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Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 20.09.2022 § 59
Kuntalain 103 §:n mukaan kokous on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Esityslista on lähetetty toimielimen päättämällä tavalla vähintään
neljä päivää ennen kokousta.
Päätösehdotus:

Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Sähköisen pöytäkirjan tarkastajien valinta
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 20.09.2022 § 60
Tarkastettu pöytäkirja asetetaan nähtäville kaupungin verkkosivuille
kokousviikkoa seuraavana tiistaina.
Mikäli tämä päivä on pyhäpäivä, nähtävilläolopäivä on seuraava
arkipäivä.
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti allekirjoituspalvelun kautta.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään päivää ennen pöytäkirjan
nähtäville asettamista
Esittelijä:

Kirjasto- ja kulttuurijohtaja Lankinen Laura:

Päätösehdotus:

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jarmo Toivonen
ja Sami Sillanpää.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan esityslistan ja käsittelyjärjestyksen
hyväksyminen
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 20.09.2022 § 61
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle on toimitettu kokouksen
esityslista. Hallintosäännön 135 §:n mukaan asiat käsitellään
esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei toimielin muuta
päätä.
Hallintosäännön 136 §:n mukaan toimielin voi esittelijän
ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa
enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu
kokouskutsussa.
Päätösehdotus:

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää käsitellä asiat ennalta
jaetun esityslistan mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 30.6.2022
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 20.09.2022 § 62
322/02.02.02/2022
Tiivistelmä:

Lautakunnalle saatetaan tietoon talousarvion toteutuma ajalla 1.1.30.6.2022

Valmistelija/lisätietoja antaa:
kirjasto- ja kulttuurijohtaja Laura Lankinen. p. 02 474 5321
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvion toteutuma
ensimmäisen puolivuotiskauden osalta valtuustoon nähden sitovien
tasojen osalta (toimintakate):
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 387 128 euroa = 51,10 %
Paimion opisto 378 526 euroa = 59,96 %
Vapaa-aikapalvelut 511 385 euroa = 41,61 %
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta yhteensä
1 277 039 euroa = 48,78 %
Esittelijä:

Kirjasto- ja kulttuurijohtaja Lankinen Laura

Päätösehdotus:

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee talousarvioraportin
20.8.2022 tietoonsa saaduksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2023 ja
taloussuunnitelma vuosille 2024-2025
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 20.09.2022 § 63
432/02.02.00/2022
Tiivistelmä:

Lautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle
ehdotuksensa sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2023
talousarvioksi ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelmaksi.

Valmistelijat/lisätietoja antavat:
kirjasto- ja kulttuurijohtaja Laura Lankinen, puh. 02 474 5321
vapaa-aikatoimen päällikkö Mia Konradsdal, puh. 02 474 5315
liikuntasuunnittelija Mikko Häkkilä, puh. 02 474 5314
kulttuuriasiainhoitaja Jouni Lehtiranta, puh. 02 474 5319
Paimion opiston rehtori Satu Lehtisalo, puh. 02 474 5317
apulaisrehtori Elina Jaanu, puh. 02 474 5383
Paimion kaupunginhallitus on 17.8.2022 antanut hallintokunnille
talousarvion 2023 laadintaohjeen. Sen mukaan talousarvion
laadinnassa käytetään pohjana vuoden 2022 talousarviota. Siihen
jokaisen hallintokunnan on tarkasteltava toimintaansa
kuntastrategian mukaisesti ja haettava oma-aloitteisesti
mahdollisuuksia tehostaa toimintaa ja tehdä rakenteellisia
muutoksia. Palkkoihin arvioidaan +5,0 % kasvu, huomioiden
kunnalliset yleiset virka- ja työehtosopimukset. Palveluiden ostoihin
ja muihin toimintamenoihin (aineet, tarvikkeet, tavarat, avustukset ja
muut toimintamenot) voidaan arvioida 7,0 % kasvu. Kaikkien
toimintamenojen suunnitelmavuosien kasvuksi on arvioitu 2,0 %
Kuntalaissa (Kuntalaki §110) säädetään, että talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja
edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Ehdotus talousarvioksi on liitteenä. Talousarvio on laadittu
poikkeuksellisen epävarmassa ja muutoksille herkässä tilanteessa.
Tulosalueiden esihenkilöt esittelevät vastuualueensa
talousarvioesitykset kokouksessa.
Toiminnallisten muutosten aiheuttamat merkittävimmät muutokset ja
menolisäykset sekä tulovähennykset ovat seuraavat:

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
Kulttuuripalveluiden resurssien riittävä takaaminen on
kuntastrategiaan kirjattu tavoite. Kulttuuripalveluissa on
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henkilöstömuutosten vuoksi ollut täyttämättä 1.9.22 alkaen osaaikainen (50%) museosuunnittelijan toimi. Tällä hetkellä ei kaikkia
kulttuuri- ja museopalveluiden palveluita, esim. perusopetuksen
kulttuuripolkua, museon yleisö- ja näyttelytoimintaa tai hanke- ja
neuvontatyötä, voida tuottaa. Kulttuuriasiainhoitaja (2/3 työstä
kulttuuripalveluissa) siirtynee hallintopalveluiden
viestintäsuunnittelijan tehtävään (sisältäen museosäätiöiden
toiminnajohtajan tehtävät). Jos muutokset henkilöstössä toteutuvat
ja jotta paikallisia kulttuuripalveluja voidaan kuntastrategian
mukaisesti jatkossakin tuottaa, ehdotetaan kulttuuripalveluihin
palkattavaksi kulttuurituottaja 100 % työajalla, jonka työhön sisältyy
myös museosuunnittelijan tehtäviä. Tehtävänkuvan muutos
vähentää kulttuuripalveluiden palkkamenoja n. 7 500 euroa
vuodessa.
Koko taloussuunnitelmakauteen vaikuttaa vuonna 2025 vietettävä
Paimio 700-juhlavuosi, jonka valmisteluun on suunniteltu
kulttuuripalvelujen puolelta keskeistä työpanosta.
Vuonna 2023 vietetään myös Paimion Parantolan 90vuotisjuhlavuotta, johon on varauduttu 10 000 euron määrärahalla
kulttuurin hankkeiden kustannuspaikalla.
Lautakunnan investointeihin 2023-2027 ehdotetaan Paimion
historiateos -hanketta (kokonaisbudjetti 293 880 euroa), josta
vuodelle 2023 kohdentuu 65 200 euroa.
Kirjastopalveluissa ei nykyisillä resursseilla pystytä tuottamaan
kaikkia lakisääteisiä palveluja. Kulttuuri- ja kirjastonjohtajan tehtäviin
on 1.4.2022 alkaen kuulunut aiempaa laajemmin kulttuuripalveluiden
esihenkilö- ja hallintotehtäviä ja johtaja on osallistunut aiempaa
vähemmän kirjaston perusasiakaspalveluun ja työn lisääntynyt
pirstaloituminen vaikeuttaa kokonaisvaltaista kehittämistyötä mm
uusia hankkeita ei ole voitu aloittaa. Kirjastoon ei ole saatu
myöskään osa- ja määräaikaisia avustajia, kuten aiempina vuosina
on ollut. Myös sijaispula on tällä hetkellä huomattava. Tämä on
lisännyt koko henkilökunnan työmäärää merkittävästi, samaan
aikaan kun aineistokuljetukset ja omatoimikirjasto on lisännyt
logistiikka- ja järjestelytyön määrää. Oppivelvollisuusiän nosto on
laajentanut kouluyhteistyötarpeen määrää ja tarve lukutaidon ja
monilukutaidon ylläpitämisen, lukuinnostuksen kasvattamiseen ja
kouluja tukevaan lukutaitotyöhön kasvaa perusopetuksen ja
varhaiskasvatuksen puolellakin vuosittain. Samoin työikäisten ja
ikäihmisten digitaitopalveluiden tarve on kasvanut. Paimion kirjaston
henkilökuntamäärä (5 työntekijää = v. 2022 0,5htv/1000 asukasta ja
vuonna 2023 0,45htv/1000 asukasta) on huomattavasti alle
kirjastojen henkilöstömääräsuosituksen (0,8 htv/1000 asukasta eli
Paimiossa vuonna 2023 suositusten mukainen määrä olisi 8,9
työntekijää). Kirjaston henkilökunnan määrä ja osaaminen sekä
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kirjaston johtamisen voimavarat vaikuttavat suoraan siihen, miten
kirjasto pystyy hoitamaan lakisääteiset tehtävänsä. Jotta
lakisääteiset palvelut ja kasvavan kaupungin lisääntynyt muu
kirjastopalveluidentarve voidaan edes välttävällä tavalla tuottaa,
ehdotetaan kirjastopalveluihin lisäystä yhdellä uudella
kirjastonhoitajan toimella. Näin voidaan kirjastopalveluissa tuottaa
myös kirjaston kulttuuripalveluita tukevia toimintoja esim.
tapahtumia. Lisähenkilön palkkaus aiheuttaa tulosalueelle noin
35 000 euron menolisäyksen.

Vapaa-aikapalvelut
(Nuoriso-, liikuntapalvelut, hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen eli HYTE)
Sote-uudistuksen astuessa voimaan 1.1.2023 tulee muutoksia myös
kaupungin vapaa-aikapalveluiden toimintaan. Kun järjestämisvastuu
kuntouttavasta työtoiminnasta siirtyy hyvinvointialueelle kunta ei saa
valtion korvausta kuntouttavasta työtoiminnasta. NuortenTuvan
pajaohjaajalta puuttuu myös työpari, ja tämä budjetoidaan 50 %
työajalla pajan kustannuspaikalle eli noin 16 000 euroa + sivukulut.
AVI:lta on mahdollista hakea rahoitusta (75 %) osa-aikaisen
pajaohjaajan palkkakuluihin.
Lisäksi virikeohjaaja siirtyy HYTE:n kustannuspaikalle nimikkeellä
vapaaehtoistyön koordinaattori palkkakulujen ollessa noin 33 170
euroa + sivukulut. Vanhus- ja vammaisneuvostojen
palkkiokustannukset sekä toimintakulut on budjetoitu HYTE:n
kustannuspaikalle yhteensä 4 255 euroa.
Kaikkia kunnille jääviä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
tehtäviä ei vielä tiedetä. HYTE-toiminnan palveluiden kehittämiseksi
ja uusien tuottamiseksi HYTE:n kustannuspaikalle lisätään 20 000
euroa asiantuntijapalveluihin sekä 10 000 euroa muihin palveluihin.
Kunnille otetaan vuoden 2023 alusta käyttöön hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa eli HYTE-kerroin.
HYTE-kerroin on kannustin, joka tarkoittaa, että kuntien rahoituksen
valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi niiden tekemän
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. Kuntien HYTEkerroin muodostuu prosessi-indikaattoreista (peruskoulut, liikunta,
kuntajohto) sekä tulosindikaattoreista (ylipaino, koettu terveys,
koulupudokkaat, työkyvyttömyyseläke, kaatumishoitojaksot,
toimeentulotuki).
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perushinta x kunnan
asukasluku x kunnan HYTE-kerroin.
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Esimerkiksi 10 000 asukkaan kunta voi saada HYTE-työn
onnistumisesta riippuen esim.
17 €/asukas x 10 000 asukasta x 0,4 = 68 000 euroa tai
17 €/asukas x 10 000 asukasta x 0,8 = 136 000 euroa
Paimiossa HYTE-kertoimella saatava osuus on arviolta n. 200 000
euroa vuosittain. Lisääntyvien tehtävien hoitamiseen tarvitaan
lisäresursointeja, jotta laadukkaita ja kattavia palveluja voidaan
tuottaa jatkossakin Paimiossa. Lisäämällä resursseja ja palveluja
mahdollistetaan myös HYTE-kertoimen nostaminen nykytasoa
suuremmaksi. Lisääntyvät hallinnointitehtävät, koordinoinnin ja
yhteistyöverkostojen määrän lisääntyminen, HYTE-työn
kehittäminen sekä merkittävästi lisääntyvä tiedotuksen tarve,
voidaan toteuttaa vain resursoimalla hyvinvointityötä johtava
työntekijä. Tähän ehdotetaan varattavaksi talousarviossa
n. 50 000 euroa + sivukulut.
Uimahallin Solinan kuntosalin väliaikainen sijoittaminen uusiin
tiloihin tulee kustantamaan vuoden 2023 vuokrien osalta 14 250
euroa. Muita normaalista poikkeavia kuluja ovat loppuvuodesta 2023
kuntosali Kolinan takaisinmuutosta aiheutuvat kustannukset
3 000 euroa sekä allasvuokrat 2 200 euroa lähikuntien
liikuntapaikoista kahden vuosiluokan koululaisuinteihin. Kaikille
kuntalaisille suunnattu linja-autokuljetus naapurikunnan uimahalliin
kustantaa liikuntapalvelun budjetissa koko vuodelta 8 000 euroa.
Ohjattujen ryhmien ja kuntosaliasiakkaiden kertalippujen myötä
vuoden 2023 tuotot ovat arviolta 50 000 euroa.
Yksi työntekijä palkataan määräaikaisesti vuoden 2023 loppuun asti;
tästä palkkauskustannukset noin 27 000 euroa. Viides vakituinen
työntekijä tulisi palkata aloittamaan työnsä viimeistään tammikuussa
2024. Tavoitteena on myös vesiliikunnanohjauksia toteuttavien
uinninvalvojien nimikkeiden muutokset vesiliikunnanohjaajiksi
1.1.2024 lähtien, jonka myötä myös palkantarkastus tehtävän
vaativuutta vastaavaksi.
Uimahalli Solinan kuntosalin, vesiliikunnan välineistön sekä
valvontakopin ja taukotilan kalustamiseen ehdotetaan varattavaksi
investointeihin 80 000 euroa.
Mopotallitoiminta on alkanut kevään 2022 aikana. Mopotalli on auki
pääsääntöisesti nuorisotalo Tillintuvan aukioloaikoina kolmesti
viikossa. Tavoitteena on tulevana toimintavuotena lisätä mopotallin
ja nuorisotalon aukioloaikoja nuorten toiveita kuunnellen. Tähän
tarvittava määräraha sisältyy nuorisovaltuuston ja
nuorisopalveluiden budjettiin erilliskorvauksien noustessa noin 3000
euroa.
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Tillintuvan av-laitteiden nykyaikaistamiseen ehdotetaan
varattavaksi lautakunnan investointeihin 11 000 euroa.
Paimion opisto
Paimion musiikkiopiston 50-vuotisjuhlavuoteen esitetään 5 000
euron määrärahaa juhlavuoden tapahtumien kuluihin.
Esittelijä:

Kirjasto- ja kulttuurijohtaja Lankinen Laura

Päätösehdotus:

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä ja esittää
lautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2023 ja
taloussuunnitelman vuosille 2024 - 2025 kaupunginhallituksen ja
edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Käsittelyn aikana jäsen Klaus Haanpää teki muutosehdotuksen
Paimion historiateos -hankkeen poistamisesta lautakunnan
investoinneista 2023-2027. Olli-Pekka Hyrkkänen kannatti Klaus
Haanpään ehdotusta.
Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu
muutosehdotus, asiasta oli äänestettävä.
Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi perinteistä JAA-EI äänestystä. Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät JAA
ja ne jotka kannattavat Klaus Haanpään tekemää ja Olli-Pekka
Hyrkkäsen kannattamaa muutosehdotusta, äänestävät EI.
Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen, 3
JAA-ääntä ja 6 EI-ääntä.
Sivistys- ja lautakunta päätti poistaa Paimion historiateos -hankkeen
lautakunnan investoinneista 2023-2027.
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä ja esittää
lautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2023 ja
taloussuunnitelman vuosille 2023-2025 kaupunginhallituksen ja
edelleen valtuuston hyväksyttäväksi muutettuna siten, että
lautakunnan investoinneista on poistettu Paimion historiateos hanke.
Kaupunginhallituksen edustaja Timo Ilola poistui kokouksesta tämän
asian käsittelyn aikana klo 18:31.
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Aallon arkkitehtuuri- ja muotoiluperinnön matkailureitti ry:n jäsenyys
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 20.09.2022 § 64
636/00.04.02/2022
Tiivistelmä:

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle,
että kaupunki liittyy Aallon arkitehtuuri- ja muotoiluperinnön
matkailureitti ry:n jäseneksi. Yhdistys kehittää matkailua
Alvar Aallon suunnittelemiin kohteisiin.

Valmistelija/lisätietoja antaa:
kulttuuriasiainhoitaja Jouni Lehtiranta, puh. 02 474 5319
Alvar Aalto -kaupunkien välinen matkailuyhteistyö alkoi vuonna 2017
ja ensimmäisten vuosien aikana yhteistyötä hankeyhteistyönä.
Vuonna 2020 yhteistyötä organisoimaan perustettiin Aallon
arkkitehtuuri- ja muotoiluperinnön matkailureitti ry. Yli 60 Aallon
arkkitehtuurikohteesta koostuva Alvar Aalto route -reitti hyväksyttiin
vuonna 2021 Euroopan neuvoston kulttuurireittien joukkoon.
Yhdistyksen säännöt ovat esityslistan liitteenä.
Vuoden 2022 jäsenmaksu on pieniltä jäsenyhteisöiltä 95 euroa ja
suurilta 850 euroa. Lisäksi vuonna 2022 jäsenistöltä kerätään
ylimääräinen panostus Aalto-kulttuurimatkailun ekosysteemi hankkeen omavastuuosuuden katteeksi. Ylimääräinen maksu on
pieniltä jäseniltä 95 euroa ja suurilta enintään 730 euroa.
Kaksivuotisen, Suomen kestävän kasvun ohjelman ja Opetus- ja
kulttuuriministeriön rahoittaman hankkeen avulla luodaan
eurooppalaisen Aalto-kulttuurimatkailun ekosysteemi ja kehitetään
kansainvälisesti markkinoitavia matkailupalvelutuotteita sekä
laajennettua todellisuutta hyödyntävä mobiilisovellus.
Esittelijä:

Kirjasto- ja kulttuurijohtaja Lankinen Laura

Päätösehdotus:

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää ehdottaa
kaupunginhallitukselle, että Paimion kaupunki liittyy Aallon
arkkitehtuuri- ja muotoiluperinnön matkailureitti ry:n jäseneksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Jäsen Klaus Haanpää poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn
jälkeen klo 18:51.
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Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan viranhaltijapäätökset
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 20.09.2022 § 65
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan esityslistan oheismateriaalina
ovat ajalla 2.6.2022 – 14.9.2022 tehdyt viranhaltijapäätökset
kuntalain 92 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa.
Päätösehdotus:
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää, että se ei käytä
kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan ilmoitusasiat
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 20.09.2022 § 66
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat
ilmoitusasiat:
Mauri Perkonojan rahaston avulla järjestettävään Paimion
kaunein kotipiha-kilpailuun ei tullut yhtään ilmoittautumisia, joten
kilpailua ei järjestetä vuonna 2022.
Harrastamisen Suomen mallin (PaHaMa-hanke) palautekyselyn
tulokset keväältä 2022.
Opetus- ja kultturiministeriön päätös 3.6.2022 myöntää Paimion
kaupungille 800 000 euroa valtion erityisavustusta uimahalli
Solinan peruskorjausta varten.
Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 15.6.2022, vähälevikkisen
laatukirjallisuuden ostotuen kuntakohtainen määräraha vuonna
2022 ja yleisten kirjastojen kirjastojen kirjatilaukset.
Suomen Kuntaliiton kunnallisen nuorisotyön dokumentaatioon ja
tilastointiin tarkoitetun nuoDo-järjestelmän sopimus.
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätös kehittämishanketuen
maksamisesta 15.8.2022, hankkeelle Museo mukana - kulttuuri
liikuttaa, Paimion kotiseutumuseoalueen kehittäminen osaksi
paikallista virkistystoimintaa.
Avustusta maksettiin hakemuksen mukaisesti 11 405 euroa.
Aluehallintovirastojen vuotta 2021 koskeva peruspalvelujen
alueellisen saatavuuden arviointi Kunnallisen nuorisotyön
saatavuus sekä Yleisten kirjastojen henkilöstön riittävyys ja
osaaminen sekä kirjastojen johtaminen on julkaistu.
Arviointikohteena olevilla peruspalveluilla tarkoitetaan sellaisia
palveluja, jotka koskevat suurta määrää ihmisiä ja vaikuttavat
kansalaisten jokapäiväiseen elämään ja joiden puuttuminen
aiheuttaa merkittäviä ongelmia. Arvioinnin keskeisenä
näkökulmana on selvittää, miten alueellinen yhdenvertaisuus
palvelujen saamisen kohdalla toteutuu maan eri osissa.
Pääasiallisina tietolähteinä on käytetty Tilastokeskuksen ja
Sotkanetin avointa dataa. Taulukoissa ja graafeissa on tarkasteltu
useampia vuosia trendien havainnollistamiseksi. Myös muuta
avointa dataa on hyödynnetty, esimerkiksi kirjasto- ja
liikuntatietokantoja.

Pöytäkirja

8/2022
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Peruspalvelujen arviointi 2021 - Kunnallinen nuorisotyö
(nuorisotilastot.fi)
Peruspalvelujen arviointi 2021 - kulttuuripalvelut (avi.fi)
Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 6.9.2022, Yleisten kirjastojen
vähälevikkisten kulttuurilehtien vuoden 2023 lehtitilaukset ja
kuntakohtainen määräraha. Paimion kaupungin määräraha on
610 euroa.
Seuraparlamentin kokousmuistio 3/22, 31.8.2022.
Järjestöparlamentin muistio 13.9.2022.
Päätösehdotus:

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirja

8/2022

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 59, § 60, § 61, § 62, § 63, § 64, § 65, § 66
Muutoksenhakukielto
Päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

16

