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SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
Hakamaa Jukka
(ja merkintä siitä, kuka
Katajamäki Heli
toimii puheenjohtajana)

No

Ahoketo Juha
Korvola Juha
Mäenpää Diana
Perkiö Taneli
Soisalo Katri
Vaaraniemi Ulla
Rajamäki Elina
Niemi Harri

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
”
”
”
”
”
Heli Katajamäen varajäsen
Juha Ahokedon varajäsen

Pietikäinen Susanna
Tapio Sinikka
Kniivilä Soili
Perkiö Nina
Hannuksela Emilia

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

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin.
ASIAT §
35 - 43
PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Jukka Hakamaa

Soili Kniivilä

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

Isonkyrön kunnanvirastossa 7.12.2018
Allekirjoitus

Ulla Vaaraniemi
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Elina Rajamäki

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi perjantaina 7.12.2018 klo 14.00 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.

Todistaa

Johtava rehtori

Susanna Pietikäinen
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Ennen kokouksen alkua kierrettiin Kylkkälän koulun ja päiväkodin tilat ja koulupysykogi
Iiris Ruotsalainen esittäytyi.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Sivltk § 35

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Sivltk § 36
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ulla Vaaraniemi ja Elina Rajamäki.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Sivistyslautakunta

29.11.2018

49

OSAVUOSIRAPORTTI 1.1. – 31.8.2018
Sivltk § 37
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kaikkien vastuuhenkilöiden on tehtävä
lautakunnalle osavuosiraportti, johon sisältyy määrärahojen toteutumisen lisäksi tiedot
tavoitteiden siihenastisesta saavuttamisesta sekä ennuste koko vuoden toteutumisesta. Raportointiajankohdat ovat 30.4., 31.8. ja 31.12. (tilinpäätös). Raportissa tulee olla
tiedot tuloarvioiden ja menomäärärahojen toteutumisesta meno- ja tulolajeittain (tiliryhmätaso 4).
Lautakuntien on raporttien perusteella arvioitava toimintaansa ja tarpeen mukaan tehtävä tarvittavat muutokset tulosyksiköiden käyttösuunnitelmiin tai hyväksymiinsä tavoitteisiin tehtäväalueen sisällä. Mikäli tilikauden aikana toteutuvat menot ja niistä
laaditut koko vuoden ennusteet osoittavat talousarvion tehtäväalueen määrärahojen
ylitystä tai vaihtoehtoisesti tulokertymät ovat liian alhaisia ajankohtaan nähden, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin.
Tasaisella toteutumalla kahdeksan kuukauden toteutumaprosentti saisi olla 66,6 %,
mikäli tuotot ja menot kirjataan ko. kuukaudelle, jolloin tulot ja menot syntyvät. Henkilöstökulut kirjautuvat lisiä lukuun ottamatta sille kuukaudelle, jolloin kulut aiheutuvat.
Palvelujen ostoissa vastaavasti laskut kirjautuvat kirjanpitoon tositepäivälle.
Tulosyksiköiden tavoitteiden toteutumat ja poikkeamat
Liitteessä 1 on tiliryhmätason 4 mukainen toteutuma aj. 1.1.- 31.8.2018.
Tiliryhmätason 3 mukaisen toteutumaraportin mukaan sivistyspalveluiden toteutumaprosentit ovat seuraavat:
1.1.–31.8.2018
Varhaiskasvatusja opetus

tuotot %
kulut %
toimintakate %
65,8 %
63,1%
62,9%
61,1%

61,1%

Joukkoliikenne
Varhaiskasvatuksen kuluja nostaa uusien yksikköjen perustaminen lapsimäärän lisääntymisen vuoksi. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen määrärahat näyttävät
riittävän tällä hetkellä.
Lisätietoja antaa johtava rehtori, puh.0500 560 363

JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS: Sivistyslautakunta arvioi varhaiskasvatus ja opetus sekä joukkoliikenne tehtäväalueiden talousarvioon varattujen määrärahojen riittävän.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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LUKUVUODEN 2019 – 2020 TYÖ- JA LOMA-AJAT
Sivltk § 38
Lukuvuonna 2019–2020 on peruskouluissa 188 säädösten mukaista työpäivää. Asetuksen mukaan koulutyö päättyy viikon 22 viimeisenä arkipäivänä, joka vuonna 2020
on lauantai 30.5.2020. Lukiosäädöksissä ei ole määräyksiä työpäivistä, mutta lukio on
noudattanut peruskoulun työjärjestystä.
Työpäivistä on annettu kaksi eri vaihtoehtoa (vaihtoehto 1 ja vaihtoehto 2). Wilman ja
sähköpostin avulla on perusopetuksen ja lukion oppilaiden ja opiskelijoiden huoltajat
ja henkilökunta ovat voineet valita näistä kahdesta vaihtoehdosta. Vastauksia tuli
keskiviikkoon 21.11.2018 klo 16 mennessä 366 kpl, joista 62% (227) oli vaihtoehto
1:n kannalla.

JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä peruskoulujen ja lukion lukuvuoden
2019–2020 työ- ja loma-ajat oheisen liitteen 2 mukaisesti.
Lisätietoja: johtava rehtori, puh. 0500 560 363

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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LISÄYS KYRÖNMAAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAAN
Sivltk. § 39
Kyrönmaan lukion opetussuunnitelmaan esitetään lisättäviksi
-

Äidinkielen oppimäärään soveltava kurssi ÄI13: Mediakurssi, liite 3

Kyrönmaan lukion opettajakunta on käsitellyt opetussuunnitelman lisäystä opettajien
kokouksessa ja puoltaa kurssien lisäämistä.
Hallintosäännön 28 §:n mukaan sivistyslautakunta hyväksyy lisäyksen lukion opetussuunnitelmaan.
Lisätietoja antaa johtava rehtori, puh. 0500 560363.

JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta hyväksyy liitteessä 3 olevat lisäykset Kyrönmaan lukion
opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.12.2018.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
______

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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MUUTOKSET ISONKYRÖN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN
Sivltk. § 40
Isonkyrön kunnan perusopetuksen opetussuunnitelmaan esitetään
1) poistettavaksi ja lisättäviksi vapaasti valittaviin valinnaisaineisiin (V&V –valinnat)
seuraavat kurssit:
8.-luokalle
Poistettu: Fysiikan ja kemian yhteiskurssi
Lisätty: Liikkuva koulu kurssi ja Paikallishistorian kurssi, 1 vuosiviikkotunnin kursseja
9.-luokalle
Lisätty: Tehdään teatteria kurssi, Liikuttaja-kurssi, Iloa ympäristöstä (usean aineen
yhteiskurssi), Maailman historian kurssi, kaikki 1 vuosiviikkotunnin kursseja.
Yrittäjämäinen toimintatapa; lisätty 3 erilaista kursseja, joista kaksi on 1 vuosiviikkotunnin kurssia. Toinen tarkoitettu niille, joilla sama valinnaisaine on ollut 8.-luokalla ja
toinen niille, joilla sitä ei ole ollut. Yksi on 2 vuosiviikkotunnin kurssi.
V&V –valinnaisten opetussuunnitelmat liitteenä 4

2) tehtäväksi tarkennukset matematiikan oppimäärän vuosiluokkaistamiseen, liite 5
Isonkyrön yläkoulun opettajakunta on käsitellyt opetussuunnitelman muutoksia opettajien kokouksessa 7.11.2018.
Hallintosäännön 28 §:n mukaan sivistyslautakunta hyväksyy lisäyksen lukion opetussuunnitelmaan.
Lisätietoja antaa johtava rehtori, puh. 0500 560363.

JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta hyväksyy Isonkyrön kunnan perusopetuksen opetussuunnitelman
muutokset (liite 4 ja liite 5). Opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.12.2018.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
______

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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SUUNNITELMA ISONKYRÖN PÄIVÄHOITOTILOJEN AJANMUKAISTAMISEKSI
Sivltk 41 §
Kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaan sivistyslautakunnan tulee vuoden 2018 aikana tehdä suunnitelma päivähoidon tilojen ajanmukaistamisesta. Sivistyslautakunta on käsitellyt 17.5.2017 § 32 varhaiskasvatuksen ja opetuksen tilatarveselvityksen. Tilatarveselvityksen jälkeen Isossakyrössä on aloittanut yksityinen palveluntuottaja, jonka uusi päiväkoti valmistuu maaliskuun 2019 alusta. 22.11.2018 tiedon
mukaan isokyröläisiä lapsia on yksityisessä päiväkodissa 1.3.2019 56 lasta.
Lasten syntyvyys Isossakyrössä on laskenut voimakkaasti:
2014 = 56 lasta
2015 = 44 lasta
2016 = 44 lasta
2017 = 31 lasta
2018 = 25 lasta (tilanne 13.11.2018)
Varhaiskasvatuksen käytössä on seuraavat kunnan omat kiinteistöt: Pikkutervakon
päiväkoti, Orismalan ryhmis, Välimäen ryhmis + avoin perhetupa ja Tolkin ryhmis
Muut kiinteistöt ovat vuokratiloja, joista luovutaan, kun lapsia siirtyy palvelusetelillä
Loikka -päiväkotiin. Luopumisjärjestys: Emeleuksentien ryhmikset, Tuuralan ryhmis.

Tilojen ajanmukaistamistarpeet ja niiden tärkeysjärjestys:
1. Pikkutervakko, paikkoja 36. Pikkutervakko on hyvä ja tarvitsee tulevina vuosina perusylläpitoremontteja, sillä tilat ovat kovalla käytöllä.
Tutkittavia ongelmakohtia ovat ikkunoiden huurtuminen ja jäätyminen ja se, että
vesi on pahanmakuista päiväkodin puolella.
Neuvolatilat haluttaisiin päiväkodin käyttöön viimeistään soten tullessa, sillä erilaisista pienryhmätiloista on pulaa erityislasten keskittyessä kunnan ainoaan päiväkotiin.
Vuonna 2019 on tulossa jäähdytys.
2. Orismalan ryhmis, tavoitteena 8 paikkaa.
Orismala on idyllinen, mutta sitä ei ole suunniteltu päivähoidon käyttöön. Tilaongelmat ratkeavat pitkälti, kun lapsimäärä saadaan tiloihin sopivaksi.
Suunnitelma wc –tilojen laajentamisesta ja remontoinnista tulisi tehdä. Vuonna
2019 tulossa keittiön lattiaremontti
3. Välimäen ryhmis + avoin perhetupa, paikkoja 12 + n. 28
Lattiat ovat kylmät, muuten tilat ovat kunnossa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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4. Tolkin ryhmis, paikkoja 12-15
Tilat ovat muuten kunnossa, mutta eteis ja wc –tilat koetaan epäkäytännöllisiksi.
Lisätietoja antaa varhaiskasvatusjohtaja, puh. 050 439 4033

JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä suunnitelman Isonkyrön päivähoitotilojen ajanmukaistamiseksi ja esittää sen hyväksymistä kunnanhallitukselle.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 19.9.- 21.11.2018
Sivltk § 42
Johtava rehtori

Henkilöstöasiat

§:t 273, 275,277-283, 1-21(webtallennus)

Koulutus

§:t 265,271, 272,274,276

Oppilasasiat

§:t 260-264,

Muut

§:t 266-270

Yhtenäiskoulun apul.reht.
Henkilöstöasiat

§:t 1-22 (webtallennus)

Apulaisrehtori Keskusta
Henkilöstöasiat

§:t 4, 6-8, 10-11, 17, 19, 21

Koulutus

§:t 13,121,126

Apulaisrehtori Kylkkälä
Henkilöstöasiat:

§:t 1-12 (webtallennus)

Apulaisrehtori Valtaala
Henkilöstöasiat:

§:t 17, 19, 1-14 (webtallennus)

Koulutus:

§ 18

Varhaiskasvatusjohtaja:
Henkilöstöasiat

§:t 497, 501-502, 505-528, 534, 543-546, 549,
1-23 (webtallennus)

Oppilasasiat

§:t 495-496, 498-500, 529-533, 535-542, 547-548, 550553, 631- 681(Daisy)

Koulutus

§:t 503-504

JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta merkitsee päätökset tiedokseen ja ilmoittaa viranhaltijoille,
ettei sivistyslautakunta käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan.
Lisätietoja: johtava rehtori, puh. 0500 560 363
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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63

ILMOITUSASIAT
Sivltk § 43
1. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset varhaiskasvatuksen osalta.
Lisätietoja: varhaiskasvatusjohtaja, puh. 050 439 4033
2. Isonkyrön kunnan koulujen oppilasmäärä tilastointipäivänä 20.9.2018,
liite 6.
3. Lähetetty loppuraportti AVI:lle Liikkuva koulu 2017-18 -hankkeesta.
Lisätietoja: johtava rehtori, puh. 0500 560 363

JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.
______

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 38, 41
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Määräaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
Isonkyrön sivistyslautakunta
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
telefaksi (06) 470 1444, sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 35-37, 39-40, 42-43
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 38, 41

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

