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Sivu 75
KOKOUSAIKA

Torstaina 30.9.2021 klo 18.31 – 19.32

KOKOUSPAIKKA

Kylkkälän koulu, Kylkkälänraitti 51

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
(ja merkintä siitä, kuka
toimii puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Ahoketo Juha
Fränti Laura
Hakamaa Jukka
Heponeva Arttu
Huttunen Tiia
Myllyniemi Pasi
Soisalo Katri
Vaaraniemi Ulla-Maija

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
”
”
”
”
”

Pietikäinen Susanna
Tapio Sinikka
Kniivilä Soili
Försti Sanna
Heinilä Mimmi
Mäki-Rammo Mirva

johtava rehtori, esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
khall:n edustaja
nuorisovaltuuston edustaja
khall:n puheenjohtaja

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin.

ASIAT §

52-57

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Juha Ahoketo

Soili Kniivilä

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika

Kylkkälän koulu 30.9.2021
Allekirjoitus

Ulla-Maija Vaaraniemi
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Todistaa

Laura Fränti

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi perjantaina 1.10.2021 klo 14.00 sekä
kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.

johtava rehtori

Susanna Pietikäinen

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivistyslautakunta

30.9.2021

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Sivltk § 52

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
----------

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI
Sivltk § 53
Sivistyslautakunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka kaksi lautakunnan
kokouksissa erikseen valittua pöytäkirjantarkastajaa tarkastaa pöytäkirjan
nähtävänä oloaikaa.

JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi jäsentä.

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ulla-Maija Vaaraniemi ja Laura Fränti.
---------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TOIMENPITEET ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2020 JOHDOSTA

Khall 21.6.2021 § 102
Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 11.5.2021 § 32 päättänyt esittää, että kunnanvaltuusto velvoittaa kunnanhallituksen ilmoittamaan niistä toimenpiteistä, joihin
se on arviointikertomuksen johdosta ryhtynyt. Ilmoitus pyydetään antamaan ennen
vuoden 2022 talousarviokäsittelyä.
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 26.5.2021 § 16 on päättänyt velvoittaa kunnanhallitusta ilmoittamaan niistä toimenpiteistä, joihin se on arviointikertomuksen johdosta ryhtynyt. Ilmoitus pyydetään antamaan ennen vuoden 2022 talousarviokäsittelyä.
Kunnanhallitukselle toimitetaan oheismateriaalina arviointikertomus vuodelta 2020.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N EHDOTUS:
Kunnanhallitus 1) merkitsee arviointikertomuksen vuodelta 2020 tiedoksi 2) pyytää
lautakunnilta 1.10.2021 mennessä lausunnon toimenpiteistä, joihin se on arviointikertomuksen johdosta ryhtynyt, jonka jälkeen kunnanhallitus antaa lausunnon kunnanvaltuustolle.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Sivltk § 54
Tarkastuslautakunta on antanut liitteenä 1 olevan arviointikertomuksen sivistyspalveluiden tehtäväalueelta.
Lisätietoja antaa johtava rehtori puh. 0500 560 363, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen sivistyksenpalvelualueelta ja antaa tarkastuslautakunnan kysymyksiin seuraavan lausunnon:
-

-

-

PÄÄTÖS:

Varhaiskasvatuspaikka on pystytty myöntämään palvelulupauksen mukaisesti
kahdessa viikossa. Kevään hoitopaikkojen haun jälkeen päätökset tehdään alkavalle syksyn toimintakaudelle touko-kesäkuussa.
Koulukiusaamisen seurantaan lisätään talousarvioon vuodelle 2022 mittari, jolla
seurataan kiusaamismäärää kevät- ja syyslukukaudella. Kysely tehdään samoilla kysymyksillä kuin valtakunnallinen THL:n kysely ja on siten verrannollinen koko maan lukuihin. Kyselyyn lisätään avokysymyksiä, joilla kartoitetaan kiusaamistilanteita, kysely tehdään kaikille 4.-9.-luokkalaisille syys- ja kevätlukukaudella. Tavoitetasona on kiusaamisen loppuminen. Kesäkuun ja joulukuun osavuosiraporttien yhteydessä tulokset raportoidaan lautakunnalle ja samalla lautakunnalle raportoidaan mitä keinoja kiusaamisen vähentämiseksi on käytetty.
Lukio-opintojen aloittajamäärissä on ollut laskua. Vuoden 2022 talousarvion mittaristoon lisätään mittari, jolla mitataan Kyrönmaan lukiossa aloittaneiden määrää kaikkiin Isonkyrön yläkoulusta lukio-opintoihin hakeutuneisiin. Tällä mittarilla
saadaan näkyviin kuinka vetovoimaisena nuoret pitävät Kyrönmaan lukiota muihin lukioihin verrattuna.

Ehdotus hyväksyttiin.
_______

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TALOUSARVIO 2022 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2023–2024
Sivltk § 55
Lautakunnille on annettu talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman laatimisohjeet
vuosille 2023–2024. Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat. Investoinneiksi budjetoidaan ne hankinnat, jotka maksavat enemmän kuin 10 000€ ja joiden käyttöikä on pidempi kuin
kaksi vuotta.
Sivistyslautakunnan kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle esitettävä talousarvio käsittää varhaiskasvatuksen ja opetuksen, joukkoliikenteen ja erityisen vaativan
erityisopetuksen tavoitteet.
Seuraavat valtakunnalliset päätökset ovat vaikuttaneet talousarvioon: Varhaiskasvatuksen maksutuotot ovat laskeneet ja toisen asteen maksuttomuus laajenee kattamaan toisen vuoden opiskelijat täysimääräisesti ja ensimmäisen vuoden opiskelijat
syksyn 2022 osalta. Valtio on luvannut korvata nämä menolisäykset täysimääräisinä. Valtionosuustulot eivät näy palvelualueen tuottoina.
Lisäksi vuoteen 2021 verrattuna Isonkyrön perusopetuksessa on aloittanut uusi erityisryhmä, jonka menot sisältyvät erityisen vaativaan erityisopetukseen. Tämän
ryhmän kulut kunta saa laskuttaa oppilaat lähettäneiltä kunnilta.
Kokonaisuudessaan palvelualueen toiminnoissa alkaa näkyä laskeva lapsimäärä.
Kotikuntakorvaustulot ja -menot on budjetoitu vuoden 2022 arvion mukaisina.
Teknisen työn luokka on ollut käytössä vuoden 2000 alusta ja sinne ei ole tehty remonttia sen jälkeen. Melkein kaikki koneet ovat vanhan koulukeskuksen teknisen
työn luokasta siirrettyjä ja ovat pääosin 1980 -luvulta. Investointisuunnitelmassa esitetään kaluston ja koneiden uusimista ja luokkatilan remonttia turvallisuusmääräyksien mukaisiksi ja nykyaikaistamiseksi. Lisäksi hyvinvointipalvelut ovat esittäneet investointeihin koulukeskuksen alueen kameravalvonta- ja sähkölukitusjärjestelmää,
jossa mukana yläkoulu, lukio ja Keskustan alakoulu.
Lisätietoja antaa johtava rehtori puh. 0500 560 363.
JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen 2 mukaisen talousarvio –esityksen tavoitteineen
vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2024.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
----------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KYRÖNMAAN LUKION MARKKINOINTIRYHMÄN PERUSTAMINEN

Sivltk § 56
Kyrönmaan lukion opiskelijamäärän vähentyessä ja kilpailun kiristyessä on tarpeen
lisätä lukion näkyvyyttä ja vetovoimaisuutta. Markkinointi voitaisiin kohdentaa erityisesti Kyrönmaan alueelle.
Lisätietoja antaa johtava rehtori puh. 0500 560 363
JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS: Sivistyslautakunta keskustelee markkinointiryhmän perustamisesta sekä

PÄÄTÖS:

-

päättää keskuudestaan valittavista jäsenistä

-

pyytää yläkoulun ja lukion opettajia ja oppilas- ja opiskelijakuntaa nimeämään
keskuudestaan edustajat

-

päättää, että kokoonkutsujana toimii lukion rehtori

Ehdotus hyväksyttiin ja sivistyslautakunta valitsi keskuudestaan markkinointiryhmään: Tiia Huttunen, Pasi Myllyniemi ja Jukka Hakamaa
________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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MUUT ASIAT

Sivltk § 57
1. Johtava rehtori on sivistyslautakunnan valtuuttamana (Sivltk 2.9.2021 § 50) neuvotellut nykyisen liikennöitsijän kanssa uuden koulukuljetusreitin KoulukeskusPetsamontie, reitistä ei ole aiheutunut lisäkustannuksia. Reittiä käyttävien lasten
huoltajilta on pyydetty reitistä palautetta. Kaksi negatiivista palautetta on saatu ja
ne asiat on pystytty korjaamaan kustannuksitta.
2.

Oppilastilasto 20.9.2021 tilanteen mukaan, liite 3.

JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OIKAISUVAATIMUSOHJE SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 57
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Tiedoksiannon saajan suostumuksella
päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 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:
Isonkyrön sivistyslautakunta
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
sähköposti: sivistys@isokyro.fi
Kunnanviraston aukioloaika on pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
• millä perusteella oikaisua vaaditaan
• oikaisuvaatimuksen 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 Isonkyrön kunnanvirastosta.
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 52, 53, 54, 55, 56

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

