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Länsi-Uudenmaan musiikkiopiston opetussuunnitelma 1.8.2019 alkaen
227/12.00.01/2018
Kuva 12.06.2019 § 23
Länsi-uudenmaan musiikkiopisto on taiteen perusopetuslain alain, tuntiperusteista valtionapua saava taideoppilaitos, jonka tehtävänä on järjestää musiikin
perusopetusta. Musiikkikoulussa tuetaan oppilaan kasvua yksilönä ja ryhmän jäsenenä tarjoamalla monipuolista musiikki- ja kulttuurikasvatusta. Opetus on tarkoitettu ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Vihdin kunnalla ja Länsi-Uudenmaan musiikkiopistolla on sopimus, jonka mukaan Vihdin kunta ostaa musiikkiopistopalvelut Länsi-Uudenmaan musiikkiopistolta, sopimus päivitetään tarvittaessa ja mikäli
siihen tulee muutoksia.
Opetushallitus on päättänyt 20.9.2017 taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen
oppimäärän opetussuunnitelman perusteista seuraaville taiteenaloille: arkkitehtuuri, kuvataide, käsityö, mediataiteet, musiikki, tanssi, sanataide, sirkustaide ja
teatteritaide. Taiteen perusopetuksen opintonsa 31.7.2018 jälkeen aloittavat oppilaat opiskelevat opetussuunnitelman mukaan, joka on laadittu näiden opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Ennen 1.8.2018 taiteen perusopetuksessa
opintonsa aloittaneet oppilaat voivat suorittaa opintojaan aiemman opetussuunnitelman perusteiden mukaan laadittuja opetussuunnitelmia noudattaen enintään 31.7.2021 saakka.
Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2017
(pdf)
Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2017
(pdf)
Oheismateriaali:

Länsi-uudenmaan musiikkiopiston opetussuunnitelma 1.8.2018 alkaen

Valmistelija

Marjo Ojajärvi, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 537 3340

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Ehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta hyväksyy ja merkitsee tiedoksi 1.8.2018 voimaan tulleen ja 5.6.2019 päivitetyn Länsi-Uudenmaan musiikkiopiston opetussuunnitelman.

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta hyväksyi yksimielisesti ja merkitsi tiedoksi
1.8.2018 voimaan tulleen ja 5.6.2019 päivitetyn Länsi-uudenmaan musiikkiopiston opetussuunnitelman.

-----------------------------------
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Kirjaston e-kirjojen ja e-äänikirjojen asiakaskohtainen lainamäärä
208/12.03.02/2019
Kuva 12.06.2019 § 24
Vihdin kunnankirjasto on sitoutunut vt. kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtajan päätöksellä 7.5.2018 KL Kuntahankintojen kilpailuttamaan puitesopimukseen e-kirjojen, e-äänikirjojen ja niiden lainausalustan hankinnasta yleisille kirjastoille sopimuskaudelle 30.11.2018–29.11.2022. Etusijatoimittajaksi kilpailutuksessa valittiin Axiell Media AB. Lukki-kirjastot (Vihdin kunnankirjasto, Lohjan ja Karkkilan
kaupunginkirjastot) hankkivat e-kirjat ja e-äänikirjat yhdessä asiakkaidensa käyttöön. Lohjan kaupunginkirjasto on Vihdin ja Karkkilan kunnan- ja kaupunginkirjastojen valtuuttamana allekirjoittanut 2.4.2019 Axiell Media AB:n kanssa sopimuksen e-kirjojen, e-äänikirjojen ja niiden lainausalustan hankinnasta kahdeksi vuodeksi, jonka jälkeen sopimusta on mahdollista pidentää enintään kahden vuoden
sopimusjaksolla. Uusi lainausalusta saadaan asiakaskäyttöön kesä-heinäkuun taitteessa 2019. Vihdin kunnankirjaston arvioidut hankintakulut sopimuskaudella
ovat noin 15 000 euroa.
Axiell Media AB:n e-kirjojen ja e-äänikirjojen hinnoittelu poikkeaa osittain aiemman toimittajan käyttämästä, vuosilisensseihin perustuvasta hinnoittelumallista.
Axiell Media AB:n kautta osa e-kirjoista ja e-äänikirjoista on hankittavissa kirjaston asiakkaiden käyttöön niin sanotulla Klik-mallilla. Tässä mallissa jokainen lainauskerta on hinnoiteltu erikseen. Axiell Media AB veloittaa kirjastoa jälkikäteen
sen mukaan, kuinka paljon lainauksia on ollut. Malli mahdollistaa sen, että
useampi kirjastonkäyttäjä voi lainata saman e-kirjan tai e-äänikirjan yhtä aikaa.
Malli mahdollistaa myös aiempaa laajemman e-kirja- ja e-äänikirjakokoelman tarjoamisen kirjaston käyttäjille. Klik-mallin rinnalla kirjaston on edelleen mahdollista hankkia aiempaan tapaan osa e-kirjoista ja e-äänikirjoista yksittäisillä vuosilisensseillä.
Uudenlainen hinnoittelumalli tekee aiempaa vaikeammaksi ennakoida e-kirjojen
ja e-äänikirjojen hankintakustannuksia. Jotta kustannukset eivät kohoa liian suuriksi, pitää Lukki-kirjastojen johtoryhmä tarpeellisena rajata e-kirjojen ja e-äänikirjojen lainamääriä. Kokouksessaan 14.5.2019 Lukki-kirjastojen johtoryhmä on
päätynyt siihen, että sopiva lainamäärä/asiakas on enintään kahdeksan (8) lainaa
kalenterikuukauden aikana. Tämä luku kattaa sekä e-kirja- että
e-äänikirjalainat.
Lukki-kirjastojen käyttösäännöissä on määritelty, että asiakkaalla voi olla samanaikaisesti lainassa enintään 5 e-kirjaa nykyisestä Ellibs-palvelusta. Kyseinen palvelu poistuu käytöstä 1.1.2019 alkaen. Käyttösääntöihin tulee tehdä lisäys, että
Axiell-Media AB:n e-aineistopalvelun Biblion osalta, että asiakas voi lainata enintään kahdeksan lainaa kalenterikuukauden aikana.
Vihdin kunnan hallintosäännön 19 § kohdan 4 (Kv 4.6.2018 § 21 liite 6) mukaan
kirjaston käyttösäännöistä päättäminen kuuluu kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnalle.
Valmistelija
Ptk tark.

Hanna Laitinen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 042 1149

Pöytäkirja

VIHDIN KUNTA

4/2019

5 (17)

Esittelijä

Kirjastotoimenjohtaja

Ehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää hyväksyä Axiell Media AB:n
e-aineistopalvelun Biblion osalta kahdeksan (8) lainaa per asiakas e-kirjojen ja
e-äänikirjojen yhteenlasketuksi enimmäismääräksi kalenterikuukauden aikana.

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti täydennettynä esittelytekstissä olleen e-kirjojen ja e-äänikirjojen enimmäislainamäärän
teknisellä korjauksella.

-----------------------------------
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20.05.2019
12.06.2019

Galleria Pictorin toimikunnan nimeäminen toimikaudelle 1.6.2019-31.5.2021
163/00.00.01/2017
Kh 20.05.2019 § 89

Galleria Pictorin toiminta-ajatuksena on korkeatasoisen ja monipuolisen taiteen
esittely mahdollisimman laajalle yleisölle. Tämän päivän kuvataiteen suuntauksien seuraajana sillä on ollut taidekasvatuksen ja kuvataiteen edistämisen kannalta tärkeä tehtävä. Galleria Pictorissa on esitelty maamme taiteilijoiden terävin
kärki. Pictor on Vihdin kunnan lippulaiva: se tunnetaan hyvin taidepiireissä ja se
on omiaan houkuttelemaan kuntaan uusia kulttuurista kiinnostuneita asukkaita.
Galleria Pictorin näyttelyohjelmasta vastaa Pictor -toimikunta, joka on virallistettu 8.12.1999. Toimikunta on kokoontunut 1-2 kertaa vuodessa.
Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta on 24.11.1999 päättänyt, että Pictor
-toimikuntaan kuuluu viisi jäsentä. Toimikuntaan on kuulunut kunnan, taiteilijoiden ja Elli ja Artturi Hiidenheimon säätiön edustajia. Elli ja Artturi Hiidenheimon
säätiö osallistuu vuosittain Galleria Pictorin toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin erillisen sopimuksen perusteella.
Kuntalain 30 §:n 3. momentin mukaan kunnanhallitus voi asettaa toimikunnan
määrätyn tehtävän hoitamista varten. Aikaisemmin Vihdin kunnan hallintosäännössä oli myös lautakunnilla oikeus asettaa toimikuntia. Tämä säännös poistettiin
1.6.2017 voimaan astuneessa hallintosäännössä.
Valmistelija

Noora Nordberg, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 597 0913

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää, että toimikaudelle 1.6.2019 - 31.5.2021 Galleria Pictorin
toimikuntaan valitaan kulttuurituottaja sekä gallerian hoitaja.
Lisäksi kunnanhallitus pyytää seuraavia tahoja nimeämään edustajat Galleria Pictor -toimikuntaan kuluvan toimikauden loppuun saakka eli 31.5.2021 asti:
- Elli ja Artturi Hiidenheimon säätiön nimeämä jäsen ja varajäsen;
- kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan keskuudestaan nimeämä jäsen ja varajäsen;
- kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan esittämä taitelijajäsen ja -varajäsen.
Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä
sihteerin.

Päätös

Ptk tark.
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----------------------------------Kuva 12.06.2019 § 25

Kunnanhallitus on pyytänyt kokouksessaan 20.5.2019 kulttuuri- ja vapaa-ajan
lautakuntaa nimeämään seuraavat edustajat Galleria Pictor-toimikuntaan kuluvan toimikauden loppuun saakka eli 31.5.2021:
- kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan keskuudestaan nimeämä jäsen ja varajäsen
- kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan esittämä taiteilijajäsen ja varajäsenValmistelija

Marjo Ojajärvi, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, 050 537 3340

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Ehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Galleria Pictor -toimikuntaan nimetään kuluvan toimikauden loppuun saakka eli
31.5.2021 asti taiteilijajäsenen ja hänen varajäsenen.
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää nimetä keskuudestaan jäsenen ja varajäsenen Galleria Pictor -toimikuntaan kuluvan toimikauden loppuun saakka eli
31.5.2021 asti.

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti yksimielisesti esittää kunnanhallitukselle, että Galleria Pictor -toimikuntaan nimetään kuluvan toimikauden loppuun
saakka eli 31.5.2021 asti taiteilijajäseneksi Tiina Veräjänkorva ja hänen varajäsenekseen Maria Mäkinen.
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti yksimielisesti nimetä keskuudestaan
varsinaiseksi jäseneksi Eeva Vesterisen ja varajäseneksi Laura Syrjälän Galleria
Pictor -toimikuntaan kuluvan toimintakauden loppuun saakka eli 31.5.2021.

-----------------------------------

Ptk tark.

Pöytäkirja

VIHDIN KUNTA
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta

§ 26

4/2019

8 (17)

12.06.2019

Vihdin kunnan toimintasäännön päivittäminen 1.8.2019 / kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
253/00.01.01/2018
Kuva 12.06.2019 § 26
Vihdin kunnan toimintasääntöön on tullut eräitä tarkistustarpeita. Olennaisimmat muutokset koskevat sivistyspalvelujen ja elinvoimapalvelujen palvelukeskuksia. Pienempiä muutoksia on myös muissa palvelukeskuksissa.
Tärkeimmät muutokset ja niiden perustelu on esitetty alla.
muutos
Siirretään elinvoimajohtajalle maisematyölupien ratkaisuvalta kaavoituspäälliköltä (9 §).
9§
Kun nykyinen 9 § poistuu, muuttuu
jäljempänä olevien pykälien numerointi.
20 § Tilapalve- Korjataan tilapalvelun kiinteistölun kiinteistö- isännöitsijän toimivaltaan kuuluva
isännöitsijä
hankintavaltuuden euromäärä:
300.000 -> 30.000.
33 § OpetusAnnetaan toimivalta päättää iltapäällikkö
päivätoiminnan maksuista vapauttamisesta.
7 § Elinvoimajohtaja

36 § Varhaiskasvatuspäällikkö

Päivähoitomaksujen perimättä jättämisen lisäksi annetaan toimivalta
päättää niistä vapauttamisesta.

40 § Kirjastotoimenjohtaja

Poistetaan maininta kulttuuripalvelujen määräaikaisen henkilöstön
valinnasta.
Talousjohtajan sijaisena toimii kunnanjohtaja.

Liite 1

perustelu
Kaavoituspäällikön virka
lakkautetaan.
Kaavoituspäällikön viran
lakkauttaminen.
Kirjoitusvirhe.

Lisätään uusi toimivalta, joka vastaa mm. varhaiskasvatuspäällikön toimivaltaa
vastaavissa asioissa.
On tarkoituksenmukaista,
että yksilökohtaisista
asioista päättää viranhaltija.
Toimivalta kuuluu ao. tulosalueen esimiehenä toimivalle sivistysjohtajalle.
On tarkoituksenmukaista,
että sijaisena toimii kunnan johtoryhmään kuuluva
ja entinen talousjohtaja.

Toimintasäännön luonnoksesta on pyydetty pääluottamusmiehiltä lausunnot
9.5.2019 lähetetyllä sähköpostiviestillä. Lausuntoa pyydettiin 23.5.2019 mennessä. Lausunnon antoivat Tehyn Vihti-Karkkila ammattiosasto, JHL, Jyty sekä JUKO.
Kaikissa lausunnoissa todettiin, että muutoksiin ei ole huomautettavaa.
Liitteet

- päivitetty toimintasääntö (voimaan 1.8.2019 alkaen)

Valmistelija

Antti Luukkanen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 767 4798

Esittelijä

Sivistysjohtaja/ elinvoimajohtaja

Ehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan liitteenä

Ptk tark.
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olevan Vihdin kunnan päivitetyn toimintasäännön, jonka sisältämät muutokset
tulevat voimaan 1.8.2019 alkaen.
Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

----------------------------------Liitteet

Ptk tark.
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Vihdin kunnan toimintasääntö 1.8.2019 /kulttuuri- ja vapaa-ajan
lautakunta
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Liikuntayhdistysten yleisavustusten käyttötilitykset vuodelta 2018
114/02.05.01/2018
Kuva 12.06.2019 § 27
Avustuksen takaisinperinnän ja valvonnan osalta todetaan kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisäännössä seuraavaa:
- saatu yleisavustus tulee tilittää seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilitys sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman (tulee sisältää tilintarkastusmerkintä sekä johtokunnan/hallituksen allekirjoitukset) ja taseen sekä tilintarkastajien lausunnon toimintakaudelta, jolle avustus on saatu
- mikäli tilitystä ei saada annettujen ohjeiden mukaisesti, peritään myönnetty
avustus takaisin.
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan avustukset vuodelle 2019 on julistettu haettavaksi 29.3.2019 klo 13.00 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu Vihdin Uutisissa
ja kunnan ilmoitustaululla ja internetsivuilla. Samassa yhteydessä on tullut antaa
tilitys edelliselle vuodelle saaduista avustuksista.
Tilitystä on voinut em. päivämäärän jälkeen täydentää viimeistään 29.5.2019
mennessä. Tämän jälkeen tilitysyhdistelmä on laadittu olemassa olevin tiedoin.
Mikäli yhdistyksellä on joitakin epäselvyyksiä tai vaikeuksia avustuksen tilityksen
tai siihen liitettävien asiakirjojen kanssa, on yhdistyksen tullut siitä ilmoittaa edellä mainittuun päivään mennessä.
Edellä mainitulla tavalla tilityksen ovat toimittaneet kaikki vuoden 2018
tilivelvolliset.
Asiaa esteellisinä ovat päättämään hallintosäännössä mainitut esteelliset kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnan jäsenet.
Valmistelija

Raija Ranta Porkka@vihti.fi, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 592 0415

Esittelijä

Liikuntatoimenjohtaja

Ehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää
1) todeta, ettei avustuksen tilitykseen esteellisiä ole läsnä tätä pykälää käsiteltäessä.
2) hyväksyä käyttötilitykset vuoden 2018 myönnetystä avustuksesta kaikille
avustusta saaneille yhdistyksille.

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
1) totesi, ettei avustuksen tilitykseen esteellisiä ollut läsnä tätä pykälää käsiteltäessä ja
2) hyväksyi yksimielisesti käyttötilitykset vuoden 2018 myönnetystä avustuksesta

Ptk tark.
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kaikille avustusta saaneille yhdistyksille.
Merkittiin tiedoksi, että Kalervo Maarto poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi (Hallintolain 28 §:n kohdan mukainen yhteisöjäävi).
-----------------------------------
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Liikuntayhdistysten yleisavustus vuodelle 2019
119/02.05.01/2019
Kuva 12.06.2019 § 28
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan avustukset vuodelle 2019 on julistettu haettavaksi 29.3.2019 klo 13.00 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu Vihdin Uutisissa
ja kunnan ilmoitustaululla ja internetsivuilla.
Annettuun määräaikaan mennessä avustushakemuksia toimitti 34 järjestöä, hakusumman ollessa yhteensä 132 950 €.
Avustustoimintaa ohjaa Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelun avustusohje ja stipendisääntö.
Täydennyksiä on pyydetty 10 yhdistykseltä viimeistään 29.5. 2019 mennessä, jotta viranhaltija on voinut tehdä avustusten jakovalmistelun ja esityksen lautakunnalle.
Täydennyspyynnöt on toimitettu seuraaville yhdistyksille
- Haimoon Kisa ry
- Härkälän Haka ry
- Nummelan Palloseura ry
- Nummelan Thaiboxing Club ry
- Ojakkalan Visa ry
- Rasti-Vihti ry
- Vihdin Lentopallo -90 ry
- Vihti-Nummela Mudo Taekwondoseura ry
- Vihdin Vaeltajat ry
Täydennyspyynnöt ovat koskeneet puutteellisia liiteasiakirjoja ja tilityksiä. Täydennyspyyntöihin on vastattu annettuun päivämäärään mennessä.
Vihdin Vaeltajat ry ei ole talousarviossaan vuodelle 2019 varautunut kunnan
avustustarpeeseen. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelun avustusohjeen ja stipendisäännön mukaan lautakunta ei voi myöntää suurempaa avustusta, kuin järjestö
on itse talousarviossaan ilmoittanut.
Avustusta hakeneissa liikuntayhdistyksissä on jäseniä 6 370, näistä alle 18-vuotiaita 48 %.
Vastaavasti toimintaan osallistuneita on ollut 382 224. Järjestettyjä tilaisuuksia
on ollut 26 574. Tiedot ovat vuoden 2018 toimintatietoja, jotka on koottu yhdistysten omista toimintatilastoista.
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan talousarvioon vuodelle 2019 on yleisavustuksiin varattu 82 000 €. Tämän lisäksi talousarviossa on 10 000€ kohdennettuna
soveltavan liikunnan tukemiseen, josta esitys tulee lautakunnalle myöhemmin.
Yksittäisiin avustushakemuksiin voi käydä tutustumassa ennen kokousta liikuntatoimistossa ja hakemukset ovat esillä kokouksessa.
Ptk tark.
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Liikuntayhdistysten yleisavustuksia ovat esteellisiä jakamaan hallintosäännössä
mainitut esteelliset kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnan jäsenet.
Valmistelija

Raija Ranta Porkka, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 592 0415

Esittelijä

Liikuntatoimenjohtaja

Ehdotus

Kulttuuri- ja vapa-ajan lautakunta päättää
1) todeta, ettei avustuksen jakoon esteellisiä ole läsnä tätä pykälää käsiteltäessä,
2) hylätä Vihdin Vaeltajat ry:n hakemuksen. Vihdin Vaeltajat eivät ole talousarviossaan vuodelle 2019 varautuneet avustustarpeeseen. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelun avustusohjeen ja stipendisäännön mukaan lautakunta ei voi
myöntää suurempaa avustusta, kuin järjestö on itse talousarviossaan ilmoittanut.
3) jakaa yleisavustuksen liikuntayhdistyksille vuodelle 2019 seuraavasti:
Haimoon Kisa
350
Huhmarin Haka
450
Hydra Platypus
500
Härkälän Haka
430
Jokikunnan Urheilijat
250
Liikuntaseura Vihti-Gym
7200
Nummela Badminton Club
500
Nummela Thaiboxing Club
1400
Nummelan Judo
3200
Nummelan Kisaajat
3600
Nummelan Kumakai
700
Nummelan Palloseura
18000
Nummelan Tarmo
3000
Nummelan Voimailijat
2800
NuPS-Hockey
11500
Ojakkalan Visa
350
Olkkalan Kiri
200
Rasti-Vihti
1000
Tervalammen Teho
320
Vihdin Ampumaseura
500
Vihdin Isku
400
Vihdin Lentopallo -90
2350
Vihdin Pallo
1200
Vihdin Quickstep
1900
Vihdin Rennot Heittelijät
300
Vihdin Salisudet
7000
Vihdin Taitoluistelijat
6500
Vihdin Urheiluveteraanit
2400
Vihdin Veto
400
Vihdin Viesti
2500
Vihti Aikikai
300
Vihtijärven Uhka
500

Ptk tark.
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Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
1) totesi, ettei avuksen jakoon esteellisiä ollut läsnä tätä pykälää käsiteltäessä,
2) hylkäsi Vihdin Vaeltajat ry:n hakemuksen ja
3) päätti yksimielisesti jakaa yleisavustuksen liikuntayhdistyksille vuodelle 2019
esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

-----------------------------------
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12.06.2019

Elinvoimapalveluiden palvelukeskuksen tulosalueiden esimiesten ja heidän sijaistensa nimeäminen
1.8.2018 alkaen / kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta
220/00.01.01/2013
Kuva 12.06.2019 § 29

Kunnanvaltuusto päätti kunnan henkilöstöorganisaation muutokseen liittyvästä
hallintosäännön päivityksestä kokouksessaan 4.6.2018. Uusi henkilöstöorganisaatio aloitti toimintansa 1.8.2018.
Uudessa henkilöstöorganisaatiossa on ollut 1.8.2018 alkaen neljä palvelukeskusta:
- Konsernipalvelut
- Elinvoimapalvelut
- Sivistyspalvelut
- Infra- ja tukipalvelut
Kunnanhallitus vahvisti 28.5.2018 uuden organisaation mukaisen tulosaluejaon
1.8.2018 alkaen ehdollisena. Edellytyksenä uuden tulosaluejaon voimaan tulemiselle oli se, että kunnanvaltuusto hyväksyy hallintosäännön muutosesityksen
kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Uusittu hallintosääntö tuli voimaan
1.8.2018.
Elinvoimapalveluiden palvelukeskuksen tulosalue- ja lautakuntajako on seuraava:
- Elinvoimapalvelut
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta
- Ympäristöpalvelut
Ympäristölautakunta
- Liikuntapalvelut
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Vihdin kunnan hallintosäännön mukaan tulosalueet voidaan jakaa edelleen vastuualueisiin, joista päättää palvelukeskuksen johtaja. Palvelukeskuksen johtaja nimeää myös vastuualueiden esimiehet (ja heidän sijaisensa). Tulosalueiden esimiehet ja heidän sijaisensa nimeää asianomainen lautakunta.
Elinvoimapalveluiden palvelukeskuksen osalta henkilöstörakenne on nyt saatu
vakiinnutettua siten, että edellytykset tulosalueiden esimiesten ja heidän sijaistensa nimeämiseen ovat olemassa.

Valmistelija

Petra Ståhl, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 576 6256

Esittelijä

Elinvoimajohtaja

Ehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää nimetä elinvoimapalveluiden palvelukeskuksen asianomaisen lautakunnan alaisen tulosalueen esimiehen ja hänen sijaisensa seuraavasti:
Tulosalue
Liikuntapalvelut

Päätös
-----------------------------------

Ptk tark.

Esimies
Liikuntatoimenjohtaja

Sijainen
Elinvoimajohtaja

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
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12.06.2019

Ajankohtaiset asiat
Kuva 12.06.2019 § 30
Sivistysjohtaja, kirjastotoimenjohtaja, liikuntatoimenjohtaja sekä
museotoimenjohtaja esittävät kokouksessa katsauksen ajankohtaisista asioista.
Valmistelija

Marjo Ojajärvi, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 537 3340

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta merkitsi elinvoimajohtajan,
liikuntatoimenjohtajan ja kirjastotoimenjohtajan katsaukset ajankohtaisista
asioista tiedoksi.

-----------------------------------
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Pöytäkirjan muutoksenhakuohje
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa:
23, 30
Alempana kohdassa oikaisuvaatimusohjeet mainituista päätöksistä ei saa tehdä valitusta, koska niistä voidaan tehdä oikaisuvaatimus.
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimusohjeet:
Päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Vihdin kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnalle, os. PL 13, 03101
Nummela, käyntiosoite: Asemantie 30, sähköposti: kunnanvirasto@vihti.fi, seuraavista pykälistä:
24, 25, 26, 27, 28, 29
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai
erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnanjäsenen katsotaan saanen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun päätöksen sisältävä pöytäkirja on nähtävänä kunnan yleisessä tietoverkossa.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen, jonka saa pyydettäessä Vihdin
kunnan kirjaamosta , osoitteesta Vihdin kunta, kirjaamo, PL 13, 03101 Nummela (käyntiosoite: Asemantie 30), sähköposti:
kunnanvirasto@vihti.fi, puh. (09) 4258 3000.
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