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Katara Veijo
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Allekirjoitukset
Laura Nummela
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Markus Malmelin
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69 - 80
Pöytäkirjan tarkastus
Jonna Kallio
pöytäkirjantarkastaja

Essi Lindroth
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Pöytäkirjan nähtävilläpito
Pöytäkirja nähtävillä yleisessä verkossa. 01.11.2021 10:00
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§ 69
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sivistyslautakunta 26.10.2021 § 69

Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Sivistyslautakunta 26.10.2021 § 70

Päätösehdotus

Valitaan Jonna Kallio ja Essi Lindroth pöytäkirjantarkastajiksi. Pöytäkirja
tarkastetaan sähköisen palvelun kautta. Pöytäkirja on tarkastettavissa
torstaista 28.10.2021 klo 10.00 alkaen. Pöytäkirja on tarkastettava
31.10.2021 mennessä.

Päätös

Ehdotuksen mukaan
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Työjärjestyksen hyväksyminen
Sivistyslautakunta 26.10.2021 § 71

Päätösehdotus

Hyväksytään esityslista ja mahdolliset muutokset käsittelyjärjestykseen.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin. Ei muutoksia käsittelyjärjestykseen.
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Varhaiskasvatuksen siirto sosiaalipalveluista sivistyspalveluihin

Sosiaalilautakunta 14.10.2021 § 67

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävistä vastaavat
hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alussa. Sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelujet siirtyvät hyvinvointialueiden
järjestämisvastuulle, ja sivistyspalvelut jäävät kunnille.
Varhaiskasvatuksen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirtyivät
sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön vuoden
2013 alusta. Varhaiskasvatuslakia sovelletaan kunnan, kuntayhtymän sekä
muun palvelujen tuottajan järjestämään varhaiskasvatukseen, jota
annetaan päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai muuna
varhaiskasvatuksena. Laissa on säädetty varhaiskasvatuksen tavoitteista.
Varhaiskasvatuslain uudistus tuli voimaan 1.8.2015. Varhaiskasvatuksella
tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen,
opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu
erityisesti pedogogiikka. Laki määrittää Opetushallituksen
varhaiskasvatusta ohjaavaksi asiantuntijavirastoksi.
Kustavin opetustoimen hallinto on järjestetty 1.6.2021 alkaen omana
toimintana. Aiemmin opetustoimen hallinto oli ostettu sopimusperusteisesti
Taivassalon kunnalta.
Edellä esitetyin perustein varhaiskasvatuksen siirto sosiaalitoimesta
sivistystoimeen on ajankohtainen.
Kustavin varhaiskasvatusyksikkö on Suotorpan päiväkoti. Suotorpan
päiväkodissa työskentelee 7,5 varhaiskasvatuksen ammattilaista ja yksi
avustava työntekijä. Erityisopettajan palvelut ovat käytössä yhden päivän
viikossa. Syyskaudella 2021 varhaiskasvatusta saa 33 lasta eli kunnan
varhaiskasvatusikäiset lapset.
Päivähoidon henkilöstö siirtyy muutoksessa sosiaalitoimen hallinnosta
sivistystoimen hallintoon nykyisin ehdoin. Varhaiskasvatuksen henkilöstölle
on järjestetty keskustelu- ja kuulemistilaisuus 21.9.2021. Muutos nähdään
myönteisenä henkilöstön keskuudessa.
Esittelijä

sosiaalijohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus

Sosiaalilautakunta esittää, että sivistyslautakunta ottaa käsiteltäväkseen
varhaiskasvatuksen siirron sosiaalipalveluista sivistyspalveluihin ja saattaa
asian kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle päätettäväksi.

Päätös

Esityksen mukaan.
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Sivistyslautakunta 26.10.2021 § 72

Sivistyslautakunta keskustelee varhaiskasvatuksen siirrosta
sosiaalitoimesta sivistystoimeen.
Esittelijä

rehtori Kaisa Olari

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta esittää, että Kustavin kunnanhallitus ottaa
käsiteltäväkseen varhaiskasvatuksen siirron sosiaalipalveluista
sivistyspalveluihin ja saattaa asian edelleen valtuuston päätettäväksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan
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Oppikirjat ja oheismateriaalit ajalle 1.10.2021-30.9.2023.
Sivistyslautakunta 26.10.2021 § 73

Kustavin kunta on mukana Turun seudun hankintarenkaassa, jonka
kilpailutuksia hoitaa Turun kaupungin hankintayksikkö.
Koulujen oppikirjat on kilpailutettu 1.10.2021 alkavalle kahden vuoden
sopimuskaudelle. Samaan kilpailutukseen tulee optiona sähköinen
oppimateriaali, mutta niiden hankintaan ei kilpailutuksella sitouduta.
Hankintaan sisältyy sopimuskauden jälkeen kaksi optiovuotta. Julkisten
hankintojen kilpailutus on työlästä ja hankintaosaamista vaativa tehtävä. Siksi
on ollut järkevää olla mukana seudullisissa hankinnoissa. Suuremmissa
volyymeissa myös saadut tarjoukset ovat usein edullisempia. Susanne
Laaksonen on ilmoittanut Turun kaupungille 7.5.2021 mennessä hankintaan
osallistumisesta.

Hallintosäännön 5 luvun 15 §:n 4 mom mukaan sivistyslautakunta hyväksyy
toimialaansa koskevat sopimukset.

Esittelijä

rehtori Kaisa Olari

Päätösehdotus

Lautakunta valtuuttaa rehtorin allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Liitteet
Liite[1]

Oppikirja ja oheismateriaalit sopimusluonnos
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TAT-yhteistyösopimus
Sivistyslautakunta 26.10.2021 § 74

Kivimaan koulun 5-6. luokka on osallistunut monena vuonna Yrityskylä
Alakoulu -oppimiskokonaisuuteen. Yrityskylä Alakouluoppimiskokonaisuuden aikana oppilas oppii muun muassa ymmärtämään
talouden peruskäsitteitä ja hahmottamaan rahan kiertokulkua sekä tärkeitä
taitoja oman taloutensa hallintaan. Oppimiskokonaisuuden suoritettuaan
oppilas hahmottaa yksilön oikeudet, velvollisuudet ja
vaikutusmahdollisuudet yhteiskunnassa sekä oman roolinsa aktiivisena
kansalaisena.
Kivimaan koulun 5-6. luokka osallistuu joka toisena lukuvuonna
Yrityskylään sopimuksenmukaisesti.
Sopimus on voimassa 1.6.2022-31.5.2025, mikäli TAT saa kerättyä
riittävän rahoituksen Yrityskylän toiminnan toteuttamiseksi. Maksuosuus
määräytyy kunnan viides- ja kuudesluokkalaisten määrän mukaan, 30
€/oppilas.
Hallintosäännön 5 luvun 15 §:n 4 mom mukaan sivistyslautakunta
hyväksyy toimialaansa koskevat sopimukset.
Esittelijä

rehtori Kaisa Olari

Päätösehdotus

Lautakunta valtuuttaa rehtorin allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liitteet
Liite[2]

Yrityskylä- sopimusluonnos
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Tiedoksiannot
Sivistyslautakunta 26.10.2021 § 75
Kustavilaiset toisen asteen opiskelijat ovat saaneet 350 € tuen. Toisen
vuoden opiskelijoita tuensaajissa oli kahdeksan henkilöä ja kolmannen
vuoden opiskelijoita kaksi henkilöä.
Koulun lähiliikuntapihan suunnittelutyöryhmä on kokoontunut kaksi kertaa.
Koulun oppilailta ja opettajilta on kysytty toiveita pihasta. Alustava
suunnitelma on saatu tehtyä. Viralliset suunnitelmat tilataan
kunnanrakennusmestarin toimesta.
Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan
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Vuoden seuratyöntekijän ja arjen liikkujan valinta
Sivistyslautakunta 26.10.2021 § 76

Liikun kriteerit vuoden seuratyöntekijälle:
”Henkilö, joka on tehnyt vuosia tai tekee edelleen merkittävää liikunnan
taustatyötä paikkakunnallanne.”
”Voi olla seuran puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, nuorisovetäjä/ohjaaja, lipunmyyjä, järjestysmies tms. taustahenkilö. Aktiiviurheilijat (kilpatai huippu-urheilijat) eivät tule kysymykseen.”
Sivistyslautakunta on vuosittain valinnut kuntalaisista Arjen Liikkujan.
Esittelijä

vapaa-aikasihteeri Markus Malmelin

Päätösehdotus

Lautakunta keskustelee valinnoista ja tekee keskustelun pohjalta
päätöksen

Päätös

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Valinta on julkinen vasta 29.1.2022.
Sivistyslautakunta valitsi vuoden 2021 Arjen Liikkujaksi Elina Myllykylän.
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Nuorisovaltuuston kannanotot

Nuorisovaltuusto 01.10.2021 § 11

Päätösehdotus

Muut kokouksessa esille tulleet asiat.

Päätös

Nuorisovaltuusto keskusteli heidän tekemänsä aloitteen 2. asteen
opiskelijoiden tukemisen jatkosta. Nuorisovaltuusto toivoi korotusta
tukitasoon ja siten että 1. erä tulisi maksuun jo syyskaudella 2022 ja
kevätkaudella 2023 maksettaisiin toinen osa. Toivottua korotusta
nuorisovaltuusto perusteli erityisesti sillä, että vanhojen oppikirjojen
jälleenmyynti on mahdotonta, koska seuraava vuosiluokka saa
maksuttomasti kaikki opiskeluvälineet.
Kustavilaisia nuoria opiskelee paljon vieraspaikkakunnilla erityisesti Turun
alueella, nuorisovaltuusto toivoi järjestelyä jolla kunta pystyisi tukemaan
harrastusten jatkumista opiskelupaikkakunnalla esimerkiksi kuntosalikortin
tai vastaavan muodossa.
Nuoret toivoivat kunnan järjestävän tapahtumia Turun seudulla, jolloin
kustavilaiset opiskelijat voisivat niihin myös osallistua.
Nuorisovaltuusto näkee, että tulevaisuuden kannalta olisi ensiarvoisen
tärkeää parantaa joukkoliikenneyhteyksiä 2.asteen oppilaitosten suuntaan.
Tämä mahdollistaisi asumisen kustavissa opiskelujen ajan.

Sivistyslautakunta 26.10.2021 § 77

Mia Lehtonen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Hallintolain 28 §
kohta 1 perusteella.
Esittelijä

vapaa-aikasihteeri Markus Malmelin

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta keskustelee nuorisovaltuuston kannanotoista ja
keskustelun pohjalta ohjaa edistettävät asiat viranhaltijoiden
valmisteltaviksi.

Päätös

Lautakunta keskusteli nuorisovaltuuston ehdotuksista. Vuoden 2022 osalta
päätökset opiskelijoiden tuesta tehdään vuoden 2022 puolella. Tällöin
pohditaan tarkemmin tuen tasoa ja mahdollista jakoa kahteen erään.
Vapaa-aikasihteeri selvittää mahdollisia tukitoimia joilla Turun seudun
kustavilaisia opiskelijoita voitaisiin tukea harrastuksissa. Vapaa-aikasihteeri
järjestää kokeiluluonteisesti tapahtuman Turun seudulla, johon kutsutaan
Turun seudun kustavilaisia opiskelijoita.
Joukkoliikenneyhteyksistä on käyty keskustelua vuosien varrella kunnan ja
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alueen toimielimissä sekä asiasta on oltu suoraan yhteydessä Elykeskukseen kuten myös liikennöitsijään. Sivistyslautakunta pyrkii osaltaan
edesauttamaan yhteyksien parantamista.
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Vapaa-aikatoimen tiloista ja palveluista perittävät maksut vuonna 2022
Sivistyslautakunta 26.10.2021 § 78

Kuntosalin asiakasmaksut ovat olleet vuonna 2021 seuraavat:
40 € koko vuosi
30 € puoli vuotta
20 € 2 kk jakso
2 € kertamaksu
Koronasta johtuvasta sulusta johtuen koko vuoden maksua alennettiin
tilapäisesti tänä vuonna 30 euroon.
Maksuista vapautettuja ovat kustavilaiset yli 65-vuotiaat, toisen asteen
opiskelijat ja työttömät.
Yksityisvuoro maksaa 40 €, jolloin ei ole tarvinnut maksaa henk.koht.
maksua.
Leirimajan vuokrahinnasto on ollut seuraava:
majoitus
Yritykset ja yksityiset 250 e/vrk
Kustavilaiset yhteisöt ja yhdistykset 50 e/vrk
Muut yhteisöt ja yhdistykset 150 e/vrk
päivä/iltatoiminta
Yritykset ja yksityiset 250 e
Kustavilaiset yhteisöt ja yhdistykset, ilmainen.
Muut yhteisöt ja yhdistykset 150 e/vrk
Loppusiivouksen laiminlyönti 200 euroa.
Hintoihin on lisätty 10 % alv.
Klipunkarin takkatilojen ja saunan iltakäytöstä on peritty 50 euron maksu ei
kustavilaisilta yhteisöiltä.
Suvitorin paikkamaksut ovat olleet seuraavat (sis. 24% alv):
Kertamaksu 7 €
Sisätila kausimaksu 60 €
Sisätila ”keittiöllä” 60 €
Ulkotila kausimaksu 60 €
”Ahdon kioski” 100 €
Sähkö on sisältynyt maksuun
Muista vapaa-aikatoimentilojen ja alueiden käytöstä ei ole peritty maksuja
yksityisiltä ja yhdistyksiltä. Yritysten kanssa on neuvoteltu erikseen
tilojen/alueiden vuokrasta.
Vapaa-aikatoimen palveluista, kuten retkistä ja leireistä on peritty
kustannuksiin suhteutettu kohtuulllinen maksu. Uimakoulu on ollut
maksuton kustavilaisille.
Esittelijä

vapaa-aikasihteeri Markus Malmelin
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Sivistyslautakunta päättää vuoden 2022 maksujen ja perusteiden osalta
seuraavaa:
Kuntosalin asiakasmaksut vuonna 2022:
50 € koko vuosi
30 € puoli vuotta
20 € 2 kk jakso
2 € kertamaksu
Maksuista vapautettuja ovat kustavilaiset yli 65-vuotiaat, toisen asteen
opiskelijat ja työttömät. Maksuvapautus ei koske yksityisvuoroja.
Yksityisvuoro maksaa 100 €, yksityisvuoron maksajan ei tarvitse maksaa
vuosimaksua.
Yksityisvuoroja on tarjolla rajoitettu määrä päivittäin klo 8-10 ja klo 12-16
välillä.
Leirimajan vuokrahinnasto:
majoitus
Yritykset ja yksityiset 250 e/vrk
Kustavilaiset yhteisöt ja yhdistykset 50 e/vrk
Muut yhteisöt ja yhdistykset 150 e/vrk
päivä/iltatoiminta
Yritykset ja yksityiset 250 e
Kustavilaiset yhteisöt ja yhdistykset, ilmainen.
Muut yhteisöt ja yhdistykset 150 e/vrk
Loppusiivouksen laiminlyönti 200 euroa.
Hintoihin on lisätty 10 % alv.
Klipunkarin saunatiloja ei vuokrata yhteisöille eikä yksityisille.
Suvitorin paikkamaksut ovat olleet seuraavat (sis. 24% alv):
Kertamaksu 7 €
Sisätila paikkamaksu 60 €
Sisätila ”keittiöllä” 60 €
Ulkotila paikkamaksu 60 €
Sähkö on sisältyy maksuun
Muista vapaa-aikatoimentilojen ja alueiden käytöstä ei peritä maksuja
yksityisiltä ja yhdistyksiltä. Tilojen ja alueiden käytöstä kaupalliseen
toimintaan neuvotellaan erikseen.
Vapaa-aikatoimen palveluista, kuten tapahtumista, retkistä ja leireistä on
peritään kustannuksiin suhteutettu kohtuulllinen maksu. Riippuen
kohderyhmästä osa em. voi olla maksuttomia. Uimakoulu on maksuton
kustavilaisille. Vapaa-aikasihteeri määrittelee tapauskohtaisesti perittävät
maksut.

Päätös

Ehdotuksen mukaan, paitsi Suvitorin kohdalla hinnastoksi päätettiin
seuraavaa:
Kertamaksu 7 € (yksittäiset toripäivät ympärivuoden ml. markkinat)
Sisä- ja ulkotilat paikkamaksut/kk
Toukokuu 10 €
Kesäkuu 20 €
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Elokuu 20 €
Syyskuu 10 €
Sähkö sisältyy maksuihin.
Hinnat sisältävät 24 % alv.
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Vapaa-aikatoimen tiedoksiantoasiat
Sivistyslautakunta 26.10.2021 § 79

Suvitorin kehittämiskokous pidettiin 18.10.2021. Osallistujia oli kuusi
henkilöä.Päätettiin järjestää Jouluiset Saaristolaismarkkinat 20.11.2021 klo
10-14. Keskusteltiin lisäksi torin paikasta ja soveltuvuudesta toritoimintaan.
Kuntoportaiden 1. suunnittelukokous pidetään 27.10.2021.
Esittelijä

vapaa-aikasihteeri Markus Malmelin

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi

Päätös

Ehdotuksen mukaan
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Muut asiat
Sivistyslautakunta 26.10.2021 § 80

Päätösehdotus

Muut kokouksessa esille tulleet asiat.

Päätös

Ei muita asioita
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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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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 1.11.2021 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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