Pöytäkirja

VIHDIN KUNTA

5/2019

1 (7)

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta

Aika

21.08.2019 klo 17:00 - 18:35

Paikka

Kunnanvirasto, 4. kerros edustustila

Käsitellyt asiat
§
31
32
33

Ptk tark.

Otsikko
Ajankohtaiset asiat
Vihdin kunnan vuoden 2019 talousarvion seuranta ja raportointi /
osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2019 / kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Vastaus arviointikertomukseen 2018 / Kulttuuri- ja vapaa-ajan
lautakunta

Sivu
3
4
5

Pöytäkirja

VIHDIN KUNTA

5/2019

Osallistujat
Nimi
Syrjälä Laura
Välimaa Ida
Kuula Sanna
Maarto Kalervo
Rodas-Peräkylä Karita
Vesterinen Eeva
Laitinen Veli-Matti
Haapala Tiina
Salonen Pasi

Tehtävä
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
kunnanhallituksen edustaja
varajäsen
varajäsen

Poissa

Honkavaara Vesa
Koimäki Kaarlo
Seppä Antti

jäsen
jäsen
jäsen

Muu

Ståhl Petra
Laitinen Hanna

elinvoimajohtaja
vs. sivistysjohtaja,
pöytäkirjanpitäjä
liikuntatoimenjohtaja
museotoimenjohtaja
nuorisofooruminen edustaja
kulttuurituottaja

Läsnä

Ranta-Porkka Raija
Tammelin Heidi
Mäki Ruska
Muhli Tommi

Lisätiedot

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.
Käsitellyt asiat

31 - 33

Allekirjoitukset
Laura Syrjälä
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

26.8.2019

Kalervo Maarto
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävillä
Kunnan yleisessä tietoverkossa 26.8.2019

Ptk tark.

Hanna Laitinen
pöytäkirjanpitäjä

Eeva Vesterinen
pöytäkirjantarkastaja

2 (7)

Pöytäkirja

VIHDIN KUNTA
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta

§ 31

5/2019

3 (7)

21.08.2019

Ajankohtaiset asiat
Kuva 21.08.2019 § 31
Sivistysjohtaja, kirjastotoimenjohtaja, liikuntatoimenjohtaja sekä
museotoimenjohtaja esittävät kokouksessa katsauksen ajankohtaisista asioista.
Valmistelija

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

Esittelijä

vs. sivistysjohtaja

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Kulttuuri ja vapaa-ajan lautakunta merkitsi tiedoksi kulttuurituottajan,
kirjastotoimenjohtajan, museotoimenjohtajan, elinvoimajohtajan ja
liikuntatoimenjohtajan esittämät katsaukset ajankohtaisista asioista.
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Vihdin kunnan vuoden 2019 talousarvion seuranta ja raportointi / osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2019 /
kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
30/02.02.02/2019
Kuva 21.08.2019 § 32

Valtuustolle raportoidaan puolivuosittain talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Samassa yhteydessä annetaan ennuste talousarvion ja tavoitteiden toteutumisesta koko talousarviovuoden osalta. Kunnanhallituksen käsiteltävänä raportti on 2.9.2019 ja sen jälkeen kunnanvaltuuston käsiteltävänä. Puolivuotisraportti tehdään valtuustolle, joten siinä raportoidaan valtuuston talousarviokirjassa asettamien tavoitteiden toteutumista.
Kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja museopalvelujen tavoitteet toteutunevat ja näissä
palveluissa pysytään talousarviossa.
Liikuntapalveluiden tulosalueen osalta toiminnalliset tavoitteet toteutunevat
pääosin vuoden loppuun mennessä. Ensimmäisen puolivuotiskauden jälkeen talouden toteuma on 55%, mikä vastaa aiempien vuosien toteumaa ko. ajanhetkenä. Liikuntapalveluissa tulot painottuvat toiminnan luonteesta johtuen vuoden
jälkimmäiselle puoliskolle.

Oheismateriaali

Osavuosikatsaus 1.1-30.6.2019
Osavuosikatsaus, investointiosa 1.1. - 30.6.2019

Valmistelija

Marjo Ojajärvi, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 537 3340
Petra Ståhl, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 576 6256

Esittelijä

vs. sivistysjohtaja
Elinvoimajohtaja

Ehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta saattaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi talousarvion seurantaraportin 30.6.2019.

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti yksimielisesti saattaa
kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaihtuustolle tiedoksi talousarvion
seurantaraportin 30.6.2019.

----------------------------------Oheismateriaali
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Vastaus arviointikertomukseen 2018 / Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
1/02.02.01/2019
Kuva 21.08.2019 § 33
Vihdin kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018 on käsitelty kunnanvaltuuston kokouksessa 3.6.2019.
Arviointikertomuksessa toivotaan, että jatkossa kiinnitetään huomioita muun
muassa siihen, että uusien asukkaiden saamiseksi kuntaan kunnassa olisi toimiva
kouluverkko. Lisäksi toivotaan riittävää panostusta niihin toimenpiteisiin, joilla
voidaan ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä. Tarkastuslautakunta nostaa
esille henkilöstön työhyvinvointiin panostamisen ja erityisesti varhaiskasvatuksessa on erilaisin toimenpitein vahvistettu henkilöstön työhyvinvointia.
Arviointikertomuksessa todetaan, että sivistyspalveluiden toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet täysin tai lähes täysin. Sivistyspalveluiden toiminnallisia tavoitteita ovat vuonna 2018 olleet 1) Opettajat digiaikaan, 2) nuoret jatkavat yläasteelta keskiasteen opintoihin, 3) päiväkotien täyttöasteen pitäminen korkeana,
4) nuorten syrjäytymistä ehkäistään, 5) tapahtumia kirjastoon ja 6) vaihtuvia
näyttelyitä museoon.
Vuoden 2018 toiminnallisten tavoitteiden ohjaama kehittämistyö jatkuu edelleen. Vaikka syntyviä lapsia on aikaisempaa vähemmän, varhaiskasvatuksen käyttöaste on Vihdissä lähes 80 %; vertailuna voi todeta, että suurien muuttovoittovuosien aikana käyttöaste oli noin 65%. Päiväkotien täyttöaste on noin 95%.
Opetuksen tulosalueella on edelleen käynnissä erilaisia hankkeita, joilla vahvistetaan opettajakunnan digitaitoja. Syksyllä 2019 tehostetaan edelleen nuorten siirtymistä perusasteelta toiselle asteelle: nuorisopalveluissa on elokuussa 2019
aloittanut kolmas etsivä nuorisotyöntekijä. Opetus, nuorisopalvelut sekä opiskeluhuolto yhdessä sidosryhmien kanssa huolehtivat siitä, että nuoret siirtyvät perusopetuksesta toiselle asteelle ja että nivelvaiheessa tuetaan erityisesti niitä
nuoria, joilla on vaara jäädä palvelujen ulkopuolelle. Nuorisopalvelut on järjestänyt viikonloppupartiointia yhteistyökumppanien kanssa samoin kuin kesäaikana
2019 on järjestetty yli 20 POP UP-tapahtumaa lapsille ja nuorille. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi on tehostettu yhteistyötä Perusturvakuntayhtymä
Karviaisen kanssa. Vihdin kirjastoissa on erilaisia kulttuuritapahtumia, lisäksi Kirkonkylän kirjasto saa syksyllä 2019 uudet toimitilat. Vihdin museo järjestää ajankohtaisia näyttelyitä sekä tapahtumia, joista merkittävin on ollut Nummelassa
keväällä 2019 toiminut POP UP- museo.
Tarkastuslautakunta toteaa kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan osalta, että toiminnalliset tavoitteet täyttyivät sekä lautakunnan alainen toiminta on ollut tuloksellista. Jatkossa tarkastuslautakunta toivoo, että tavoitteet olisivat paremmin
mitattavissa. Lisäksi todetaan kulttuuri ja vapaa-ajan toimintojen merkitys kuntalaisten hyvinvointiin; kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluilla on merkitys siihen, että
Vihti on houkutteleva asuinpaikka.
Liikuntapalveluiden tulosalueen osalta arviointikertomuksessa ei ollut erityistä
vastinetta vaativia huomioita tai asiakohtia. Tavoitteiden mitattavuuteen liittyvä,
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lautakunnalle yleisesti esitetty toive huomioidaan vuoden 2020
talousarviovalmistelussa.
Oheismateriaali

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Valmistelija

Marjo Ojajärvi, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 537 3340
Petra Ståhl, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 576 6256

Esittelijä

vs. sivistysjohtaja
Elinvoimajohtaja

Ehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää
1) merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2018
sivistys- ja elinvoimapalveluissa laaditut vastineet, sekä
2) saattaa ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti yksimielisesti
1) merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2018
sivistys- ja elinvoimapalveluissa laaditut vastineet, sekä
2) saattaa ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

----------------------------------Oheismateriaali
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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: § 31 - 33
Alempana kohdassa oikaisuvaatimusohjeet mainituista päätöksistä ei saa tehdä valitusta, koska niistä voidaan tehdä oikaisuvaatimus.
Hallintolainkäyttölaki 5 §:n 1 mom./ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta:
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa
hankintalain 146 §:n mukaisesti.
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