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Osallistujat
Läsnä

Nimi
Nummela Laura
Lindroth Essi
Kulmala Niko
Wirta Johan
Kallio Jonna

Klo
18:00 - 20:59
18:00 - 20:59
18:00 - 20:59
18:00 - 20:59
18:00 - 18:46
18:58 - 20:59
18:00 - 20:59
18:00 - 20:59

Ääritalo Antti
Lehtonen Mia
Olari Kaisa
Malmelin Markus
Leppänen Jenni
Väisänen Mari
Poissa

18:00 - 20:59
18:00 - 19:53
20:09 - 20:59
18:58 - 19:04
18:04 - 18:22

Tehtävä
puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Lisätiedot

kunnanhallituksen pj
kunnanhallituksen
edustaja
esittelijä
esittelijä/pöytäkirjanpitäj
ä
asiantuntija
asiantuntija

Etänä
Etänä / läsnä klo 18.59
alkaen

Poissa §85

Poissa §90
Etänä §86
§84 alku

Katara Veijo
Leimola Anna

Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti
Allekirjoitukset
Laura Nummela
puheenjohtaja

Kaisa Olari
pöytäkirjanpitäjä §90

Markus Malmelin
pöytäkirjanpitäjä §81-89, 91-95

Käsitellyt asiat
81 - 95
Pöytäkirjan tarkastus
Niko Kulmala
pöytäkirjantarkastaja

Johan Wirta
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Pöytäkirja nähtävillä yleisessä verkossa. 06.12.2021 10:00
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sivistyslautakunta 30.11.2021 § 81

Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Sivistyslautakunta 30.11.2021 § 82

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Johan Wirta ja Niko Kulmala. Pöytäkirja on
tarkastettavissa sähköisesti 2.12.2021 alkaen. Pöytäkirja on tarkastettava
6.12.2021 mennessä.

Päätös

Ehdotuksen mukaan
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§ 83
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Työjärjestyksen hyväksyminen
Sivistyslautakunta 30.11.2021 § 83

Päätösehdotus

Hyväksytään esityslista ja mahdolliset muutokset käsittelyjärjestykseen.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin. Ei muutoksia käsittelyjärjestykseen.
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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.
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Esittelijä

vapaa-aikasihteeri Markus Malmelin

Päätösehdotus

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:
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Kertamaksu 7 € (yksittäiset toripäivät ympärivuoden ml. markkinat)
Sisä- ja ulkotilat paikkamaksut/kk
Toukokuu 10 €
Kesäkuu 20 €
Heinäkuu 40 €
Elokuu 20 €
Syys 10 €
Sähkö sisältyy maksuihin.
Hinnat sisältävät 24 % alv.
Sivistyslautakunta 30.11.2021 § 84
169/02.05.00/2021
Sivistyslautakunnalle on toimitettu annetun ajan puitteissa oikaisuvaatimus,
joka on liitteessä. Oikaisuvaatimus koskee Suvitorin paikkojen hinnoittelua.
Asian esittelyssä paikalla asiantuntijana Mari Väisänen
Sähkönkulutus on torikatoksen osalta ollut verrattain kohtuullista. Kulutusta
nostavat erityisesti sähköiset wok-pannut yms. Erillisten
sähkönkulutusmittareiden hankinta olisi saatuihin hyötyihin nähden kallista.
Esittelijä

vapaa-aikasihteeri Markus Malmelin

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää oikaista 26.10.2021 tekemäänsä päätöstä
Suvitorin vuoden 2022 paikkamaksuista seuraavasti:
Kertamaksu 7 €
Sisä- ja ulkotilat kausimaksu 60 €
Sähköt sisältyvät hintaan pl. kylmä- ja lämpökalusteet joiden
sähkönkulutus on suurta, näistä peritään 30 €
kertakorvaus/torimyyjä/kaudesta. Yksittäiseen tapahtumaan osallistuvan
torimyyjän päiväkohtainen sähkön käyttö korvaus on 5 € (em. kylmä- ja
lämpökalusteet)
Torikausi on 1.4.-30.9. Kauden ulkopuolinen toritoiminta maksutonta pl.
markkinat, joista peritään kertamaksu. Kausimaksun maksaneilla
markkinat sisältyvät kausimaksuun.
Paikalliset yhdistykset on vapautettu maksuista koskien yksittäisiä
tapahtumia.

Päätös

Mari Väisänen oli paikalla asian käsittelyn alussa kertomassa
oikaisuvaatimuksen sisällöstä sekä vastaamassa jäsenille asiantuntijan
ominaisuudessa torin tilanteesta. Asian varsinainen käsittely alkoi klo
18.23, jota ennen Mari Väisänen poistui.
Keskustelun jälkeen sivistyslautakunta päätti Suvitorin vuoden 2022
paikkamaksuista seuraavasti:
Hinnat sisältävät 24 % alv.
Kertamaksu 7 €
Sisä- ja ulkotilat kausimaksu 70 €
Yhden kuukauden maksu (toukokuu ja syyskuu) 10 €
Yhden kuukauden maksu (kesä, heinä- ja elokuu) 20 €
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Sähköt sisältyvät hintaan pl. kylmä- ja lämpökalusteet joiden
sähkönkulutus on suurta.
Näiden osalta sähkönkulutus maksu on:
30 € / kausi / torimyyjä
10 € / kk / torimyyjä
5 € / krt / torimyyjä
Torikausi on 1.4.-30.9. Kauden ulkopuolinen toritoiminta on maksutonta pl.
markkinat, joista peritään kertamaksu. Kausimaksun maksaneilla
markkinat sisältyvät kausimaksuun.
Paikalliset yhdistykset on vapautettu maksuista koskien yksittäisiä
tapahtumia.
Liitteet
Liite[1]

Oikaisuvaatimus
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Avustushakemus
Sivistyslautakunta 30.11.2021 § 85
185/02.05.01.00/2021

Kulttuuritoimen yleisavustukset vuodelle 2021 on julistettu haettaviksi
7.5.2021 mennessä, ja kuluvan vuoden kohdeavustuksia on voinut hakea
31.12.2021 asti.
Kustavin Taideyhdistys ry on toimittanut Kustavin kunnan kulttuuritoimelle
23.11.2021 hakemuksen kulttuuritoimen yleisavustuksesta. Haettava
avustus on 2834,50 €, ja se käytetään taidenäyttelyissä tarvittaviin
ripustuskiskoihin sekä valaisimiin.
Yhdistys on toimittanut vuosien 2021 ja 2022 toimintasuunnitelmat sekä
vuoden 2021 tilinpäätöksen.
Kulttuuritoimen yleis- ja kohdeavustuksille on vuodelle 2021 varattu
yhteensä 1000 €, jolloin haettavaa avustusta ei voida kokonaisuudessaan
maksaa.
Esittelijä

vapaa-aikasihteeri Markus Malmelin

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää, että Kustavin Taideyhdistys ry:n hakemaa
kulttuuritoimen yleisavustusta ei myönnetä. Sen sijaan Kustavin kunnan
tekninen toimi hankkii taulujen ripustukseen ja niiden valaisemiseen
tarvittavat materiaalit yhdistystalon tiloihin. Tekninen toimi huolehtii myös,
että hankinnat asennetaan tiloihin asianmukaisesti.

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastosihteeri Anna Leimolan tilalla asian esitteli vapaaaikasihteeri Markus Malmelin.
Jonna Kallio poistui asian käsittelyn ajaksi yhteisöjääviyden perusteella (
28.1§ kohta 5)
Sivistyslautakunta päätti, että Kustavin Taideyhdistys ry:n hakemaa
kulttuuritoimen yleisavustusta ei myönnetä, sillä avustuksiin jaettavissa
oleva 1000 € ei tule riittämään hankkeen loppuunsaattamiseksi.
Sivistyslautakunta siirtää hankkeen jatkokäsittelyyn tekniselle toimelle.

Liitteet
Liite[2]
Liite[3]
Liite[4]
Liite[5]
Liite[6]

Taideyhdistysavustus
Kustavin kunnan vapaa-aikapalveluiden avustusohjeet
Taideyhdistys toimintasuunnitelma 2021
Taideyhdistys toimintasuunnitelma 2022
Tilinpäätös Taideyhdistys
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Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen opettajan määräaikaisen toimen täyttäminen 1.1.202231.5.2023
Sivistyslautakunta 30.11.2021 § 86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suotorpan päiväkodissa on edelleen ennätysmäärä lapsia; talvikaudella kirjoilla 31,
tulevana kesäkaudella 33. Lapsien varhaiskasvatuspäivät ovat ajallisesti selvästi
henkilökunnan työpäiviä pidemmät. Näistä johtuen on perusteltua täyttää osa-aikaisen
työkyvyttömyyseläkkeen johdosta syntyvä varhaiskasvatuksen opettajan vajaus.
--------------------------------------- johdosta on keskusteltu rekrytoinnista siten, että
varhaiskasvatuksen opettaja/esiopettaja Päivi Lehtonen on valmis aloittamaan
1.1.2022 osa-aikaisena varhaiskasvatuksen opettajana. Hänellä on esiopetuspätevyys.
Hänen päivittäinen työaikansa olisi 5h 44 min, sisältäen 45min lakisääteisen
varhaiskasvatuksen opettajan suunnittelu-, arviointi- ja kehittämisajan.
Työajat järjestettäisiin siten, ettei päällekkäisyyksiä synny. Tällä järjestelyllä
turvaisimme lakisääteisessä suhdeluvussa pysymisen, varhaiskasvatuksen laadun sekä
kokopäivä pedagogisen ajattelun mahdollistamisen.
Asiantuntijana varhaiskasvatusjohtaja Jenni Leppänen.

Esittelijä

rehtori Kaisa Olari

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää täyttää osa-aikaisen varhaiskasvatuksen
opettajan määräaikaisen toimen ajalle 1.1.2022-31.5.2023 edellä olevan
esityksen mukaisesti siten, että tehtävää tulee hoitamaan Päivi Lehtonen.
Palkkaus on tehtäväkohtaisen palkan mukaan.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.
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Sivistyslautakunnan kokouspäivät keväällä 2022
Sivistyslautakunta 30.11.2021 § 87

Sivistyslautakunnan varsinaiset kokoukset on pidetty suurin piirtein kerran
kuukaudessa. Kiireellisissä tapauksissa pidetään ylimääräisiä kokouksia.
Kevään 2022 kokouspäivät ovat 1.2., 29.3., 26.4., 31.5.
Esittelijä

rehtori Kaisa Olari

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää pitää varsinaiset kokouksensa 1.2., 29.3., 26.4.,
31.5. kello 17.00. Pakottavista syistä voidaan varsinaisen kokouksen
ajankohtaa muuttaa. Kiireellisissä tapauksissa pidetään ylimääräisiä
kokouksia.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.
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Koulun ravitsemushenkilön siirtäminen ruokapalveluesimiehen alaisuuteen.
Sivistyslautakunta 30.11.2021 § 88

Palaverissa 23.9.2021 oli keskusteltu laitoshuoltajien ja
ravitsemushenkilöstön mahdollisesta siirtämisestä
ruokapalvelupäällikön alaisuuteen. Tämä nähtiin selvittämisen
arvoisena asiana. Kunnanhallitus on kokouksessaan 4.10.2021
päättänyt, että ao. lautakunnat selvittävät em. asiaa ja
varhaiskasvatuksen avustajan toimenkuvallista tehtäväkenttää.
Koulun ravitsemushenkilö on tällä hetkellä rehtorin alaisuudessa.
Laitoshuoltajille ja ravitsemushenkilöille pidettiin kuulemistilaisuus
15.11.2021. Laitoshuoltajat kokivat, että siivoustoimi toimii todella
hyvin toiminnallisesti teknisen toimen alaisuudessa. Tilaisuuden
jälkeen kokoonnuimme 22.11.2021 ravitsemushenkilön,
varhaiskasvatuksen avustajan, ruokapalveluesimiehen, rehtorin ja
varhaiskasvatusjohtajan kanssa keskustelemaan uudelleen asiasta.
Koulun ravitsemushenkilö suhtautui asiaan myönteisesti.
Rehtorin näkemyksen mukaan ravitsemushenkilön luontainen
esimies olisi ruokapalveluesimies, jotta keittiöalan osaaminen ja
ammattitaito tulisivat paremmin osaksi arkea. Keittiöön liittyvät lait ja
asetukset ja sijaisuuksien järjestelyt olisivat kokonaisvaltaisemmin
ammattitaitoisen henkilön hallinnassa. Myös ruokapalveluesimies piti
ratkaisua luontevana.
Esittelijä

rehtori Kaisa Olari

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että Kivimaan
koulun osa-aikainen ravitsemushenkilö siirretään ruokapalveluesimiehen
alaisuuteen 1.1.2022 edellä esitetyin perusteluin.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Oheismateriaali
muistio15.11.2021 ravitsemuspalvelut ym (1)
hlösiirrot ruokapalveluihin muistio (2) 22.11.21
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Opetustoimen tiedoksiannot
Sivistyslautakunta 30.11.2021 § 89
-Rehtori esittelee Kivimaan koulun kouluviihtyvyyskyselyn tulokset
kokouksessa.
- Sivistyslautakunta on kokouksessaan 24.8.2021 §50, hyväksynyt
Kivimaan koulun lukuvuosisuunnitelman 2021-2022. Se sisälsi 1-6.
luokkien luokkaretken. Tarkennuksena asiaan, että 5-6. luokka toteuttaa
kuitenkin leirikoulun keväällä 2022. Varainkeruu on aloitettu syksyllä 2021.
Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.
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Avustushakemus Ahto
Sivistyslautakunta 30.11.2021 § 90
187/02.05.01.00/2021
Kustavin Ahdolta on pyydetty 26.11.2021 avustusohjeiden mukaiset liitteet.
Hakemus tältä osin tällä hetkellä vielä puutteellinen.
Talousarviossa on vuodelle 2021 varattuna liikunta-avustuksiin 5000 €,
joista yleisavustuksiin on käytetty tänä vuonna 2500 €.
Vapaa-aikasihteeri Markus Malmelin on esteellinen hallintolain 28.1 § 5
kohdan mukaisesti asian käsittelyn ajan.
Esittelijä

rehtori Kaisa Olari

Päätösehdotus

Jos avustusohjeiden mukaiset liitteet on toimitettu ennen kokousta,
lautakunta keskustelee mahdollisesta avustuksesta.

Päätös

Markus Malmelin poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi
yhteisöjääviyden perusteella (28.1§ kohta 5) Pöytäkirjanpitäjänä asian
käsittelyn ajan toimi rehtori Kaisa Olari.
Ahto toimitti pyydetyt liitteet ennen kokousta.
Sivistyslautakunta päätti myöntää Kustavin Ahdolle hakemuksen ja sen
liitteiden mukaisen 2500 € kohdeavustuksen. Kohdeavustuksen
tosiasiallinen käyttö tulee selvittää avustusohjeiden mukaisesti.

Liitteet
Liite[7]
Liite[8]
Liite[9]

Avustushakemus Ahto
Ahto tuloslaskelma ja tase
Ahto avustushakemuksen liite

Oheismateriaali
Kustavin kunnan vapaa-aikapalveluiden avustusohjeet
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Talviuintipaikka
Sivistyslautakunta 30.11.2021 § 91
183/12.04.01/2021
Sivistyslautakunta vastaa omalta osaltaan ulkoilualueiden- ja liikuntatilojen
turvallisuudesta ja käytännön toiminnan toteutuksesta. Talviuintipaikka on
ollut toivottu lisä liikuntapaikkoihin. Asian valmistelu on aloitettu teknisessä
toimessa/rakennuslautakunnassa. Talviuintipaikaksi on valikoitunut
Klipunkarin uimaranta, jossa suurin osa tarvittavasta infrasta on jo
olemassa.
Esittelijä

vapaa-aikasihteeri Markus Malmelin

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta keskustelee talviuintipaikan suunnitelmista ja edelleen
ohjaa suunnitelmien mukaisen käytännön toteutuksen tekniselle toimelle
/rakennuslautakunnalle.

Päätös

Sivistyslautakunta keskusteli talviuintipaikasta. Sivistyslautakunta
edellyttää rakennuslautakunnalta talviuintipaikasta selkeää suunnitelmaa
turvallisuuden ja käytännön toiminnan toteutuksesta.

Kustavin kunta
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
§ 92
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Kivimaan koulun lähiliikuntapiha
Sivistyslautakunta 30.11.2021 § 92
186/10.03.01.00/2021
Vapaa-aikasihteeri esittelee lautakunnalle tämän hetkisen vaiheen koulun
pihan peruskorjauksessa. Yleissuunnitelmien laatiminen on kesken.
Vuoden loppuun mennessä tulee hakea Avin liikuntapaikka-avustusta.
Esittelijä

vapaa-aikasihteeri Markus Malmelin

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi

Päätös

Ehdotuksen mukaan.
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Vapaa-aikatoimen toimintasuunnitelma 2022
Sivistyslautakunta 30.11.2021 § 93
175/12.00.00/2021
Joulukuun 23.päivä jaetaan vapaa-aikapalveluiden (liikunta, kulttuuri,
nuoriso, kirjasto) kevään 2022 alustava ohjelma joka kotiin erillisenä
paperisena tiedotteena. Saatavilla myös sähköinen versio kunnan
verkkosivuilla ja somessa.
Alustava ohjelma vapaa-aikatoimen keväästä
Saaristo Liikkuu liikuntakampanja 22.1.2022 – 30.1.2022
Uimahallimatkat Uusikaupunki
3.1., 17.1., 31.1., 14.2., 28.2., 14.3., 28.3. ja 11.4.
Keilailumatkat Raisio
10.1., 7.2., 7.3. ja 4.4.
Senioritanssi jatkuu
Yhdistysilta 26.1.2022 klo 18.00 kunnanvirastolla.
Saariston tulet – laavutapahtuma Laukkarissa 30.1.2022 klo 12-14
Himos laskettelumatka 4.2.2022 (yhdessä T:salo)
Kiekko- ja luistelukoulu vko 7-8
Hiihtokilpailut yhdessä Ahdon kanssa
Talvitapahtumassa hiihtokilpailut(lions club)
Nuorten tapaaminen Turussa maaliskuussa
Maalis-huhtikuussa lasten parkour 3 krt.
Kiipeilyretki Turkuun maaliskuussa
Toritoiminnan kehittämiskokous 7.3.2022 klo 17.00 Nuokkari
Voimaa vanhuuteen tapahtuma urheilutalolla 24.3. klo 13-15.
Keväiset saaristolaismarkkinat 16.4.2021
Saariston tulet - laavutapahtuma leirimajalla 17.4.2022 klo 12-14
Varhaisnuorten kalastusleiri 23.-24.4.2021
Unelmien liikuntapäivä 10.5 (tapahtuma toimintapuistossa ja laavulla)
Esittelijä

vapaa-aikasihteeri Markus Malmelin

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee toimintasuunnitelman tiedoksi

Päätös

Ehdotuksen mukaan.
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Vapaa-aikatoimen tiedoksiannot
Sivistyslautakunta 30.11.2021 § 94

Kuntosalille on vuokrattu vuodeksi käyttöön kehonkoostumusmittari.
Rakennuslautakunta on saanut aloitteen Suvitorin kiinteistön
kehittämisestä.
Kuntoporras-projekti etenee Kustavin Ahdon johdolla.
Nuorisovaltuuston ehdokkaaksi hakeutuminen on käynnissä. Mahdolliset
vaalit järjestetään joulukuussa.
Nuorisotalo on avoinna tiistaisin klo 14-18, torstaisin klo 12.30-17 ja
lauantaisin klo 15-21. Uusia valvojina on aloittanut -------------------------------Vapaa-aikatoimi hakee Avilta avustusta viime vuoden tapaan kesän
päiväleirien toteutukseen.
Esittelijä

vapaa-aikasihteeri Markus Malmelin

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Kustavin kunta
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Pöytäkirja
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Muut asiat
Sivistyslautakunta 30.11.2021 § 95

Päätösehdotus

Muut kokouksessa esille tulleet asiat.

Päätös

Sivistyslautakunta keskusteli Kivimaan koulun erityisopetusresursseista.

Kustavin kunta

Pöytäkirja

8/2021

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 81, § 82, § 83, § 87, § 88, § 89, § 91, § 92, § 93, §
94, § 95

Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

21

Kustavin kunta

Pöytäkirja

8/2021

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 84
VALITUSOSOITUS
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan
oikaisuvaatimuksen.
Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa
tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:


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



kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen 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 valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että




päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.
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Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle.

Postiosoite:
PL 32, 20101 Turku
Käyntiosoite:
Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku
Sähköpostiosoite:
turku.hao@oikeus.fi
Puhelinvaihde:
029 5642400
Kirjaamo/asiakaspalvelu:
029 5642410
Aukioloaika:
ma-pe klo: 8.00-16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei
kohdistu valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän
yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä
ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite,
johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite).
Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi
hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen
mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
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Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kustavin kunnan
kirjaamosta.
Posti-/käyntiosoite:
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero:

Keskustie 7, 23360 Kustavi
kustavi@kustavi.fi
02 8426600

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.
Pöytäkirja on 6.12.2021 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.
Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä:
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty
6.12.2021
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 85, § 86, § 90
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 6.12.2021 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
7.12.2021
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