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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
SIVltk § 1

Hallintosääntö 14. luku, 6 §:
Kokouskutsu
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään neljä päivää ennen kokousta kokouskutsun yhteydessä, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus,
toimielimen päättämällä tavalla. KunL:n 103 §:n 2 momentin mukaan sivistyslautakunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin
puolet jäsenmäärästä.

Ehdotus

Puheenjohtaja:
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajat

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
SIVltk § 2

Kuntalain 107 §:n mukaan sivistyslautakunnan kokouksista pidetään
pöytäkirjaa.
Hallintosäännön 26 § mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja
varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Sivistyslautakunta tarkastaa pöytäkirjan perjantaina 1.2.2019.

Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Kokouksen pöytäkirjantarkastajat valitaan kokouksessa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajat

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jukka Harjula ja Susanna Suoniemi.
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HYVÄKSYJÄN NIMEÄMINEN TOSITTEILLE KUSTANNUSPAIKOITTAIN
SIVtk § 3

Sivistysjohtaja Mika Seppänen:
Vesilahden kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan lautakuntien ja
kunnanhallituksen tulee vähintään kerran vuodessa päättää henkilöt, jotka
saavat hyväksyä laskuja. Tällöin tulee myös selvästi määritellä, minkä
vastuualueen tai sen osan laskuja henkilö voi hyväksyä.

Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta nimeää tositteiden hyväksyjiksi vuodeksi 2019 seuraavat henkilöt:
Sivistyslautakunnan hallinto:
- KP 6020 sivistyslautakunnan hallinto/ sivistysjohtaja
- KP 6022 koulukuraattori/ sivistysjohtaja
- KP 6023 koulupsykologi/ sivistysjohtaja
Esi- ja perusopetus:
- KP 6025 koulutoimen hallinto/ sivistysjohtaja
- KP 6026 ostettu perusopetus/sivistysjohtaja
- KP 6114 Yhtenäiskoulu/ rehtori, apulaisrehtori
- KP 6115 Narvan koulu/ rehtori, vararehtori
- KP 6116 Ylämäen koulu/ rehtori, vararehtori
Muu koulutus:
- KP 6304 muu koulutus/ sivistysjohtaja
Varhaiskasvatus:
- KP 6450 varhaiskasvatuksen hallinto/ varhaiskasvatuksen johtaja
- KP 6451 Peiponpelto/ Peiponpellon päiväkodin johtaja, varajohtaja
- KP 6455 Ahtiala/ Peuraniityn päiväkodin johtaja, varajohtaja
- KP 6456 Peuraniitty/ Peuraniityn päiväkodin johtaja, varajohtaja
- KP 6457 Satumetsä/ Peiponpellon päiväkodin johtaja, varajohtaja
- KP 6460 perhepäivähoito/ varhaiskasvatuksen johtaja
- KP 6461 seutusopimuspäivähoito/ varhaiskasvatuksen johtaja
- KP 6462 yksityinen päivähoito/ varhaiskasvatuksen johtaja
- KP 6463 kotihoidontuki/ varhaiskasvatuksen johtaja
- KP 6464 avoin varhaiskasvatus/ varhaiskasvatuksen johtaja
- KP 6465 erityispäivähoito/ varhaiskasvatuksen johtaja
Liikunta- ja nuorisotoimi:
- KP 6510 liikuntatoimi/ liikunta- ja nuorisosihteeri
- KP 6511 nuorisotoimi/ liikunta- ja nuorisosihteeri
- KP 6512 nuorisovaltuusto/ liikunta- ja nuorisosihteeri
Kirjastotoimi:
- KP 6610 kirjastotoimi/ sivistysjohtaja
Kulttuuritoimi:
- KP 6710 kulttuuritoimi/ matkailusihteeri
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Sivistysjohtaja hyväksyy asianomaisen viranhaltijan vastuualueen tai toimipaikkojen laskut virkavapaiden aikana ja tarvittaessa.
Asianomaisten viranhaltijoiden laskut hyväksyy sivistysjohtaja ja sivistysjohtajan laskut hyväksyy kunnanjohtaja tai hallintojohtaja.
Varhaiskasvatuksen johtaja voi tarvittaessa hyväksyä varhaiskasvatuksen
toimipaikkojen laskut. Päiväkodin johtajien laskut hyväksyy varhaiskasvatuksen johtaja. Varhaiskasvatuksen johtajan virkavapaiden aikana hyväksyjänä toimii Peiponpellon päiväkodin johtaja.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- talouspäällikkö
- hallintojohtaja
- varhaiskasvatuksen johtaja
- koulut
- päiväkodit
- palvelusihteerit
- liikunta- ja nuorisosihteeri
- matkailuneuvoja

Pöytäkirjantarkastajat
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§4

LIIKUNTA-, NUORISO- JA KULTTUURITOIMEN TUNNUSTUSPALKINNOT VUOSI 2018
SIVltk 4

Liikunta- ja nuorisosihteeri Sari Juuti:
Vesilahden kunnan sivistyslautakunta huomioi vuosittain vapaaaikasektorilla ansioituneita henkilöitä sekä tahoja. Sivistyslautakunta uudisti kokouksessaan 11.12.2018/ § 92 tunnustuspalkintojen hakukriteereitä ja myöntämisperiaatteita, jotka ovat liitteenä n:o 1/ § 4.
Tunnustuspalkintojen hakuajoista on ilmoitettu Vesilahden kunnan nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa, lisäksi seuroilta ja yhdistyksiltä on pyydetty esityksiä sähköpostilla. Lautakunta voi kokouksessa tehdä oman
esityksen tunnustuspalkinnon saajasta. Hakemukset ovat nähtävillä kokouksessa. Palkinnot jaetaan Vesilahti 150 vuotta juhlagaalassa 1.2.2019.
Vuoden liikuntateko
Salibandyn b-junioreiden Suomenmestarit Juho Elomaa, Aaro Alentola ja
Rasmus Fonsen.
Markku Pekola
Markku on liikuttanut nuoria jalkapalloilijoita vuosikausia, vaikka ei omat
lapset olleetkaan ryhmässä. Markun kautta lapset ovat saaneet niin urheilu- kuin elämänpoluille vankkoja perusteita. Hän ei ole milloinkaan nostanut itseään esille vaan pyrkinyt tukemaan muita. Olisi hienoa että häntä
muisteltaisiin nyt kun hän on jättäytymässä pois pitkästä valmennus vastuustaan.
Matti Vesto
Matti on Kotkanpesällä ahkerasti ihmisille nokipannukahveja keittävä ja
monessa muussa vuosikausia mukana ollut talkoolainen.
Kunnon Kuntalainen
Onkemäen kyläkerhon aktiivit Jouko Marttila ja/tai Heikki Seppälä ovat
vuosikymmeniä tehneet tärkeää työtä Onkemäen kyläkerhossa. Joka
vuosi he ovat olleet aktivaattoreina jäädyttämässä Onkemäen jääkiekkokaukaloa, jotta sen alueen lapsille, nuorille ja perheille olisi harrastustoimintaa myös siellä osassa kuntaa. Vesi on haettu järvestä traktorin peräkärryllä. He ovat olleet kunnostamassa Onkemäen monitoimisuulia, jossa
on Onkemäen kyläkerhon järjestämät tanssit muutamia kertoja kesässä,
se liikuttaa kaikenikäisiä. Jouko ja Heikki ovat myös talkootöissä näissä
tapahtumissa. Onkemäen kyläkerho on järjestänyt hiihtokilpailuja niin
kauan kuin muistan, siellä Jouko ja Heikki olleet lähettämässä hiihtäjiä ja
ottamassa aikaa. Joukon mailla järjestetään joka vuosi onkikilpailut. Jouko
ja Heikki ovat ajaneet vuosikymmenten aikana lukuisia hiihtolatuja Onkemäeltä mm. Kotkanpesälle. On tärkeää, että latupohjia ajetaan muuallekin
kuin vain Anttilanvuoren ympäristöön. Se palvelee kuntalaisia myös muualla kuin Kirkonkylällä. Lähiliikunta kunniaan. Hienoja pyyteettömästi ihmisiä, jotka ovat toimineet toisten eteen pitkään ja edesauttaneet toimillaan
kuntalaisten liikkumista.

Pöytäkirjantarkastajat
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Matti Kuusjärvi
Tekee vapaa-ajallaan tunteja laskematta töitä nuorten sählyharrastuksen
eteen.
Ari Wilen
Tekee vapaa-ajallaan tunteja laskematta töitä nuorten lentopalloharrastuksen eteen.
Vesilahtelainen kulttuuriteko -tunnustus
Vesilahden seudun sukututkimusseura ry
Vesilahden seudun sukututkimusseura ry (VSSTS) osallistui Kurjenpolvet
- lehdellä Sukuseurojen Keskusliiton järjestämään Sukulehti -kilpailuun
(sarja II Sukututkimuslehdet). Lehti sai kiitosta monipuolisesta sisällöstä,
jossa on historiaa ja henkilökuvia tasapuolisesti sekä sisällön lisäksi tasokas ulkoasu. Kuulutko sukuuni -tapahtumassa Vantaalla ojennettiin
6.10.2018 kunniakirja Vesilahden seudun sukututkimusseura ry:lle myönnetystä 1. palkinnosta vuoden 2018 Sukulehti – kilpailussa. Tämän vuosittaisen lehtijulkaisun lisäksi sukuseura tallentaa aktiivisesti vesilahtelaista
historiaa myös laajemmiksi kokonaisuuksiksi, joista sitten parhaimmillaan
julkaistaan kirjoja. Viimeisin VSSTS:n kustantama kirja oli keväällä 2018
ilmestynyt Sakari Komun Valta, väkivalta ja terrori - kirja, jossa lähitarkastelussa oli vuoden 1918 tapahtumat Vesilahden seudulla.
Narvan Soittokunta
Narvan Soittokunta on toiminut Narvassa pitkään ja on tunnettu laajasti.
Se kokoaa yhteen vesilahtelaiset soittajat vauvasta vaariin ja toimii yhteisöllisyyden edistäjänä. Se mahdollistaa soittamisen aloittamisen matalalla
kynnyksellä ja antaa harrastajilleen onnistumisen kokemuksia.
Rämsöön Kesäteatteri
Rämsöön kesäteatteri tarjoaa mahdollisuuksia nuorille ja kaiken ikäisille
esiintyä ja kehittää itseään. Teatteri ja sen talkoolaiset ovat merkittävä
Rämsöön kylän kehittäjä ja yhteisöllisyyden edistäjä. Teatteri on myös
tunnettu muualla ja on yksi Vesilahden vetovoimatekijänä.
Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Esitykset seuraavien tunnustuspalkintojen saajista tehdään kokouksessa
1. Vuoden liikuntateko
2. Kunnon Kuntalainen
3. Vesilahtelainen kulttuuriteko -tunnustus

Päätös

1. Vuoden liikuntateko: Markku Pekola
2. Kunnon kuntalainen: Jouko Marttila ja Heikki Seppälä
3. Vesilahtelainen kulttuuriteko- tunnustus: Rämsöön kesäteatteri
Lisäksi lautakunta päätti muistaa ansioituneita urheilijoita Salibandyn bjunioreiden Suomenmestareita Juho Elomaa, Aaro Alentola ja Rasmus
Fonsén.
Anneli Kesola poistui esteellisenä Vesilahtelainen kulttuuriteko -tunnustus
-käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi
Pöytäkirjantarkastajat

- palkintojen saajat
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VARHAISKASVATUSPALVELUJEN HINNAT ULKOPAIKKAKUNTALAISILLE VUODELLE 2019
SIVltk § 5

Varhaiskasvatusjohtaja Anne Mäki
Vesilahden kunta on sopinut Tampereen seutukunnan muiden kuntien
(Tampere, Kangasala, Nokia, Pirkkala, Lempäälä, Ylöjärvi, Orivesi) kanssa varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisestä seutukunnallisesti. Sopimuksen mukaan kunnat voivat ostaa toisen kunnan varhaiskasvatuspaikkoja maksusitoumuksella toimintavuodeksi (1.8. - 31.7.) kerrallaan. Kunta
ei kuitenkaan ole velvollinen ostamaan asukkailleen toisen kunnan palveluja. Sopimuksen mukaan kunnat tarkistavat muilta kunnilta perittävät
maksut kalenterivuosittain.
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän seutusivistystyöryhmän varhaiskasvatuksen alatyöryhmä on päättänyt, että kaikissa seutusopimuksissa mukana olevissa kunnissa noudatettaisiin Tampereen seutukunnan
keskihintaa. Perusteena on taloudellinen samanvertaisuus hoitopaikkojen
ostamisesta ja myymisestä. Varhaiskasvatuspalvelujen ulkopaikkakuntalaisten yhtenäisitä hinnoista on sovittu Tampereen kaupunkiseudun varhaiskasvatuksen työryhmässä 9.1.2019 ja asia käsitellään ilmoitusasiana
seuraavassa Tampereen kaupunkiseudun Hyvinvointipalvelujentyöryhmän kokouksessa.
Päiväkotihoidon, osapäivähoidon ja vuorohoidon hinnat perustuvat vuoden 2017 seudun kustannuslaskentaan. Kustannuksiin on lisätty varhaisja eläkemenoperusteiset maksut. Hintoihin on lisätty kuntien peruspalveluiden hintaindeksin muutos 1.8 %.
Perhepäivähoidon, avoimen varhaiskasvatuksen sekä Erho -yksikön hintojen pohjana on käytetty vuoden 2018 hintaa korotettuna julkisten menojen hintaindeksillä. Erityisvarhaiskasvatuspaikan kustannuksiin ei sisälly
lapsen kuljetuksia, eikä mahdollisia henkilökohtaisen avustajan palkkakustannuksia.
Tampereen Kaupunkiseudun kuntien sopimuksen mukaan varhaiskasvatuspalveluja ostava kunta maksaa palvelun järjestävälle kunnalle kerta- tai
kuukausimaksun riippuen huoltajien varaamien hoitopäivien määrästä.
Varhaiskasvatuspalveluista ulkopaikkakuntalaisilta perittävät maksut
Tampereen seudun kunnille 1.1.2019 - 31.12.2019 ovat seuraavat:
Kokoaikainen varhaiskasvatus päiväkodissa
Kaikki päivät /kk
1010,06
10 pv/kk
505,03
Osa-aikainen varhaiskasvatus päiväkodissa
Kaikki päivät/kk
505,03
10 pv /kk
252,52
Vuorohoito
Kaikki päivät/kk
10 pv/kk

Pöytäkirjantarkastajat

1444,39
722,20
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Erityisvarhaiskasvatus -kokoaikainen
Kaikki päivät/kk
2323,15
10 pv/kk
1161,57
Erityisvarhaiskasvatus -osa-aikainen
Kaikki päivät/kk
1161,57
10 pv/kk
580,79
Perhepäivähoito
Kaikki päivät/kk
10 pv/kk
Avoin varhaiskasvatus
Kaikki päivät/kk
10 pv/kk

1129,76
564,88
390,57
195,28

Erho- yksikkö (hintaan ei sisälly kuljetuksia eikä henkilökohtaista avustajaa)
Kaikki päivät/kk
7218,61
10 pv/kk
3609,31
Seutusopimuksessa olevien kuntien lisäksi Vesilahti myy varhaiskasvatuspalveluja ostopalvelusopimuksen mukaisesti muille kuin sopimuskunnille mm. silloin, kun lapsi on lastensuojelullisista syistä sijoitettu Vesilahteen perheeseen.
Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä vuodelle 2019 varhaiskasvatuspalveluiden hinnat ulkopaikkakuntalaisille esityksen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- päiväkodinjohtajat
- Anne Mäki
- Riitta Rautell

Pöytäkirjantarkastajat
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VESILAHDEN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN VISIO 2025 SEKÄ VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2019-2021
SIVtk § 6

Sivistysjohtaja Mika Seppänen:
Vesilahden kuntastrategia 2016-2021 ohjaa kunnan kehittämistä. Lisäksi
sivistystoimen vastuualueilla laaditaan vuosittaiset toimintasuunnitelmat
sekä pidemmän ajanjakson kehittämissuunnitelmat. Sivistystoimen kokonaisvaltaista ja samansuuntaista yhteistä kehittämistyötä varten on nähty
tarpeelliseksi laatia yhteinen ohjaava visio.
Sivistystoimen visiotyöhön ovat osallistuneet kyselyn ja 27.11.2018 järjestetyn iltatilaisuuden kautta kuntalaiset, yhteistyötahot, luottamushenkilöt ja
henkilöstö. Kaikilta varhaiskasvatus- sekä esi- perusopetusikäisiltä lapsilta
kysyttiin ryhmätyöskentelyn avulla, millaisia asioita he toivovat saavansa
kasvun- ja opinpolun aikana Vesilahdessa. Näistä koostettiin pedagogisessa ohjausryhmässä ja sivistystoimen kehittämistiimissä Vesilahden
kunnan sivistystoimen yhteinen visio.
Ehdotus Vesilahden kunnan sivistystoimen visioksi 2025 on liitteenä n:o
1/§ 6.
Opetushallitus on laatinut yhteisen mallin kunnissa tapahtuvan koulutuksen strategisen suunnittelun tueksi. Paikallinen koulutuksen järjestäjän
kehittämissuunnitelma eli KuntaKesu yhdistää kunnan omat kehittämistarpeet valtakunnallisiin kehittämislinjauksiin, joista muodostuu tavoitteellinen kokonaisuus.
Kehittämissuunnitelmassa on nostettu esiin neljä keskeistä teemaa, joiden
kehittämiseen panostetaan suunnitelmakauden aikana:
1) oppilaiden oppiminen, 2) henkilöstön osaaminen, 3) kestävä hyvinvointi
ja 4) johtaminen.
Kukin teema on jaettu pienempiin kokonaisuuksiin, joille on asetettu erilliset tarkemmat kehittämiskohteensa.
Edellisen kierroksen KuntaKesu -prosessia 2016-2018 on arvioitu pedagogisessa ohjausryhmässä. Kuntakesusta todettiin, että tavoitteet ovat
selkeytyneet ja tulleet näkyviksi ja yhteisiksi. Vesilahden perusopetuksen
kehittämissuunnitelma on vastannut strategisen suunnittelun ja johtamisen tarpeeseen Vesilahden opetustoimessa. Kehittämissuunnitelma on
ohjannut niin arjen toimintaa kouluissa, koulutussuunnittelua, johtamisen
organisointia kuin talousarvion kautta tapahtuvaa resurssien kohdentamistakin. Se on tuonut toimintaan suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta.
Vesilahden ensimmäinen perusopetuksen kehittämissuunnitelma 20162018 laadittiin Opetushallituksen rahoittaman ja Opsia ry:n organisoiman
koulutusprosessin avulla. Uuden kauden 2019-2021 kehittämissuunnitelma on rakennettu edellisen pohjalta. Prosessiin osallistui kaikki opettajat
kehittymissuunnitelmien kautta, jossa heidän vahvuuksiaan sekä kehittymis- ja koulutustarpeitaan kartoitettiin yhdessä rehtorin kanssa. Kunnan
pedagoginen ohjausryhmä on työstänyt näiden kyselyiden pohjalta KuntaKesua. Sen teemoista ja kehittämiskohteista on keskusteltu

Pöytäkirjantarkastajat
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rehtorikokouksissa ja pedagogisen ohjausryhmän kokouksissa. Varhaiskasvatus on osa yhtenäistä kasvun ja opinpolkua, jonka johdosta varhaiskasvatus on yhdistetty osaksi uutta Kuntakesua. Lisäksi yhteistyö vapaaaikapuolen kanssa on sisällytetty tavoitteisiin, toimenpiteisiin ja vastuualueisiin. Koko sivistystoimen kehittämistä ohjaa uusi yhteinen visio sivistyskunnasta.

Ehdotus Vesilahden kunnan paikalliseksi perusopetuksen kehittämissuunnitelmaksi vuosille 2016-2018 on liitteenä n:o 2/§ 6.
Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta hyväksyy Vesilahden kunnan sivistystoimen vision
2025 sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen paikallisen kehittämissuunnitelman 2019-2021 liitteiden mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti muutamin teknisin muutoksin.
Visio hyväksyttiin työversiona, lautakunta esitti joitakin muutoksia lopulliseen versioon.

Tiedoksi

- kunnanhallitus
- sivistystoimen esimiesten kautta henkilöstölle

Pöytäkirjantarkastajat

VESILAHDEN KUNTA
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22.01.2019
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VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
SIVltk § 7

Kuntalain 92, 138 ja 141 §:iin sisältyvät määräykset mm. viranhaltijapäätösten ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Valtuuston 24.4.2017 / 17 § hyväksymässä hallintosäännön 4. luvun 9
§:ssä on määrätty asiat, joista sivistyslautakunnan alaiset viranhaltijat
päättävät.
Hallintosäännön 16 §:
”Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja.”
Hallintosäännön 17 §:
”Asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa lautakunnan käsiteltäväksi, jollei ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.”
”Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja
sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä.”
Kuntalaki 92 §, 4. mom.:
"Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa: lain tai
asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä
koskevia asioita; eikä yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita."
Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 1.12. - 31.12.2018 ja 1.1.2019 11.1.2019 ovat nähtävillä kokouksessa. Päätöspöytäkirjat lisätään pöytäkirjan liitteeksi.
Nimi
Vesilahden yläaste 1.-31.12.2018,
rehtori Timo Honkakunnas
Kirkonkylän koulu 1.-31.12.2018,
rehtori Nina Kaarlenkaski
Vesilahden yhtenäiskoulu 1.-11.1.2019
rehtori Nina Kaarlenkaski
Ylämäen koulu,
rehtori Jussi Hietakangas
Narvan koulu,
rehtori Arto Uusitalo
Sivistysjohtaja Mika Seppänen
Varhaiskasvatusjohtaja Anne Mäki
Liikunta- ja nuorisosihteeri Sari Juuti
Vastaava kirjastovirkailija Marjo Höyssä
Päiväkodinjohtaja Pirjo Honkanen
Päiväkodinjohtaja Salla Saarela

Ehdotus

Päätökset §
§ 166-169
§1

§7
§266-§275
ei päätöksiä
B3-B4
ei päätöksiä
ei päätöksiä
ei päätöksiä

Sivistysjohtaja:
Lautakunta päättää merkitä viranhaltijoiden päätökset ajalta 1.12. 31.12.2018 ja 1.1.2019 - 11.1.2019 ja ilmoittaa viranhaltijoille, että päätöksissä ei ole KunL 92 §:n perustein sivistyslautakunnan käsiteltäviksi
otettavia asioita.

Päätös
Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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ILMOITUSASIAT
SIVltk § 8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ehdotus

Lähetekeskustelu kielitarjonnasta ja tuntijaosta
Lähetekeskustelu rakennus- ja ympäristölautakunnan rakennusjärjestyksen luonnoksesta
Lähetekeskustelu vapaa-aikasektorin toimintasuunnitelmasta
2019-2021
Hankkeiden tilanne
Lautakunnan jäsenten kummitoiminnan/vastuualueen asiat
Hyvinvointityön tilannekatsaus
Nuorisovaltuuston asiat/ptk
Seudun hyvinvointipalveluiden työryhmän asiat / muut seudulliset
asiat
Sivistysjohtajan ajankohtaiset asiat

Sivistysjohtaja:
Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajat

Ilmoitusasioista käsiteltiin kohdat 2., 3., 5., 6., ja 7., muut kohdat siirrettiin
käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

