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Läsnä

Nimi
Nummela Laura
Lindroth Essi
Kulmala Niko
Wirta Johan
Kallio Jonna
Lehtonen Mia
Katara Veijo
Olari Anna-Kaisa
Leimola Anna

Tehtävä
puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
kunnanhallituksen edustaja
kunnanjohtaja
esittelijä, rehtori
esittelijä, kirjastonhoitajakulttuurisihteeri
Esittelijä/pöytäkirjanpitäjä,
vapaa-aikasihteeri
asiantuntija

Malmelin Markus
Leppänen Jenni

Lisätiedot
Etäyhteydellä
Etäyhteydellä
Etäyhteydellä

Allekirjoitukset
Laura Nummela
puheenjohtaja

Markus Malmelin
pöytäkirjanpitäjä

Anna-Kaisa Olari
esittelijä

Anna Leimola
esittelijä

Käsitellyt asiat
44 - 59
Pöytäkirjan tarkastus

27.8.2021
Essi Lindroth
pöytäkirjantarkastaja

Jonna Kallio
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Pöytäkirja nähtävillä yleisessä verkossa 27.8.2021
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Sivistyslautakunta
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§ 44
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24.08.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sivistyslautakunta 24.08.2021 § 44
Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet sen jäsenistä on paikalla.
Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Ptk tark.
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Sivistyslautakunta 24.08.2021 § 45
Kokoukselle tulee valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja päätetään pöytäkirjantarkastuksen
ajankohdasta.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Essi Lindroth ja Jonna Kallio. Tarkastusaika
27.8.2021 klo 10.00.

Ptk tark.
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Työjärjestyksen hyväksyminen
Sivistyslautakunta 24.08.2021 § 46

Päätösehdotus

Hyväksytään esityslista ja mahdolliset muutokset käsittelyjärjestykseen.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Ptk tark.
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Esiopetuksen vuosisuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2021-2022
Sivistyslautakunta 24.08.2021 § 47
Kustavin kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää
lukuvuosikohtaisten vuosi/työsuunnitelmien hyväksymisestä.
Esiopetuksen vuosisuunnitelman lukuvuodelle 2021-2022 on laatinut
esiopetuksesta vastaava varhaiskasvatuksen opettaja Raili Leino.
Vuosisuunnitelma liitteenä.
Paikalla asiantuntijana vs. varhaiskasvatuksenjohtaja Jenni Leppänen.
Esittelijä

rehtori Anna-Kaisa Olari

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen esiopetuksen
vuosisuunnitelman.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Liitteet
Liite[1]

Ptk tark.

Esiopetuksen vuosisuunnitelma 2021-2022
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Kirjasto-, kulttuuri- ja museotoimen tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2021
Sivistyslautakunta 24.08.2021 § 48

Kunnanhallitus ( 26.7.2021 §106) on pyytänyt hallintokunnilta taloudellisten
ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumaraportin ajankohdalta 30.6.2021.
Esittelijä

kulttuuri- ja kirjastosihteeri Anna Leimola

Päätösehdotus

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle liitteen mukaisen
talousarvion toteutuman ajalta 1.1.-30.6.2021 sekä laadittujen tavoitteiden
toteuman ajalta 1.1.-30.6.2021.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Liitteet
Liite[2]
Liite[3]

Ptk tark.

Kirjasto-, kulttuuri- ja museotoimen toteutuma 1.1.202130.6.2021
Kirjasto-, kulttuuri- ja museotoimen toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet vuodelle 2021
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Kustavin saaristolaismuseon pääsymaksut vuonna 2022
Sivistyslautakunta 24.08.2021 § 49

Kustavin saaristolaismuseon pääsymaksut ovat aikuisilta kaksi euroa ja yli
seitsemänvuotiailta lapsilta yhden euron. Maksut ovat museoiden yleiseen
hintatasoon verrattuna melko edulliset. Vuonna 2021 saarisolaismuseo
liittyi Museokortti-museoksi, ja Museokorttia on kuluneen kesän aikana
käytetty maksuvälineenä varsin runsaasti. Tämän seurauksena
pääsymaksuista saadut tulot ovat vähentyneet. Vaikka Museokortilla
maksetuista lipputuloista suurin osa palautuu vuoden lopussa museolle,
tulot jäävät selvästi vähäisemmiksi kuin aikaisempina vuosina, kun otetaan
huomioon myös muut Museokortista aiheutuvat kulut. Aikuisten
pääsymaksun nostaminen kahdesta eurosta viiteen euroon korvaa
Museokortin käytön kustannuksia, ja viiden euron pääsymaksu on myös
saman suuruinen useiden muiden alueen museoiden pääsymaksujen
kanssa. Alle 18- vuotiailta sen sijaan ei peritä enää pääsymaksuja. Suurin
osa museon asiakkaista on aikuisia, joten lasten pääsymaksun suuruudella
ei ole tuloissa suurta merkitystä.
Esittelijä

kulttuuri- ja kirjastosihteeri Anna Leimola

Päätösehdotus

Lautakunta päättää hyväksyä Kustavin saaristolaismuseon pääsymaksut
vuodelle 2022 siten, että maksu on aikuisilta viisi euroa. Lapsilta ei peritä
maksua.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Ptk tark.
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Kivimaan koulun lukuvuosisuunnitelma 2021-2022
Sivistyslautakunta 24.08.2021 § 50

Perusopetuslain 9 §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee laatia
lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, josta
määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista,
opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista,
koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista
opetuksen järkjestämiseen liittymivistä asioista.
Hallintosäännön 15 § 3.mom. 2.k:n mukaan sivistyslautakunta päättää
koulukohtaisen opetussuunnitelmaan perustuvan lukuvuosittaisen
suunnitelman.
Esittelijä

rehtori Anna-Kaisa Olari

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy Kivimaan koulun lukuvuosisuunnitelman 20212022 ehdotuksen mukaisena.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Liitteet
Liite[4]

Ptk tark.

Lukuvuosisuunnitelma21-22 Kivimaa
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Sivistystoimen tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2021
Sivistyslautakunta 24.08.2021 § 51

Kunnanhallitus (26.7.2021 § 106) on pyytänyt hallintokuntien taloudellisten
ja toiminnallisten tavoitteiden toteumaraportin ajankohdalta 30.6.2021.
Esittelijä

rehtori Anna-Kaisa Olari

Päätösehdotus

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle liitteen mukaisen
talousarvion toteuman ajalta 1.1.-30.6.2021 sekä laadittujen tavoitteiden
toteuman ajalta 1.1.-30.6.2021.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Liitteet
Liite[5]
Liite[6]

Ptk tark.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sivistystoimi
opetustoimi_toteuma

Kustavin kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 52

5/2021

11

24.08.2021

Talousarvion muutosesitys
Sivistyslautakunta 24.08.2021 § 52

Kustavin kunnanhallitus on esittänyt (26.7.2021 § 105) ohjeistuksen
vuoden 2021 talousarvion muutosesityksiin.Hallintosäännön 35 §:n
mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten,
että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.
Kustavin ja Taivassalon välinen sopimus yhteisestä koulutoimen
hallinnosta on päättynyt. Rehtori on aloittanut virassa 7.6.2021. Rehtorin
palkkakustannuksiin on tarve lisämäärärahaesitykseen. Lisämäärärahaa
esitetään 16000 euroa.
Esittelijä

rehtori Anna-Kaisa Olari

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä sivistystoimen
lisämäärärahaehdotuksen 16000 euroa ja lähettää sen edelleen
kunnanhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Ptk tark.
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Päätösvallan siirtäminen poikkeuksellisissa opetusjärjestelyissä
Sivistyslautakunta 24.08.2021 § 53

Perusopetuslakia on muutettu väliaikaisesti. Lainsäädännöllä jatketaan
poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden voimassaoloa lukuvuoden 20212022 ajaksi, jotta opetusta voidaan järjestää turvallisesti vallitsevassa
koronavirustilanteessa. Laki on vahvistettu 31.12.2020 ja sen
voimassaoloa on jatkettu 1.8.2021-31.7.2022.
Laki perusopetuslain muuttamisesta (521/2020) uudessa 20 a §:ssä
todetaan: ”Jos opetusta ei tartuntatautilain (1227/2016) 58 §:n nojalla
annettavan päätöksen johdosta voida järjestää turvallisesti
lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa,
voidaan opetuksessa siirtyä opetuksen järjestäjän päätöksellä
poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jos se opetuksen järjestämiseksi
on välttämätöntä. Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymistä
koskeva päätös voidaan tehdä enintään yhden kuukauden ajaksi
kerrallaan. Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetusta
järjestetään osittain tai kokonaan muuna kuin lähiopetuksena
etäyhteyksiä hyödyntäen.”

Kun huomioidaan hallintosäännössä olevat määräykset
kokousmenettelystä, toimielimen koolle kutsumiseen on yleensä
varattava aikaa joitakin päiviä, jotta kokous on laillinen ja
päätösvaltainen. Tämä on haastavaa tilanteessa, jossa opetuksen
järjestäjän tulisi pystyä tekemään tarvittaessa nopeita päätöksiä
poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirryttämisestä. oppilailla on
oikeus saada perusopetuslainmukaista opetusta jokaisena päivänä.
Kustavin hallintosäännön 18 § mukaan toimielin voi siirtää tässä
luvussa määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se,
jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa
edelleen.
Esittelijä

rehtori Anna-Kaisa Olari

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää siirtää opetuksen järjestäjän päätäntävallan
poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä rehtorille ajalle 1.8.202131.7.2022.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Ptk tark.
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Toisen asteen opiskelijoiden oppimateriaalien korvaaminen
Sivistyslautakunta 24.08.2021 § 54
122/12.00.00/2021
Sivistyslautakunta on päättänyt 8.10.2020 § 65 Kustavin nuorisovaltuuston
jättämän aloitteen (15.8.2020 § 11) perusteella kustavilaisten opiskelijoiden
oppimateriaalihankintojen taloudellisesta tukemisesta. Sivistyslautakunta
päätti tukea kustavilaisia toisen asteen opiskelijoita lukuvuosittain 150
euron suuruisella oppimateriaalituella opintojen keston ajan, maksimissaan
kolme vuotta. Sivistyslautakunta lisäsi talousarvioehdotukseen vuodelle
2021 määrärahan 3500 e toisen asteen oppimateriaalitukea varten.
Oppimateriaalitukea ei ole maksettu vuonna 2021.
Oppivelvollisuutta on laajennettu 1.8.2021 alkaen. Tällöin aloittavat toisen
asteen opiskelijat saavat oppimateriaalit ilmaiseksi. Tämä tarkoittaa sitä,
että 1.8.2021 toisen asteen opinnot aloittavat eivät voi saada
sivistyslautakunnan (8.10.2020 § 65) päättämää tukea, koska
oppivelvollisuus laajeni koskettamaan heitä.
Mari Väisänen on jättänyt aloitteen 13.8.2021 toisen asteen 2. ja 3. vuoden
opiskelijoiden oppimateriaalien korvaamisesta (aloite liitteenä).
Määrärahaa on varattu tälle vuodelle 3500 euroa. 17-20- vuotiaita
opiskelijoita on noin 10. Määräraha voidaan jakaa näin 2. ja 3. vuoden
opiskelijoille ilman lisämäärärahatarvetta vuonna 2021. Avustukseen
oikeutettuja ovat syksyllä 2020 opintonsa aloittaneet alle 20-vuotiaat
kustavilaiset. Avustusta maksetaan maksimissaan kolme vuotta opintojen
aloittamisesta.
Lukuvuoden 2021-2022 avustuksen saadakseen tulee kotipaikan olla
Kustavi. Opiskelijan tulisi tehdä vapaamuotoinen hakemus 30.11.2021
mennessä, josta ilmenee henkilötiedot, pankkitilinumero ja liitteenä tulee
olla opintotodistus. Hakemus toimitetaan Kustavin kunnanvirastolle Anja
Nuppumäelle.
Esittelijä

rehtori Anna-Kaisa Olari

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi Mari Väisäsen aloitteen ja päättää
tukea kustavilaisia toisen asteen 2. ja 3. vuoden opiskelijoita esittelytekstin
mukaisesti. Vuosittainen tukisumma opiskelijalle on 350 euroa.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. Vapaa-aikasihteeri on henkilökohtaisesti yhteydessä
asianomaisiin ja sopii tarvittavien tietojen lähettämisestä.

Liitteet
Liite[7]
Liite[8]

Ptk tark.

Aloite toisen asteen 2. ja 3. vuoden opiskelijoiden
oppimateriaalien korvaamisesta
Aloite toisen asteen opiskelijoiden tukemisesta
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Opetustoimen muut asiat
Sivistyslautakunta 24.08.2021 § 55
1) Terveydenhoitaja aloittaa 12 -vuotta täyttäneiden koronarokotukset Kivimaan koululla lähiviikkojen
aikana.
2) Kouluhallinnon ohjelmistojen kustannustenjako. Kustavin ja Taivassalon kunta: vs. kunnanjohtaja Kati
Rekola ja Taivassalon kunnanjohtaja Vesa Rantala ovat sopineet kustannuksista 3.6.2021 seuraavasti:
SaaS-palvelu/v
Kustavi 2000 € Taivassalo 1000 €
Visman tekemä tuntityö
Kustaviin kohdistuva työ 100 %
Taivassaloon kohdistuva työ 100 %
molempiin kohdistuva työ 50-50 %
Taivassalon Kustaviin kohdistuva työ
toimistosihteerin tuntityö + alv (tällä hetkellä 24 %)

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös

Sivistyslautakunta merkitsi asiat 1 & 2 tiedoksi.
Sivistyslautakunta keskusteli koulun pihan tilanteesta ja sen
kehittämisestä. Keskustelun pohjalta
sivistyslautakunta päätti ehdottaa kunnanhallitukselle, että koulun pihan
kehittämistä varten perustetaan työryhmä, jossa olisi jäseniä
sivistyslautakunnasta ja rakennuslautakunnasta sekä viranhaltijoita.
Sivistyslautakunta ehdottaa omiksi jäsenikseen työryhmään Niko
Kulmalaa, rehtori Kaisa Olaria ja vapaa-aikasihteeri Markus Malmelinia.

Ptk tark.
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Vapaa-aikatoimen tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2021
Sivistyslautakunta 24.08.2021 § 56

Kunnanhallitus ( 26.7.2021 §106) on pyytänyt hallintokunnilta taloudellisten
ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumaraportin ajankohdalta 30.6.2021.
Esittelijä

vapaa-aikasihteeri Markus Malmelin

Päätösehdotus

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle liitteen mukaisen
talousarvion toteutuman ajalta 1.1.-30.6.2021 sekä laadittujen tavoitteiden
toteuman ajalta 1.1.-30.6.2021.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Liitteet
Liite[9]
Liite[10]

Ptk tark.

vapaa_aikatoimi kirjalliset tavoitteet
vapaa_aikatoimi toteuma 1.1.2021-30.6.2021
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Vapaa-aikatoimen esittely
Sivistyslautakunta 24.08.2021 § 57

Vapaa-aikasihteeri esittelee lautakunnan jäsenille vapaa-aikatoimen
toimintaa.
Esittelijä

vapaa-aikasihteeri Markus Malmelin

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Ptk tark.
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Vapaa-aikatoimen syksy 2021
Sivistyslautakunta 24.08.2021 § 58

Uimahallimatkat Ukiin 7 krt maanantaisin
Keilausmatkat Raisioon 4 krt (maanantaisin)
”Saariston tulet”-laavutapahtumat 3 kpl syksyllä
Parkour-retki Turkuun lokakuussa
Kiipeily-retki Turkuun marraskuussa
Kalastusleiri 18.-19.9.2021 yhteistyössä kalastusoppaiden ja Kukan
kanssa.
Nuorten vaihtoehtoinen perjantai 5.11.2021
Retki Kurjenrahkan kansallispuistoon yhteistyössä T:salon kanssa
23.10.2021
MörkÖ-viikko 10.-13.11.2021

Esittelijä

vapaa-aikasihteeri Markus Malmelin

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Ptk tark.
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Klipunkarin saunan aamukäyttö
Sivistyslautakunta 24.08.2021 § 59

Klipunkarin sauna on lämmitetty alkukesän remontin jälkeen maanantai ja
torstaisin klo 17-21 sekä lauantaisin klo 15-18. Käyttöaste on ollut erittäin
korkea. Aamusauna mahdollistaa esimerkiksi vuorotyöläisten
saunankäytön ja samalla se jakaa käyttöä tasaisemmin.
Esittelijä

vapaa-aikasihteeri Markus Malmelin

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää, että syyskaudella 2021 Klipunkarin sauna
lämmitetään myös tiistaisin ja perjantaisin aamulla klo 7-10. Kauden
päätyttyä arvioidaan kokeilun jatkoa keväällä 2022.

Päätös

Vapaa-aikasihteeri teki muutoksen päätösehdotukseen. Uusi
päätösehdotus oli: sivistyslautakunta päättää, että syyskaudella 2021
Klipunkarin sauna lämmitetään myös tiistaisin aamulla klo 7-10. Kauden
päätyttyä arvioidaan kokeilun jatkoa keväällä 2022.
Lautakunta päätti asian muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Ptk tark.
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Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 49, § 53, § 54, § 59
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:


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



kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kustavin 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 asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
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 Kustavin kunta
Kirjaamon yhteystiedot:
Posti-/käyntiosoite: Keskustie 7, 23360 Kustavi
Sähköpostiosoite:
kustavi@kustavi.fi
Puhelinnumero:
02 842 6600
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
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päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
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
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kustavin kunnan
kirjaamosta.
Pöytäkirja on 27.08.2021 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.
Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään
lähettämispäivä:
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty
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