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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
SIVltk § 72

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

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
SIVltk § 73

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 kokousviikon perjantaina.

Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Kokouksen pöytäkirjantarkastajat valitaan kokouksessa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajat

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rami Hanweg ja Susanna
Suoniemi.
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TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN VARHAISKASVATUKSEN SEUTUVERTAILU 2018
SIVltk § 74

Varhaiskasvatusjohtaja Anne Mäki:
Tampereen kaupunkiseudulla on tehty kustannusvertailua vuodesta 2009.
Vertailua uudistettiin 2017 siten, että se laajeni kattamaan varhaiskasvatuksen järjestämiseen ja toimintaan liittyviä tietoja. Vertailun tavoitteena
on tarjota helposti hyödynnettävä yhteenveto kaupunkiseudun kuntien
varhaiskasvatuksen keskeisistä tunnusluvuista ja kehitystrendeistä. Vertailussa on mukana toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja. Seutukunnallista kustannusvertailua on laajennettu aiemmasta päiväkotihoidon kustannusvertailusta varhaiskasvatuksen seutuvertailuksi, jossa tarkastellaan
myös perhepäivähoidon kustannuksia. Vertailussa tuodaan esille varhaiskasvatuspalveluiden käyttöä kuvaavia tunnuslukuja sekä tietoa henkilöstö
koulutustaustoista. Koko seudullisen selvityksen vertailtavuutta haittaa
kuntien toisistaan eroavat tavat kustannusten kirjaamisessa. Vertailun tulokset toimivat keskeisenä vertailutyökaluna seudun muihin kuntiin ja ne
ovat luoneet pohjaa toimintojen kehittämiselle.
Vertailun tuloksia lyhyesti
Osallistumisaste
Vuonna 2018 seudulla oli yhteensä 20750 1-5-vuotiasta lasta. Lukumäärä
on ollut laskussa ja vuodesta 2014 määrä on vähentynyt noin 1500 lapsella. Ikäluokkien koon perusteella on nähtävissä, että tämä kehitys tulee jatkumaan lähivuosina, jollei voimakas muuttoliike tai syntyvyyden kasvu
kattaisi pienentyviä ikäluokkia. Vastaavana aikana Vesilahdessa lasten
määrä on vähentynyt 82 lapsella. Osallistumisaste varaiskasvatuspalveluihin on Vesilahdessa 79%. Seudullinen keskiarvo on 81 %. Vesilahdessa alle 3-vuotiaiden osallistumisaste on 52 % ja yli 3-vuoiaiden osallistumisaste 91 %.
Vesilahtelaista lapsista 71 % on kunnallisessa päiväkotihoidossa ja 7 %
perhepäivähoidossa. Yksityisen hoidon tuella hoidetaan 3% lapsista. 5vuotiaista lapsista varhaiskasvatuspalveluihin osallistuu Vesilahdessa 88
%, mikä on yli seudun keskiarvon (86%). Kun mukaan lasketaan yksityisen hoidon tuki, osallistumisaste nousee Vesilahdessa 97 prosenttiin,
seudun keskiarvon ollessa 93%.
Eri palvelumuodot
Vesilahdessa yksityisen varhaiskasvatuspalvelun osuus on 3%, mikä on
seudun alhaisin. Vesilahdessa tarjotaan vain yksityistä perhepäivähoitoa.
Palveluseteliä ei ole käytössä varhaiskasvatuksessa.
Tehostettu ja erityinen tuki sekä kasvun ja oppimisen tuki
Tehostetun ja erityisen tuen lasten osuus varhaiskasvatuspalveluissa on
4,1%, mikä on seutukunnan alhaisin (keskiarvo seudulla 6,0%).
Vesilahdessa on yksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Varhaiskasvatuksessa olevia lapsia on erityisopettajaa kohden 196, luku on lähellä
seudun keskiarvoa 194 lasta/ erityisopettaja.
Taloudellisuus
Varhaiskasvatuksen kustannukset laskennallista lasta kohden vaihtelivat
kunnittain noin 9600 euron (Ylöjärvi) ja noin 12900 euron (Pirkkala) välillä.
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Vesilahdessa varhaiskasvatuksen kustannukset laskennallista lasta kohden olivat 10951 € seudullisen keskiarvon ollessa 10466 €.
Ikävakioidun hoitopäivän hinta Vesilahdessa on 61 €, kun vastaava luku
seudulla on 58 €. Perhepäivähoidon laskennalliset kustannukset lasta
kohden ovat seutukunnan alhaisimmat 6504 €. Seudun keskiarvo on
8022€.
Henkilöstö
Vesilahdessa varhaiskasvatuksen henkilöstöstä opettajien osuus on seudun alhaisin 35 %. Seudun keskiarvo on 41% ja varhaiskasvatuslain mukainen varhaiskasvatuksen opettajan / -sosionomin osuus tulisi olla vähintään 66 %.
Liitteenä nro 1/ §74 on Tampereen kaupunkiseudun varhaiskasvatuksen
seutuvertailu 2018.
Liitteenä nro 2/ §74 Tampereen kaupunkiseudun varhaiskasvatuksen
seutuvertailu 2018, tiivis analyysi ja kuntakohtaiset huomiot.
Ehdotus

Sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee Tampereen kaupunkiseudun varhaiskasvatuksen seutuvertailun 2018 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- päiväkodin johtajat
- varhaiskasvatusjohtaja
- kunnanhallitus
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TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEUTUVERTAILU 2018
SIVltk § 75

Sivistysjohtaja Mika Seppänen:
Perusopetuksen seutuvertailua on laadittu vuodesta 2016 lähtien ja siihen
sisältyy myös esiopetuksen osuus. Tavoitteena on ollut esittää perusopetuksen keskeiset tunnusluvut ja mukana on sekä toiminnallisia että taloudellisia mittareita. Vertailu antaa kuvan seudun perusopetuksen järjestämistavoista ja toimii tietopankkina niin valmistelulle kuin päätöksenteolle.
Tänä vuonna vertailuun otettiin mukaan myös perusopetuksen TEAviisarin tietoja kuvaamaan toiminnan laatua.
Esi- ja perusopetuksen seutuvertailun mukaan seudun perusopetuksen
oppilasmäärä on edelleen huomattavassa nousussa, kun lukuvuodessa
seudun oppilaiden määrä on kasvanut 800 oppilaalla eli 2,3 prosentilla.
Yhteensä lukuvuonna 2018-2019 seudulla oli perusopetuksen vuosiluokkien 1-9 oppilaita 36 744. Perusopetuksen oppilasmäärä tulee kasvamaan
vahvasti vielä muutama seuraavana vuotena ja ilman muuttoliikkeen
huomioimista kasvu on keskimäärin noin 2 prosenttia vuodessa, mikä tarkoittaa noin 700 oppilaan vuotuista lisäystä seudulla. Muuttoliikkeen vaikutuksen huomioisen jälkeen kasvu tulee olemaan vielä voimakkaampaa.
Oppilasmäärän kasvu edellyttää kaupunkiseudulla uusien oppimisympäristöjen rakentamista. Pidemmällä aikavälillä oppilasmäärän kasvu tulee
tasaantumaan. Myös esioppilaiden määrä on kasvanut selvästi, mutta
esioppilaiden määrässä on myös kuntakohtaisia eroja. Lukuvuonna 20182019 seudulla oli yhteensä 4 737 esioppilasta.
Perusopetuksen oppilaskohtaiset kustannukset vuonna 2018 vaihtelevat
kunnittain noin 7 600 eurosta noin 8 800 euroon vuodessa. Puolestaan
opetuskustannusten vaihteluväli on noin 4 200 eurosta 5 900 euroon.
Suurimmat erot muodostuvat tila- ja opetuskustannuksista. Tilakustannuksien eroja selittävinä tekijöinä voivat olla mm. väistötilaratkaisut, koulujen erilaiset mitoitukset suhteessa oppilasmäärään ja pääomakustannusten laskentatapa. Oppilaskohtaiset kuljetuskustannukset vaihtelevat kunnittain 50 eurosta 580 euroon, mikä selittyy kuntarakenteella ja palveluverkolla. Kaikkiaan ero ovat hieman supistuneet aiemmista vuosista.
Vesilahdessa esi- ja perusopetuksen oppilaiden määrä nousi hieman
edelliseen vuoteen verrattuna, vaikka pitkällä aikavälillä oppilasmäärä on
ollut lievästi laskeva. Vesilahdessa iltapäivätoiminnan suosio on edelleen
pysynyt korkeana. Iltapäivätoimintaan osallistui 1. vuosiluokan oppilaista
65 prosenttia ikäluokasta ja 2. vuosiluokan oppilaista 43 prosenttia, joka
on seudun kunnista kolmanneksi korkein osallistumisprosentti.
Vesilahdessa laskennallinen keskimääräinen ryhmäkoko 1-6 vuosiluokilla
on seudun pienimpiä, kun taas vuosiluokilla 7-9 laskennallinen keskimääräinen ryhmäkoko on seudun korkein.
Perusopetuksen oppilaskohtaiset kustannukset Vesilahdessa olivat vuonna 2018 seudun kolmanneksi korkeimmat. Koulukuljetuskustannukset olivat Vesilahdessa seudun toiseksi korkeimmat. Oppilasmäärään nähden
Vesilahti on pinta-alaltaan suuri ja asutusrakenteeltaan haastava kuljetusreittien muodostamisen näkökulmasta, joka heijastuu korkeina kuljetuskustannuksina.
Vesilahdessa on tehostetun ja erityisen tuen oppilaita koulukäynninohjaajaa kohden seudun toiseksi eniten. Oppilasmäärä koulunkäynninohjaaja
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kohden on seudun toiseksi korkein ja erityisopettajaa kohden seudun korkein. Oppilasmäärä koulukuraattoria kohden on seudun toiseksi pienin ja
koulupsykologia kohden seudun pienin. Oppilaiden määrä opinto-ohjaajaa
kohden on hieman seudun keskiarvoa korkeampi.
Opetushenkilöstön osaamisen lisäämiseen, erityisesti sisäiseen koulutukseen, on panostettu Vesilahdessa, joka näkyy seudun toiseksi korkeimpana koulutuspäivien määränä. Kvtes-henkilöstön koulutusmäärä on seudun alhaisin, jota tulee arvioida tarkemmin. Vesilahdessa oppilaiden ja
opettajien käytössä olevien tvt-laitteiden määrä per oppilas on seudun
korkein.
Tämän vuoden esi- ja perusopetuksen vertailuun päätettiin ottaa myös
vuoden 2017 TEAviisarin perusopetuksen tiedonkeruun tietoja. Peruskouluja koskevat tiedot kerätään kunnista kahden vuoden välein ja nyt käsiteltävät tiedot ovat vuoden 2017 tiedonkeruusta. TEA-termillä tarkoitetaan
yhteisön terveydenedistämisaktiivisuutta. TEAviisarissa esitetään tuloksia
organisaatioiden mitattavissa olevista ominaisuuksista ja toiminnasta. Perusopetuksen TEA-pisteet kuvaavat toiminnan laatua ja ne on esitetty työkalussa myös liikennevaloista tutuilla värikoodeilla. Vihreä tarkoittaa hyvää laatua (pisteet 75-100), keltainen parannettavaa (pisteet 24-74) ja
punainen huonoa laatua (pisteet 0-24). Terveydenedistämisaktiivisuudessa on kokonaistulosten perustella parannettavaa Tampereen kaupunkiseudun kunnissa. Parhaaseen tulokseen yltää Pirkkala 73 pisteellä ja alhaisin pistemäärä on Orivedellä (64 pistettä). Koko maan keskimääräinen
tulos on 67 pistettä. Seutuvertailuun on tarkempaan tarkasteluun otettu
kaksi osa-aluetta, johtaminen ja osallisuus.
Johtamisen osa-alueella hyvään laatuun eli yli 75 pisteen yltävät Tampere, Ylöjärvi, Pirkkala ja Vesilahti. Pistemäärä kuvaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen organisointia, vastuun määrittelyä ja toimeenpanoa.
Johtamisessa mitattavat osakokonaisuudet ovat oppilashuoltoryhmän kokoontuminen ja kokoonpano, viimeisin työolotarkastus ajankohtineen ja
osallistujineen sekä poissaolojen seuranta. Osakokonaisuuksien kuntakohtaisissa pistemäärissä on melko suurta vaihtelua niin kuntien sisällä
kuin niiden kesken.
Osallisuuden alue rakentuu vanhempainyhdistys- ja tukioppilastoiminnasta, huoltajien ja oppilaiden vaikutusmahdollisuuksista ja kodin ja koulun
yhteistyöstä. Osallisuudessa hyvälle laatutasolle yltävät kaupunkiseudun
kunnista Ylöjärvi, Pirkkala ja Vesilahti koko maan keksiarvon ollessa 76
pistettä. Jos osallisuuden osakokonaisuuksia tarkastellaan lähemmin,
huomataan, että eniten kehitettävää on kaupunkiseudulla kokonaisuutena
huoltajien vaikutusmahdollisuuksissa. Huoltajien vaikutusmahdollisuuksia
on tiedonkeruussa kartoitettu laajalla joukolla eri toimenpiteitä ja osatuloksiin kannattaa tutustua sähköisen palvelun kautta.
Seutuvertailujen tunnuslukujen tarkempi analyysi ja niiden merkitysten arvottaminen tehdään kunnissa niiden omista lähtökohdista. Lähtökohtaisesti tiedot ovat vertailukelpoisia, mutta kuntien toisistaan poikkeava tapa
järjestää toimintaansa vaikuttaa vertailukelpoisuuteen, mikä on hyvä muistaa tulkintoja tehtäessä. Luvuista ei siten voi tehdä johtopäätöksiä ilman,
että niihin liittyvä viitekehys on tiedossa. TEAviisari on suunnittelua ja johtamista tukeva työkalu kunnille, kouluille ja alueille. TEAviisarin tietoja

Pöytäkirjantarkastajat

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

9/2019

Sivistyslautakunta

12.11.2019

§ 75

112

tarkistetaan ja auditoidaan jälkikäteen systemaattisesti ja verkkosivujen
kautta on mahdollista tutustua aineistojen laatuselosteisiin.
Liitteenä nro 1/ §75 on Tampereen kaupunkiseudun esi- ja perusopetuksen seutuvertailu 2018.
Liitteenä nro 2/ §75 Tampereen kaupunkiseudun esi- ja perusopetuksen
seutuvertailu 2018, tiivis analyysi ja kuntakohtaiset huomiot.
Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta merkitsee Tampereen kaupunkiseudun esi- ja perusopetuksen seutuvertailun 2018 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- koulut
- kunnanhallitus
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LAUSUNTO OLTAVANTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOKSESTA
SIVltk § 76

Hyvinvointikoordinaattori Olli Alamäki:
Vesilahden kunnanhallitus on 7.10.2019/ § 240 päättänyt asettaa julkisesti
nähtäville Oltavantien ympäristön asemakaavamuutoksen osallistumis- ja
arviointisuunnitelman sekä lähettänyt sivistyslautakunnalle lausuntopyynnön muutoksesta 15.10.2019.
Suunnitelma on liitteenä nro 1/ §76 ja lausuntopyyntö liitteenä nro 2/
§76.
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Vesilahden kunnan Kirkonkylässä
Rautialantien ja kirkon eteläpuolella. Asemakaavamuutos koskee Kirkonkylän korttelin 108 tontteja 11 ja 10, korttelin 109 tontteja 2 ja 3 sekä Oltavantien katualuetta ja jalankululle ja pyöräilylle varattua tiealuetta. Alueen
pinta-ala on n. 1,3 hehtaaria.
Suunnittelualue sijaitsee yleiskaavassa rajatun Kulttuurihistorian ja maiseman kannalta arvokkaaksi alueeksi merkityllä sk-alueella. Merkinnällä
on osoitettu valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö, Vesilahden kirkonkylän miljöö. Aluetta koskee määräys: Alueen ominaispiirteet, kuten
vanha rakennuskanta, tiestö ja avoimet maisematilat tulee säilyttää.
Vanhaa rakennusta ei saa purkaa ilman rakennusvalvontaviranomaisen
lupaa. Alueella tapahtuva rakentaminen ja ympäristönhoito tulee sopeuttaa alueen maisemallisiin, kulttuurihistoriallisiin ja rakennustaiteellisiin arvoihin. Yleiskaavassa on lisäksi yleismääräys: Asemakaavoituksen - sekä
toteutuksen yhteydessä tulee huolehtia uudisrakennusten sopeutumisesta
materiaaleiltaan, mittakaavaltaan ja väritykseltään ympäröivään rakennuskantaan sekä maisemaan.
Suunnittelualueen kiinteistöt ovat yksityisessä omistuksessa. Tiealue on
yleistä aluetta, Kirkonkylän kadut.
Alueen asemakaavamuutoksen tavoitteena on tarve muuttaa pyöräteiden
aluevarausten, Oltavantien tiealueen kääntöpaikan ja korttelin 108 tontin
11 tonttijaon osalta. Tavoitteena on myös kaavamerkistöjen ja määräysten
tarkistaminen sekä muuttaminen. Tavoitteena on huomioida erityisesti
alueen arvokas kulttuuriympäristö ja sovittaa rakentaminen siihen. Muilta
osin kaavoituksen tavoitteita voidaan tarkentaa kaavoituksen edetessä.
Asemakaavan muutoksen suunnitelmassa todetaan, että alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Avointen maisematilojen säilymiseen ja uusien rakennuspaikkojen sijaintiin on kiinnitettävä erityistä
huomiota.
Tämän lisäksi suunnitelmassa korostetaan, että Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 9 §:ssä tarkoitettuja kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat.
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Näiden selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida
suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset:
1. ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön;
2. maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon;
3. kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin;
4. alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen
sekä liikenteeseen;
5. kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun
ympäristöön;
6. elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen.
Tässä asemakaavan muutoksessa korostuvat edellä luetelluista kohdat 1,
4 ja 5.
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta pitää tärkeänä että em. vaatimukset valtakunnallisesti
arvokkaan kulttuuriympäristön osalta ja erityisesti selvityksien antamat arviot muutoksen vaikutuksista kohtiin 1,4 ja 5 huomioidaan erityisellä tarkkuudella kaavamuutosta laadittaessa sekä muutosprosessin aikana mahdollisesti tarkentuvien kaavamuutoksen tavoitteiden kohdalla.
Lisäksi vaikutukset ihmisten terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin
edistämiseen on huomioitava mm. liikkumisen, varsinkin kevyen liikenteen, ja ympäristön viihtyisyyden osalta.
Esitys

Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta päättää antaa selosteen mukaisen lausunnon kunnanhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- kunnanhallitus

Pöytäkirjantarkastajat

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

9/2019

Sivistyslautakunta

12.11.2019

§ 77
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TALOUSARVION 2019 TOTEUTUMAN SEURANTA
SIVltk § 77

Liitteenä (liite nro 1/ § 77) talousarvion toteutuma ajalta 1.1.–31.10.2019.

Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutuman tiedoksi.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

9/2019

Sivistyslautakunta

12.11.2019

§ 78
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VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
SIVltk § 78

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 31.8. - 5.11.2019 ovat nähtävillä
kokouksessa. Päätöspöytäkirjat lisätään pöytäkirjan liitteeksi.
Yhtenäiskoulu,
rehtori Nina Kaarlenkaski
Ylämäen koulu,
rehtori Jussi Hietakangas
Narvan koulu,
rehtori Arto Uusitalo
Sivistysjohtaja Mika Seppänen
Varhaiskasvatusjohtaja Anne Mäki
Vastaava kirjastovirkailija Marjo Höyssä
Päiväkodinjohtaja Pirjo Honkanen
Päiväkodinjohtaja Salla Saarela

Ehdotus

§§ 183-204
§§ 30-32
ei päätöksiä
§§ 201-206
§ 12-22 (30.8.-5.11.2019)
ei päätöksiä
ei päätöksiä
ei päätöksiä

Sivistysjohtaja:
Lautakunta päättää merkitä viranhaltijoiden päätökset ajalta 31.8. 5.11.2019 ja ilmoittaa viranhaltijoille, että päätöksissä ei ole KunL 92 §:n
perustein sivistyslautakunnan käsiteltäviksi otettavia asioita.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

9/2019

Sivistyslautakunta

12.11.2019

§ 78
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ILMOITUSASIAT
SIVltk § 78
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ehdotus

Varhaiskasvatuksen ulkokuntalaisten hinnoittelu 2020 lähetekeskustelu
Koulukuljetuskilpailutuksen käynnistäminen
Koulukuljetuskyselyn tulokset
Lähetekeskustelu koulukuljetusperiaatteista ja vaaralliseksi
luokitelluista teistä
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

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

