8.2021
nykyinen
alkaen
2136
2798
2756
3610
3129
4099
3502
4588
3874
5075

korkeimman maksun korkeimman maksun
tuloraja
tuloraja
nykyinen

1.8.2021 alkaen

4832
5443
5816
6189
6561

5485
6297
6786
7275
7762

Varhaiskasvatusmaksut määräytyvät perheen koon ja bruttotulojen perusteella
prosenttiperustaisesti keskimääräisten varattujen tai käytettyjen (riippuen kumpi on suurempi)
tuntien mukaan kalenterikuukauden ajalta.
Vanhemmat ovat toivoneet, että Laitilan kaupunki tarjoaisi nykyisen pienimmän kuukausittaisen
tuntimäärän (0-84h/kk) lisäksi yhden pienemmän maksuluokan. Moni esikoululainen tarvitsee
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täydentävää varhaiskasvatusta vain muutamia tunteja viikossa, joten on perusteltua tarjota
tällainen vaihtoehto perheille. Uuden maksuluokan lisäämisen talousvaikutukset jäänevät
pieniksi, koska on mahdollista että sen mahdollistaminen lisää täydentävän varhaiskasvatuksen
käyttöä lisäten asiakasmaksutuottoja sekä pienentää muita kustannuksia.
Varhaiskasvatustuntien määrä/ kk ja maksuprosentit 1.8.2021 alkaen
varhaiskasvatustuntien
määrä/kk
0-42h/kk
43-84h/kk
85-115h/kk
116-146h/kk
yli 147h/kk

kuukausimaksu
prosentteina
30 %
55 %
70 %
85 %
100 %

Ehdotus
Esittelijä: Nestori Mäkelä, sivistystoimen palvelupäällikkö
1. Sivistysvaliokunta merkitsee tiedoksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksumuutokset 1.8.2021
alkaen.
2. Sivistysvaliokunta päättää, että varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön uusi maksuluokka 0-42h
/kk, jonka kuukausimaksu prosentteina on 30%.
Päätös
Päätetty esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Taija Jalonen, Piipa Nivola
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§ 45
Päättöarvioinnin kriteerien uudistaminen
LAIDno-2021-282
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomas Kankaanpää
tuomas.kankaanpaa@laitila.fi
Varppeen koulun rehtori
Liitteet

1 Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit 31.12.2020
2 Muutosmääräys OPS perusteiden 2014 muutokset ja täydennykset
Arvioinnin yhdenvertaisuus ja arvosanojen vertailukelpoisuus on aikaisemmin
herättänyt huolta sekä opetusalan ammattilaisissa että perheissä. Opetushallituksen
opetussuunnitelman seurannassa (2015–2018) selvisi, että arvioinnin periaatteet ja
käytännöt ovat vaihdelleet melko paljon kuntien välillä. Samansuuntaisia päätelmiä on
tehty myös kansallisissa oppimistulosten arvioinneissa.
Perusopetuksen arvioinnin uudistamisen tavoitteena on lisätä oppilaiden
yhdenvertaisuutta ja sen kautta myös koulutuksellista tasa-arvoa. Uusilla
päättöarvioinnin kriteereillä tähdätään siihen, että oppilaiden arvosanat olisivat
keskenään entistä vertailukelpoisempia esimerkiksi silloin, kun oppilaat hakevat toisen
asteen opintoihin.
Päättöarviointi on kokonaisarvio sille, miten oppilas on saavuttanut eri oppiaineille
asetetut tavoitteet peruskoulun aikana. Päättöarvioinnissa huomioidaan kaikki
opetussuunnitelman perusteissa määritellyt oppiaineen oppimäärän tavoitteet ja
niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9
yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa.
Opetushallitus on tarkentanut perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden
arviointiosuutta valmistelemalla päättöarvioinnin kriteerit kaikkiin oppiaineisiin
arvosanoille 5, 7 ja 9. Myös aikaisempia arvosanan 8 kriteereitä on täsmennetty.
Arvosanojen 4, 6 ja 10 osaamisen arviointi muodostetaan oppiaineelle määriteltyjen
tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin.
Uudistetut kriteerit otetaan kouluissa käyttöön 1.8.2021 ja niitä sovelletaan
ensimmäistä kertaa 9.-luokkalaisten päättöarvioinnissa keväällä 2022.
Opetussuunnitelman perusteissa on määritelty oppiaineille tehtävä, oppiaineen
opetuksen tavoitteita ja keskeiset sisällöt, joille opetus ja oppiminen perustuvat. Ne
säilyivät uudistuksessa ennallaan. Päättöarvioinnin kriteerityössä laadittiin lisäksi
opetuksen tavoitteista johdetut oppilaan oppimisen tavoitteet eri oppiaineissa. Uudet
päättöarvioinnin kriteerit perustuvat näihin oppimisen tavoitteisiin, niihin liittyviin
keskeisiin sisältöalueisiin sekä arvioinnin kohteisiin – kaikkiin tietoihin ja taitoihin,
joihin arviointi kohdistuu.
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Päättöarvioinnin kriteereissä kuvataan se osaamisen taso, jolla oppilas saa kyseisen
arvosanan.
Määräyksen mukaiset Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit -liitteen tiedot
sisällytetään sellaisinaan Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014
mukaisesti laadittuihin paikallisiin opetussuunnitelmiin ja otetaan käyttöön 1.8.2021
alkaen.
Päätösehdotuksen liitteinä Opetushallituksen antama muutosmääräys (OPH-5042-
2020, 16.12.2020) sekä muutokset paikalliseen opetussuunnitelmaan luvun 15
Vuosiluokat 7-9 alalukua 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9 ja liitteitä 1-3 koskien.
Ehdotus
Esittelijä: Nestori Mäkelä, sivistystoimen palvelupäällikkö
Sivistysvaliokunta hyväksyy Opetushallituksen muutosmääräyksen mukaiset lisäykset
paikalliseen perusopetuksen opetussuunnitelmaan.
Uudistetut päättöarvioinnin kriteerit otetaan kouluissa käyttöön 1.8.2021 ja niitä
sovelletaan ensimmäistä kertaa 9.-luokkalaisten päättöarvioinnissa keväällä 2022.
Päätös
Päätetty esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Koulut
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§ 46
Oppilaanohjauksen suunnitelman päivittäminen ja tehostettu henkilökohtainen
oppilaanohjaus
LAIDno-2021-281
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomas Kankaanpää
tuomas.kankaanpaa@laitila.fi
Varppeen koulun rehtori
Liitteet

1 Muutosmääräys Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutokset
ja täydennykset kappaleet 1.4 ja 15.4.19.pdf
2 Liite_määräyskirjeeseen_OPH_557_2021__4_.pdf
3 Oppilaanohjauksen suunnitelma (voimassa 1.8.2021 alkaen).pdf
Oppivelvollisuus laajenee ja toisen asteen opinnoista tulee maksuttomia laajennetun
oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille. Tasavallan presidentti vahvisti
oppivelvollisuuslain ja siihen liittyvät muut lakimuutokset keskiviikkona 30.12.2020.
Oppivelvollisuuslaki tulee voimaan 1.8.2021, mutta hakeutumisvelvoitetta koskevat
säännökset tulevat voimaan jo 1.1.2021.
Velvoite hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa vaikuttaa käytännössä niihin
nuoriin, jotka keväällä 2021 ovat perusopetuksen 9. luokalla (pääosin vuonna 2005
syntyneet). Tästä perusopetuksen päättävästä ikäluokasta alkaen oppivelvollisuuden
laajentaminen koskee kaikkia perusopetuksesta toiselle asteelle siirtyviä nuoria.
Osana oppivelvollisuuden laajentamista hallitus on päättänyt uudistaa
perusopetuksen oppilaanohjausta luomalla uuden, tehostetun henkilökohtaisen
oppilaanohjauksen mallin.
Opetushallitus on päättänyt 9.3.2021 (OPH-557-2021) muuttaa ja täydentää
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 kappaleita 1.4 Paikallisen
opetussuunnitelman laadinta ja keskeiset opetusta ohjaavat ratkaisut
ohjaussuunnitelman sisällön osalta sekä lukua 15.4.19 Oppilaanohjaus liitteen
mukaisesti. Opetushallitus on siis velvoittanut opetuksen järjestäjiä täydentämään
ohjaussuunnitelmiaan mm. tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen osalta.
Oppilaalla, joka tarvitsee perusopetuksen jälkeisiin jatko-opintoihin hakeutumiseen
liittyvää tukea, on oikeus saada oppilaanohjauksen lisäksi tarpeidensa mukaista
tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta vuosiluokilla 8 ja 9. Tehostetussa
henkilökohtaisessa oppilaanohjauksessa painopisteenä on oppilaan jatko-
opintovalmiuksien kehittäminen sekä ohjaaminen oppilaalle sopiviin jatko-opintoihin.
Tavoitteena on, että jokaiselle oppilaalle löytyy jatko-opiskelupaikka, jossa oppilas
jatkaa oppivelvollisuuden suorittamista perusopetuksen jälkeen.
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Tehostetussa henkilökohtaisessa oppilaanohjauksessa oppilaalle annetaan
henkilökohtaista ja muuta oppilaanohjausta sekä laaditaan henkilökohtainen jatko-
opintosuunnitelma. Henkilökohtaiseen jatko-opintosuunnitelmaan kirjataan oppilaan
vahvuuksia sekä tavoitteita siirtymisestä perusopetuksen jälkeisiin opintoihin. Näitä
vahvistetaan suunnitelmallisesti oppilaan yksilölliset lähtökohdat ja tarpeet
huomioiden. Tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen tarpeen arvioi
ensisijaisesti oppilaanohjaaja oppilaanohjauksen sisältöjen ja tavoitteiden
näkökulmasta.
Paikalliset muutokset oppilaanohjauksen suunnitelman sisältöön sekä tehostettuun
henkilökohtaiseen oppilaanohjaukseen liittyvät sisällöt tulee ottaa käyttöön 1.8.2021
alkaen.
Päätösehdotuksen liitteinä päivitetty paikallinen oppilaanohjauksen suunnitelma sekä
Opetushallituksen muutosmääräyksen mukaiset lisäykset kappaleeseen 15.4.19
Oppilaanohjaus.
Ehdotus
Esittelijä: Nestori Mäkelä, sivistystoimen palvelupäällikkö
Sivistysvaliokunta hyväksyy Opetushallituksen muutosmääräyksen mukaiset
päivitykset paikalliseen perusopetuksen opetussuunnitelmaan opetuksen järjestäjän
ohjaussuunnitelman sekä kappaleen 15.4.19 Oppilaanohjaus osalta.
Määräykset ja päivitetty oppilaanohjauksen suunnitelma astuvat voimaan 1.8.2021.
Päätös
Päätetty esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Koulut
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§ 47
Perusopetuksen opetussuunnitelman päivittäminen luvun 6 paikallisten ohjeiden ja
painotusten osalta
LAIDno-2021-498
Valmistelija / lisätiedot:
Annika Mattila
annika.mattila@laitila.fi
Kappelimäen koulun rehtori
Liitteet

1 Opetussuunnitelma luku 6.pdf
Laitilan perusopetuksen opetussuunnitelman luvun 6 paikallisissa ohjeissa ja
painotuksissa on määritelty opintojen aikaisena arviointina välitodistuksen sijaan
oppilaan, huoltajan ja oppilasta opettavien opettajien välinen arviointikeskustelu.
Arviointikeskustelu on korvannut välitodistuksen alakouluissa vuodesta 2016 lähtien.
Alakoulujen opettajien enemmistön sekä myös huoltajilta ja oppilalta
saadun palautteen mukaan välitodistus koetaan toimivammaksi vaihtoehdoksi
opintojen aikaisessa arvioinnissa.
Liitteenä olevaan Laitilan oetussuunnitelman luvun 6 paikalliset ohjeet ja painotukset-
osaan on päivitetty paikallisia käytäntöjä sekä väliarvioinnin palauttaminen
välitodistuksella suoritettavaksi.
Ehdotus
Esittelijä: Nestori Mäkelä, sivistystoimen palvelupäällikkö
Sivistysvaliokunta hyväksyy Laitilan perusopetuksen opetussuunnitelman lukuun 6
tehdyt paikallisten ohjeiden ja painotusten muutokset.
Päivitetty suunnitelma astuu voimaan 1.8.2021.

Päätös
Päätetty esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Laitilan kyläkoulu, Varppeen koulu, Kappelimäen koulu
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§ 48
Varppeen koulun valinnaisainetarjonta lukuvuonna 2021-2022
LAIDno-2021-280
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomas Kankaanpää
tuomas.kankaanpaa@laitila.fi
Varppeen koulun rehtori
Liitteet

1 Valinnaisaineet 8 lk siirtyvät lukuvuonna 2021-2022
2 Valinnaisaineet 9 lk siirtyvät lukuvuonna 2021-2022
Perusopetuksen valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista,
laajentaa opintoja ja vahvistaa jatko-opintovalmiuksia. Valinnaiset opinnot tarjoavat
oppilaille mahdollisuuden kehittää osaamistaan kiinnostuksensa suunnassa.
Valinnaisuus tukee opiskelumotivaatiota ja kartuttaa valintojen tekemisen taitoja.
Valinnaisia aineita on 8. luokalla neljä ja 9. luokalla kolme vuosiviikkotuntia. Tämän
lisäksi valinnaisina opiskellaan taito- ja taideaineiden valinnaisia tunteja, joita Laitilan
kaupungin tuntijaossa on 8. luokalla kaksi ja 9. luokalla kolme vuosiviikkotuntia.
Yhteensä valinnaisia opintojaksoja opiskellaan siten 8. vuosiluokalla 6 tuntia viikossa
(4 + 2) ja 9. vuosiluokalla 6 tuntia viikossa (3 + 3). Yhteensä yläkoulussa opiskellaan
tuntijakopäätöksen mukaisesti 30 tuntia viikossa kaikilla luokka-asteilla.
Koulun valinnaisainetarjottimelta käy ilmi, millaisia valinnaisaineita oppilaille
tarjotaan. Varppeen koulun opetussuunnitelmaan lisätään Varppeen koulun
tarjoamien vuosiluokkien 8-9 taito- ja taideaineiden valinnaisten ja valinnaisten
aineiden opintojaksojen tavoitteet, sisällöt ja arviointi muutosten osalta.
8. luokalle siirtyvien valinnaisaineiden kokonaisuuden osalta kurssitarjontaan ei tullut
muutoksia. Muutamien kurssien tavoitteisiin ja sisältöihin tuli muutoksia (AI: Ilmaisun
iloa, KU: Omat kuvat, Young Europeans ent. Kansainvälisyyskurssi).
9. luokalle siirtyvien valinnaisainetarjontaan tuli enemmän muutoksia. Uusina
opintojaksoina tarjotaan englannin (Spoken & written English) ja kuvataiteen (Tehdään
kuvaa - kuvataidetta monelta kantilta) 2 vuosiviikkotunnin opintojaksoja. Uutena
lyhytkurssina (1 vuosiviikkotunti 9. luokalla) tarjotaan Lemmikki- ja kotieläinkurssia.
Ehdotus
Esittelijä: Nestori Mäkelä, sivistystoimen palvelupäällikkö
Sivistysvaliokunta hyväksyy Varppeen koulussa oppilaiden valittaviksi tarjottavat
valinnaisaineet lukuvuodelle 2021-2022 ja näitä valinnaisia koskevat
opetussuunnitelmatäydennykset.
Päätös
Päätetty esityksen mukaisesti.
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§ 49
Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi lukuvuodelta 2020-2021
LAIDno-2021-472
Valmistelija / lisätiedot:
Annika Mattila
annika.mattila@laitila.fi
Kappelimäen koulun rehtori
Liitteet

1 Ap-/ip-arviointi
Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaan on kirjattu, että toimintaa
seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Toimintasuunnitelman mukaan oman
toiminnan arviointia suoritetaan jokaisessa kerhossa lukuvuosittain sitä varten
laaditulla lomakkeella. Keskeiset arviointitulokset julkistetaan. Tuloksista tiedotetaan
lasten huoltajille ja toiminnasta vastaavalle lautakunnalle.
Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kuluvana lukuvuonna ostopalveluna Laitilan
seurakunnalta sekä omana toimintana yhteensä neljässä kerhossa Kappelimäen
koulussa ja Laineen talolla. Huhtikuussa 2021 lähetettiin kaikkiin elokuussa toimintaan
osallistuneiden lasten koteihin arviointilomake palautuskuoren kanssa. Lomakkeita
lähetettiin Kappelimäen kerholaisten koteihin 70 kappaletta ja seurakunnan
iltapäiväkerholaisten koteihin 23 kappaletta. Lomakkeiden palautusprosentti oli
Kappelimäen kerhojen osalta 59% ja seurakunnan 69 %. Arviointilomakkeeseen
pyydettiin myös kertomaan syy, mikäli iltapäiväkerhopaikasta oli luovuttu kesken
toimintakauden. Yhteenvedot molempien toimipisteiden vastauksista ovat liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Nestori Mäkelä, sivistystoimen palvelupäällikkö
Sivistysvaliokunta merkitsee tiedoksi aamu- ja iltapäivätoiminnan arvioinnin
lukuvuodelta 2020-2021.
Päätös
Päätetty esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Aamu- ja iltapäivätoiminnan yksiköt, Laitilan seurakunta, alakoulut
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§ 50
Kulttuuriavustusten jakaminen 2021
LAIDno-2021-504
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Maantiehinno
antti.maantiehinno@laitila.fi
vs. kulttuuripäällikkö
Liitteet

1 Ohjelmanurkka -- Avustushakemus.pdf
2 Laitilan soittokunta -- Avustushakemus.pdf
3 Kodjalan kirkkotutkimus -- Avustushakemus.pdf
4 Laitilan kuvaajat -- Avustushakemus.pdf
5 Avustustilastot 2016-2020.pdf
6 Kodjalan kirkkotutkimus -- Toimintasuunnitelma.pdf
7 Ohjelmanurkka -- Tilinpäätös.pdf
8 Vakka-Suomen Harmonikkakerho -- avustushakemus.pdf
Kulttuuritoimen talousarviossa menokohdalla Kulttuuritoimen hallinto 2320 on
määräraha 4000 € kulttuuriavustuksiin yhteisöjä varten. Määräraha on sidottu ko.
tarkoitukseen valtuuston päätöksellä.
Sivistysvaliokunta julisti kulttuuriavustukset haettaviksi Laitilan Sanomissa 30.3.2021
olleella ilmoituksella määräaikaan 12.4.2021 mennessä. Avustusilmoitus oli myös
kaupungin verkkosivulla ja sitä jaettiin sosiaalisen median kanavissa.
Kulttuuriavustusten haku tapahtuu vapaamuotoisella hakemuksella. Avustukset ovat
luonteeltaan kohdeavustuksia, ja niiden myöntämisessä suositaan vastikkeellisuutta.
Avustusperusteita ovat pitkäjänteinen työ, saavutetut tulokset, uudet ideat ja
erityisesti taloudellisen tuen tarve laitilalaisen kulttuurin saralla.
Määräaikaan mennessä valiokunnalle tuli yhteensä neljä hakemusta, joissa haetaan
yhteensä 5100 euroa (yksi hakemus ilman summaa). Määräajan jälkeen tuli vielä viides
hakemus, jossa haetaan 300 euroa. Kaupunginhallitus edellyttää, että
sivistysvaliokunta ei avusta samoja hakijoita kuin kaupunginhallitus on avustanut (kh
13.4.2004).
Viiteaineistona on myös tilasto viitenä edellisenä vuotena jaetuista
kulttuuriavustuksista.
Avustuksia on anottu seuraavasti:
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Hakija

Käyttötarkoitus

Ohjelmanurkka Oy

Paikallisten nuorten veloitukseton
koulutus äänentoisto- ja valo-alalle 4000
erikoistumiseen

Laitilan soittokunta

Leirin kuluihin, lukukausimaksuihin 1000

Vakka-Suomen
Harmonikkakerho

Soittoleirin kuluihin

100

Laitilan Kuvaajat

Toiminnan kustannuksiin.

-

Kodjalan kirkkotutkimuksen
Yhdistyksen rekisteröimisvaiheen
tuki -yhdistys (hakemus
kustannuksiin
tullut myöhässä)
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Haettu

300

Avustuksenhakijat ovat yhtä lukuun ottamatta vakiintuneita ja aktiivisia toimijoita.
Ohjelmanurkka Oy on koko suomen alueella aktiivisesti
toimiva ohjelmatoimisto. Laitilan soittokunta toimii Vakka-Suomen musiikkiopiston
yhteydessä. Niillä on itsenäistä toimintaa myös opistojen lukuvuoden ulkopuolella.
Vakka-Suomen Harmonikkakerhossa on laitilalaisia soittajia, ja kerho on vuosittain
esiintynyt mm. iltatoreilla. Laitilan seudulla toimivat valokuvauksenharrastajat
muodostavat Laitilan kuvaajat –nimisen rekisteröimättömän yhdistyksen. Se kokoaa
yhteen alan harrastajia säännöllisiin keskusteluiltoihin, järjestää kuvaustempauksia ja
omia näyttelyitä mm. Laitilan kaupunginkirjastossa.
Kodjalan kirkkotutkimuksen tuki -yhdistys on uusi toimija, vaikkakin sen taustalla
vaikuttavilla henkilöillä on pitkä historia paikallisessa kulttuuritoiminnassa. Yhteyksiä
on luotu mm. Turun ja Helsingin yliopistoihin ja tavoitteena on myöhemmin hakea
rahoitusta tieteellisiin tutkimuksiin ja maaskannaukseen. Mahdollisten löytöjen
arvellaan olevan historiallisesti merkittäviä.
Korona on vaikuttanut lähes jokaisen toimijan taloudelliseen tilanteeseen. On myöskin
tärkeä huomioida, että toimijat ovat hyvin erilaisia, joten keskinäinen vertaaminen on
hankalaa.
Ehdotus
Esittelijä: Nestori Mäkelä, sivistystoimen palvelupäällikkö
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Hakija

Käyttötarkoitus

Haettu Ehdotus

Ohjelmanurkka Oy

Paikallisten nuorten
veloitukseton koulutus
äänentoisto- ja valo-alalle
erikoistumiseen

4000

2300

Laitilan soittokunta

Leirin kuluihin,
lukukausimaksuihin

1000

800

Vakka-Suomen
Harmonikkakerho

Soittoleirin kuluihin

100

100

Laitilan Kuvaajat

Toiminnan kustannuksiin.

-

500

300

300

Kodjalan
Yhdistyksen
kirkkotutkimuksen tuki -
rekisteröimisvaiheen
yhdistys (hakemus tullut
kustannuksiin
myöhässä)
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Jos meneillään oleva pandemiatilanne estää toiminnan järjestämisen suunniteltuna
ajankohtana, tulee myönnetty avustus käyttää haettuun tarkoitukseen, kun se on
mahdollista.
Päätös
Päätetty esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Ohjelmanurkka Oy, Laitilan soittokunta, Vakka-Suomen Harmonikkakerho, Laitilan
Kuvaajat, Kodjalan kirkkotutkimuksen tuki -yhdistys
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§ 51
Nuorisotoimen perusavustusten myöntäminen 2021
LAIDno-2021-501
Valmistelija / lisätiedot:
Noora Mantere
noora.mantere@laitila.fi
nuorisopäällikkö
Liitteet

1 Eräsisissit selvitys.pdf
2 Eräsissit talousarvio 2021.pdf
3 Eräsissit Tase2020.pdf
4 Eräsissit tilintakastuskertomus2020.pdf
5 Eräsissit toimintasuunnitelma 2021.pdf
6 Eräsissit toimintakertomus 2020.pdf
7 eräsissit tuloslaskelma2020.pdf
8 LaitilanLumikit_avustushakemus_nuoristoimi2021.pdf
9 LaitilanLumikit_selvitys2020.pdf
10 LaitilanLumikit_talousarvio2021.pdf
11 LaitilanLumikit_taseerittelyt2020.pdf
12 LaitilanLumikit_tilinpaatos2020.pdf
13 LaitilanLumikit_toiminnantarkastuslausunto2020.pdf
14 LaitilanLumikit_toimintakertomus2020.pdf
15 LaitilanLumikit_toimintasuunnitelma2021.pdf
16 vpk avustushakemus_nuorisotoimi_2021.pdf
17 VPK nuoriso-osaston toimintakertomus 2020.pdf
18 vpk Kausiohjelma 2021.pdf
19 VPK ry toimintakertomus 2020.pdf
20 VPK selvitys 2020.pdf
21 vpk tilinpäätös 2020.pdf
22 vpk toiminnantarkastuskertomus 2020.pdf
23 VPK-BUDJETTI 2021.pdf
Nuorisotoimen talousarviossa on nuorisotoiminnan perusavustuksiin varattu 10 000
euroa. Avustus voidaan myöntää sellaiselle yhdistykselle, jonka pääasiallinen toiminta
kohdentuu nuorisotoiminnan piiriin. Myöntämiseen vaikuttaa yhdistyksen toiminta:
osallistujamäärät, laajuus, monipuolisuus ja näkyvyys Laitilan alueen
nuorisotoiminnassa. Myöntämisen perusteina pidetään myös toimintakertomusta ja
hallittua taloudenhoitoa edellisenä vuonna, kuluvan ja tulevan vuoden
toimintasuunnitelmia sekä hyvää yleistä taloudenhallintaa. Mikäli yhdistys on saanut
nuorisotoimen perusavustusta vuodelle 2020, huomioidaan avustuksen käyttöselvitys
uutta avustusta arvioidessa. (SIVVA 28.1.2021 § §6).
Ilmoitus perusavustushausta on julkaistu Laitilan Sanomissa torstaina 1.4.2021 Lisäksi
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ilmoitus on julkaistu kaupungin verkkosivujen lisäksi kaupungin sosiaalisen median
kanavissa. Avustusten hakuaika oli 1.-30.4.2021. Avustushakemukset tuli jättää
Timmiohjelman kautta. Määräaikaan mennessä valiokunnalle on tullut yhteensä
kolme hakemusta yhteissummaltaan 9 500 euroa. Nuorisotoimen järjestöavustuksia
anoivat seuraavat toimijat:
Laitilan Lumikit ry: 3500 €
Laitilan Eräsissit ry: 3500 €
Laitilan Vapaaehtoinen Palokunta ry: 2500 €
yhteensä 9 500 €

Yhdistys

Alle 18 vuotiaita toiminnassa Alle 18 vuotiaita toiminnassa
vuonna 2020
vuonna 2019

Lumikit

45

46

Eräsissit

36

42

VPK nuoriso-
20
osasto

21

VPK:n nuorisotoiminta on aktiivista sekä ilmaista nuorille: viikkoharjoitukset ovat
säännölliset ja laadukkaasti suunnitellut, nuoret osallistuvat alueelliseen toimintaan
leirien ja kilpailujen avulla. VPK:n nuoriso-osaston toimintaa on vuonna 2020
avustanut kaupungin lisäksi Vakka-Suomen nuorisosäätiö (1200 €). Nuoriso-osaston
toiminnanalan kulut vuonna 2020 olivat -3137,59 € ja toiminnan tuotot +3 700
€. Toiminnanalan kate näin ollen + 562,41 €. Tilikauden tulos yhdistyksellä
kokonaisuudessaan oli- 1658,08 € .
Eräsissit ja Lumikit ovat perustoiminnaltaan samantyyppisiä partiojärjestöjä, joiden
toiminnan painopiste on nuorisotoiminnassa. Vuonna 2020 Eräsissit järjestivät
toimintaa kuudelle varsinaiselle ryhmälle viikottain, yhdelle ryhmälle joka kolmas
viikko ja yksi ryhmä kokoontui vuoden aikana kahdesti. Eräsissien toimintaa vuonna
2020 on avustanut kaupungin (2500 €) lisäksi Laitilan seurakunta (1341 €), Kustaa
Hiekan säätiö (600 €) sekä V-S säätiö (2000€) . Eräsissien vuoden 2020 toiminnan kulut
ovat olleet - 13 467,23 € ja tuotot ilman toiminta-avustuksia + 6500 €. Laitilan
Eräsissien tilikauden tulos on - 26,23 €
Laitilan Lumikkien ryhmätoiminta vuonna 2020
Ikäluokka

Kevät 2020

Syksy 2020

7-9 -vuotiaat

2 ryhmää

2 ryhmää

10-12 -vuotiaat

3 ryhmää

2 ryhmää

12-14 -vuotiaat

1 ryhmä

-

15-17 -vuotiaat

1 ryhmä

1 ryhmä

Laitilan Lumikit ovat osallistuneet monipuolisesti jokaisen ikäryhmän kanssa
alueellisiin ja paikallisiin koulutuksiin, leireihin, kilpailuihin sekä muihin tapahtumiin.
Osallistujamäärät ikäryhmittäin & tapahtumittain on todennettavissa
toimintakertomuksesta 2020. Laitilan Lumikkien toimintaa on vuonna 2020 avustanut
Laitilan kaupungin (3500 €) lisäksi Laitilan seurakunta (1500 €), Hiekan säätiö (2100 €),
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Kalannin Säästöpankki (100 €) ja Suomen Partiolaiset (550 €). Lisäksi
toimintakertomuksen 2020 mukaan toimintaa on avustanut Laitilan säätiö sekä Lions
Club Laitila, nämä avustukset ovat yhteissummaltaan 900 €. Lumikkien vuoden
2020 toiminnan kulut ovat olleet -11 361,11 € ja tuotot ilman toiminta-avustuksia +
3879 €. Laitilan Lumikkien tilikauden tulos + 1167,80 €.
Kaikki perusavustusta hakeneet yhdistykset ovat saaneet perusavustusta
nuorisotoimesta edellisenä vuonna. Avustuksen myöntämisen yhteydessä
yhdistyksiltä pyydettiin tilikauden päätyttyä vapaamuotoinen selvitys siitä
miten perusavustus on käytetty toiminnassa. Selvitykset nähtävillä liiteaineistossa.
Ehdotus
Esittelijä: Nestori Mäkelä, sivistystoimen palvelupäällikkö
Sivistysvaliokunta jakaa nuorisotoimen perusavustukset seuraavasti:
Laitilan Lumikit ry: 3500 €
Laitilan Eräsissit ry: 3500 €
Laitilan Vapaaehtoinen Palokunta ry: 2500 €
yhteensä 9 500 €
Perustoimintaan myönnetty avustus on ohjattava nimenomaisesti nuorisotoimintaan.
Yhdistysten on toimitettava vapaamuotoiset selvitykset myönnettyjen avustusten
käytöstä tilikauden päätyttyä, kuitenkin viimeistään 31.3.2022.
Päätös
Päätetty esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Laitilan Lumikit ry, Laitilan Vapaaehtoinen palokunta ry, Laitilan Eräsissit ry, hallinto-
osasto
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Sivistysvaliokunta, § 28,19.11.2020
Sivistysvaliokunta, § 52, 27.05.2021
§ 52
Käyttöajan pidennys liikuntakorttiin
LAIDno-2020-337
Sivistysvaliokunta, 19.11.2020, § 28
Valmistelijat / lisätiedot:
Emilia Andersson
emilia.andersson@laitila.fi
vapaa-aikapäällikkö
Laitilan kaupungissa on ollut käytössä Rajattomasti liikuntaa Laitilassa -liikuntakortti.
Kortti maksaa 70 € ja on voimassa yhden vuoden ostopäivästä lähtien.
Liikuntakortilla on saanut käydä uimassa Laitilan uimahallissa ja kuntosalilla
Kuntokukossa.
Keväällä 2020 koronan vuoksi suljettiin liikuntapaikkoja noin kolmen kuukauden
ajaksi, eikä liikuntarkottia voinut hyödyntää.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Kiertokari-Laitinen, hallintojohtaja
Sivistysvaliokunta päättää, että ennen koronarajoituksia ostettujen Rajattomasti
liikuntaa Laitilassa -liikuntakorttien voimassaoloaikaa jatketaan automaattisesti
kolmella kuukaudella.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan tiedoksi, että tämän asian käsittelyn ajan läsnä asiantuntijana
oli vapaa-aikapäällikkö Emilia Andersson.

Sivistysvaliokunta, 27.05.2021, § 52
Valmistelija / lisätiedot:
Emilia Andersson
emilia.andersson@laitila.fi
vapaa-aikapäällikkö
Laitilan kaupungissa on ollut käytössä Rajattomasti liikuntaa Laitilassa -liikuntakortti.
Kortti maksaa 70 € ja on voimassa yhden vuoden ostopäivästä lähtien.
Liikuntakortilla on saanut käydä uimassa Laitilan uimahallissa ja kuntosalilla
Kuntokukossa.
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Koronarajoitusten vuoksi suljettiin liikuntapaikkoja tai kiellettiin liikuntatilojen käyttö
aikuisilta 3.12.2020 alkaen, eikä liikuntarkottia voinut hyödyntää. Aikuisten
harrastamiseen liikuntatiloja avattiin siten, että omaehtoiseen liikunnan
harrastamiseen kuntosali avautui ajanvarauksella 22.2.2021 ja
uimahalli ajanvarauksella 26.4.2021 alkaen. Laitilan liikuntatiloista, joissa Laitilan
liikuntakorttia voi käyttää, olivat kiinni kuntosali lähes kolme kuukautta ja Laitilan
uimahalli lähes viisi kuukautta.
Ehdotus
Esittelijä: Nestori Mäkelä, sivistystoimen palvelupäällikkö
Sivistysvaliokunta päättää, että ennen 3.12.2020 alkaneita koronarajoituksia
ostettujen liikuntakorttien voimassaoloaikaa jatketaan automaattisesti viidellä
kuukaudella.
Päätös
Päätetty esityksen mukaisesti.
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§ 53
Liikuntatoimen perusavustusten, kohdeavustusten ja kenttämäärärahan myöntäminen
vuonna 2021
LAIDno-2021-466
Valmistelija / lisätiedot:
Emilia Andersson
emilia.andersson@laitila.fi
vapaa-aikapäällikkö
Liitteet

1 Laitilan Ratsastajat.pdf
2 Team West Coast Power Ry.pdf
3 Kukon Tikka.pdf
4 Kotiseutuyhdistys Suhina ry.pdf
5 Seppälän-Kouman kyläyhdistys.pdf
6 Soukaisten kyläyhdistys ry.pdf
7 Itäkulman nuorisoseura.pdf
8 Suontaan kyläyhdistys.pdf
9 Laitilan Jyske ry.pdf
Laitilan kaupungin liikuntatoimen vuoden 2021 talousarvioon on varattu yhteensä
30.000 € avustuksiin, joita ovat perusavustus, kohdeavustus ja kenttämääräraha.
Svisitysvaliokunta on 28.1.2021 § 5 Liikuntatoimen avustusten haku ja jakoperusteet
vuonna 2021 päättänyt jakaa perustoiminnan avustuksina 17 000 euroa ja
kohdeavustuksina 8000 euroa (4000 euroa keväällä ja 4000 euroa syksyllä) sekä 5000
euroa kenttämäärärahaa. Avustushakemukseen tulee liittää edellisen vuoden
toimintakertomus ja tilinpäätös, sekä kuluvan vuoden talousarvio ja
toimintakertomus.
Perusavustus on tarkoitettu seuran perustoiminnan kustannusten kattamiseen
painottaen lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Perusavustukseen hyväksyttäviä
kustannuksia eivät kuitenkaan ole Laitilan kaupungin liikuntatiloista syntyvät
kustannukset.
Kohdeavustusta voidaan hakea lasten- ja nuorten harrastustoiminnan lisäämiseen
haja-asutusalueilla, soveltavan liikunnan kehittämiseen ja lisäämiseen,
varttuneenväen liikunnan lisäämiseen ja koronan torjumisesta syntyneisiin materiaali
(esim. käsidesi) kustannuksiin.
Kenttämäärärahaa jaetaan haja-asutusalueiden liikunta- ja harrastusolosuhteiden
parantamiseen ja ylläpitämiseen. Kenttämäärärahaa voivat hakea mm. kyläyhdistykset
tai vanhempainyhdistykset jne.
Kohdeavustus on ollut haettavana 1.-31.3.2021, perusavustus ja kenttämääräraha
ovat olleet haettavana 1.-30.4.2021 välisenä aikana. Hausta on ilmoitettu Laitilan
Sanomissa ja Laitilan kaupungin kotisivuilla sekä liikuntatoimen facebookissa.
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Määräaikaan mennessä perusavustusta ovat hakeneet (suluissa vuonna 2020
myönnetyt avustus)
Laitilan Jyske r.y. 17.000 € (16.000 €)
Laitilan Ratsastajat ry. 2.000 € (1.500 €)
Team West Coast Power 2.000 € (1.000 €)
Kukon Tikka 2.500 €

Määräaikaan mennessä kohdeavustusta ovat hakeneet
Laitilan Ratsastajat ry. 500 €
Laitilan jyske ry. Yleisurheilujaosto 1.500 €
Laitilan Jyske ry. Jääurheilujaosto 1.300 €
Laitilan Jyske ry. Salibandyjaosto 280.36 €

Määräaikaan mennessä kenttämäärärahaa ovat hakeneet
Laitilan Ratsastajat ry. 2.000 € (1.000 €)
Itäkulman nuorisoseura 1.000 € (1.000 €)
Soukaisten kyläyhdistys ry. 250 €
Kotiseutuyhdistys Suhina ry. 900 € (700 €)
Suontaan kyläyhdistys ry 500 € (500 €)
Seppälä-Kouman kyläyhdistys 1.500 € (500€)

Hakuajan jälkeen, 10.5.2021, tuli yksi kohdeavustus, Laitilan seudun Reuma- ja
tulesyhdistys ry:ltä.
Ehdotus
Esittelijä: Nestori Mäkelä, sivistystoimen palvelupäällikkö
Sivistysvaliokunta myöntää perusavustuksina
Laitilan Jyske r.y. 13.500
Laitilan Ratsastajat ry. 1.500 €
Team West Coast Power 1.500 €
Kukon Tikka 500 €
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Kohdeavustuksina
Laitilan Ratsastajat ry. 500 €
Laitilan Jyske ry. Yleisurheilujaosto 1.500 €
Laitilan Jyske ry. Jääurheilujaosto 1.300 €
Laitilan Jyske ry. Salibandyjaosto 280.36 €
Hakuajan jälkeen tullutta hakemusta ei hyväksytä.

Kenttämäärärahana
Laitilan Ratsastajat ry. 1.500 €
Itäkulman nuorisoseura 800 €
Soukaisten kyläyhdistys ry. 250 €
Kotiseutuyhdistys Suhina ry. 750 €
Suontaan kyläyhdistys ry 400 €
Seppälä-Kouman kyläyhdistys 1.300 €

Avustus maksetaan yhdistyksen/yhteisön ilmoittamalle tilille, kun kaikki vaadittavat
asiakirjat on toimitettu liikuntatoimeen. Mikäli jokin asiakirja jää toimittamatta vuoden
2021 aikana, ei avustusta makseta.
Päätös
Päätetty esityksen mukaisesti.
Esteellisyys
Pekka Kuusisto
Tiedoksi
Avustusta hakeneet yhdistykset ja yhteisöt
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§ 55
Sivistystoimen osavuosikatsaus 1-3/2021
LAIDno-2021-516
Valmistelija / lisätiedot:
Nestori Mäkelä
nestori.makela@laitila.fi
sivistystoimen palvelupäällikkö
Liitteet

1 SIV_osavuosikatsauskooste_1-3.2021
2 Sivva5.2021.Sivistysvaliokunta + tehtävät toteuma 1-3 2021
Laitilan kaupungin talouden toteutumasta raportoidaan osavuosikatsauksina
kaupunginvaltuustolle neljännesvuosittain. Viranhaltijoiden on kuukausittain
seurattava määrärahojensa toteutumista ja raportoitava siitä valiokuntaan tai
lautakuntaan. Raportointiaikataulun mukaiset raportit toimitetaan tiedoksi
valiokunnille tai lautakunnille.
Talouspalvelut toimittaa koko kaupunkia koskevat talouden toteutumaraportit
kuukausittain tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Valtuustolle toimitetaan osavuosikatsaus neljännesvuosittain 31.3., 30.6, 30.9. ja
31.12. tilanteista. Vuoden 2021 alun raporttien tekeminen raportointiohjelmilla ei ole
ollut mahdollista, jolloin seurantaa on toteutettu kirjanpidon Intime-raporttien avulla.
Liitteenä talousraportti sivistystoimialan tehtävistä ja kokonaisuudesta sekä
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumaraportti tehtävittäin
talousarvioon verraten.
Kokonaisuus talouden osalta on hallinnassa. Tuloja on kertynyt arvioitua enemmän
johtuen mm. valtionavustuksista. Menot ovat pysyneet arvioidussa raamissa
kokonaisuutena. Toiminnallisten tavoitteiden osalta edetään suunnitellusti, mutta
joitakin osuuksia mm. kokoontumis- ja muut pandemiarajoitukset ovat rajoittaneet.
Ehdotus
Esittelijä: Nestori Mäkelä, sivistystoimen palvelupäällikkö
Valiokunta merkitsee sivistystoimen osavuosikatsauksen 1-3/2021 (1.1.-31.3.2021)
tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.
Päätös
Päätetty esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
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§ 56
Tiedoksi merkittävät asiat
Liitteet

1 Laitilan kulttuurifoorumi 6.5.2021 - muistio.pdf
2 Laitilan kulttuurifoorumi - Kunnan kulttuuritoiminnan esittely.pdf
3 Kirjaston tilastot.pdf
4 LSAVI TTL 58 § yleisötilaisuudet Varsinais-Suomi ja Satakunta_5403.pdf
5 Muokkaus 22.2.2021_Ohje yleisötilaisuuksiin yleisiin kokoontumisiin ja julkisten
tilojen käyttöön 21.9.2020.pdf
6 Päätös LSAVI 2015 2021.pdf
7 Valtionavustuspäätös muutoshakemukseen.pdf
8 Valtionavustushakemuspäätös etsivä nuoristotyö.pdf
9 Päätös, lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta .pdf
10 Päätös skeitti- ja scoottiparkki.pdf
1. Vaski-kirjastoissa otetaan käyttöön uusi kirjastojärjestelmä Koha kesäkuun alussa ja
siitä johtuen kirjaston käyttösääntöihin tulee muutamia muutoksia. Jatkossa
henkilötodistuksella ei voi lainata, vaan lainatessa tulee aina olla kirjastokortti. Eri
aineistojen laina-ajat ovat erillisellä liitteellä kuten maksutkin. Asiakas voi itse
määritellä varaustunnuksen eli sen tiedon, miten varaus on järjestetty
varaustennoutohyllyyn. Tähän asti kirjastojärjestelmä on antanut asiakkaalle
kuusinumeroisen varaustunnuksen, joka on asiakkaan henkilökohtainen ja pysyvä
tunniste. Halutessaan asiakas voi säilyttää jatkossakin tämän tunnuksen.
2. Kirjaston tilastot, liite
3. Uimahallin kävijämäärä maaliskuussa 2021: 987 (vuonna 2020: 1970), huhtikuussa
2021: 1081 (vuonna 2020: 0)
4. Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten
kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojan käytössä, THL , liite
5. Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Varsinais-Suomen ja Satakunnan kuntien
alueelle, liite
6. Kaksivuotisen esiopetuksen hakuaika oli 19.4-2.5.2021. Vuonna 2016 syntyneitä on
väestörekisterin mukaan 93 lasta, joista kaksivuotiseen esiopetukseen lähtee 78 lasta.
Kokeilun ulkopuolelle jää siis 15 lasta.
7. Laitilan kulttuurifoorumi - Kunnan kulttuuritoiminnan esittely, liite
8. Laitilan kulttuurifoorumi 6.5.2021, liite
9. Päätös varhaiskasvatuksen valvontaohjelmaan LSAVI 2015 2021, liite
10. Lukion rehtorin irtisanoutuminen niin, että virka jää avoimeksi 1.8. alkaen.
Kaupunginhallitus myönsi täyttöluvan kokouksessaan 17.5.2021 § 181. Rekrytointi
käynnissä, tavoitteena haastattelut viikolla 23 ja päätös seuraavassa valiokunnan
kokouksessa.
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11. Sivistysvaliokunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 15.6.2021 klo 17.00.
12. Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta, LSAVI 12237 2019, liite
13. Valtionavustus etsivän nuorisotyön tukemiseen, LSAVI 12047 2020, liite
14. Päätös, skeitti- ja scoottiparkki, LSAVI 12150 2020, liite
15. Valtionavustuspäätös muutoshakemukseen lasten ja nuorten paikallinen
harrastustoiminta, LSAVI 12237 2019, liite
Päätös
Päätetty esityksen mukaisesti.
Seuraava kokous 15.6.2021 klo 16.00
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§ 57
LISÄPYKÄLÄ: Sivistystoimen viranhaltijapäätösten otto-oikeus
Lukion rehtori
Maksu- ja korvauspäätökset:
§ 3 Lukion lehtorille maksettava erilliskorvaus, kevät 2021, 24.05.2021
Sivistystoimenjohtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 210 Sivistystoimen palvelupäällikön sijaisuuden hoito 1.5.-30.5.2021, 21.05.2021
§ 212 TVA-lisän maksaminen määräajaksi 1.8.2020-31.7.-2021, Anne Porkka,
25.05.2021
§ 216 Sijaistuskorvauksen maksaminen, toimen hoitaminen oman toimen ohella,
Noora Mantere, 26.05.2021
Talous- ja rahankäyttöpäätökset:
§ 227 Laitilan kaupungin koulujen vuoden 2021-2022 tuntikehys, 27.05.2021
Vapaa-aikapäällikkö
Henkilöstövalintapäätökset:
§ 25 Vuoden 2021 kesäurheilukoulun vastuuohjaajan valinta, 27.05.2021
Varhaiskasvatusjohtaja
§ 19 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan määäräaikainen toimi, 21.05.2021
Ehdotus
Esittelijä: Nestori Mäkelä, sivistystoimen palvelupäällikkö
Sivistysvaliokunta päättää, että koska edellä mainituissa viranhaltijapäätöksissä ei ole
tarkoituksenmukaisuuden tai laillisuuden suhteen huomauttamista, sivistysvaliokunta
ei ota niitä käsiteltäväkseen vaan antaa luvan päätöksen täytäntöönpanemiselle.
Päätös
Päätetty esityksen mukaisesti.
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Muutoksenhakukielto
§40, §41, §56
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Oikaisuvaatimus
§42, §43, §44, §45, §46, §47, §48, §49, §50, §51, §52, §53, §55, §57
Oikaisuvaatimusohje
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Laitilan
sivistysvaliokunnalle, osoite Keskuskatu 30, PL 25 23801 Laitila.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnanjäsen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on
tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin
lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

