Ennakkotiedote: Sivistyslautakunnan päätöksiä 10.4.2019
Ennakkotiedote ei ole pöytäkirja. Päätöstiedot eivät ole tarkistettuja ja niissä voi esiintyä puutteita ja
epätarkkuutta. Kokouksen virallinen pöytäkirja julkaistaan tarkastamisen jälkeen kaupungin verkkosivuilla
www.virrat.fi.
Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavat päätökset:
Juhannuksen juhlallisuudet v. 2019
Lautakunta merkitsi kulttuurisihteerin juhannuksen juhlallisuuksia koskevan selvityksen tiedoksi ja antoi
lisäohjeita valmisteluun.
Alla ohjelma lyhyesti kulttuuritoimen osalta:
Juhannustapahtuma Virtain Perinnekylässä 21.6.2019
11-13.20 tasatunnein 20 min Virtain Pelimannit
Ohjelmalavalla
10-10.20 Rolf Wirtanen Duo
10.20-10.40 Tanssimusiikkia-Memorial Band
10.40-11 Travelin Wirtaset – pop, rock musiikkia
11-11.10 Kaupungin tervehdys
11.10-11.30 Tanssimusiikkia – Memorial Band
11.35-12 Traveling Wirtaset – pop, rock musiikkia
12.05-12.25 Rolf Wirtanen Duo
12.30-12.50 Tanssimusiikkia – Memorial Band
12.55-13.25 Three Decades
13.25-13.40 Tanhu-Lysti
13.40-13.55 Elvin Ukot
13.55-14 Juhannusjulistus – Elvin Ukot
14 Lipunnosto, Virtain ResUpseerit
Kansallisen veteraanipäivän juhlallisuudet v. 2019
Sivistyslautakunta merkitsi kansallisen veteraanipäivän juhlallisuudet tiedokseen.
Alla ohjelma lyhyesti (järjestäjinä Virtain kaupunki ja Virtain ev.lut. seurakunta):
Kansallisen veteraanipäivän juhla Virroilla la 27.4.2019
Virtain seurakuntatalolla
klo 12.30 Kahvitarjoilu
klo 13 Juhla seurakuntasalissa
Musiikkia - Jukka Taskinen
Kaupungin tervehdys
Musiikkia
Runoesitys
Nuorten tervehdys – Petri Kallioaho
Musiikkia – Jukka Taskinen
Loppusanat – Jukka Taskinen
Seppeleenlaskijat lähetetään sankarihaudoille
Talouden toteutuma 1.1.-31.3.2019
Sivistystoimen yhteinen menomäärärahatoteutuma oli
2.708.664,56 euroa ja tulomärärahatoteutuma
180.069,32
euroa sekä nettomäärärahatoteutuma
2.528.595,24 euroa. Tarkempi erittely näkyy
esityslistassa.
Lautakunta merkitsi talouden toteutuman ja tunnusluvut sekä talousarviotavoitteiden toteutuman ajalta 1.1.31.3.2019 tiedokseen ja välittää ne edelleen kaupunginhallitukselle.
Esitys kirjaston kaukopalvelumaksun perimisestä 1.5.2019 alkaen

Sivistyslautakunta päätti ottaa käyttöön 10 euron suuruisen kaukopalvelumaksun 1.5.2019 alkaen.
Rantatien koulun ja Virtain yläkoulun lakkauttaminen ja Virtain yhtenäiskoulun perustaminen
Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Rantatien koulu ja Virtain
yläkoulu lakkautetaan 1.8.2019 alkaen ja perustetaan Virtain yhtenäiskoulu 1.8.2019 alkaen.
Koulunkäynninohjaajien resurssien jakoperuseet ja täyttöluvat lv. 2019-2020
Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että lukuvuoden 2019-2020 syyslukukaudeksi kaupunginhallitus
myöntää täyttöluvat koulunkäynninohjaajille esittelytekstin mukaan. Lisäksi vuoden 2020 talousarviolaadinnan
yhteydessä tarkastellaan ohjaajien vakinaistaminen vuonna 2020.
Tiedoksi viranhaltijapäätöksiä
Lautakunta merkitsi viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päätti, ettei se ota käsiteltäväksi niihin liittyviä päätöksiä.
Aineenopetuksen täyttöluvat lukuvuodelle 2019-2020
Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle että se myöntäisi täyttöluvat seuraaville määräaikaisille
tuntiopettajuuksille:
- Tuntiopettaja (kotitalous, käsityö) 1.8.-31.5.2020
- Tuntiopettaja (historia, tietotekniikka, terveystieto) 1.8.2019-31.7.2020
–
Tuntiopettaja (ruotsi) 1.8.2019-31.7.2020
Täyttölupa/kiertävä erityisopettaja
Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se myöntäisi täyttöluvan kiertävän laaja-alaisen
erityisopettajan viran täyttämiseksi 1.8.2019 alkaen.
Luokanopettajien täyttöluvat lukuvuodelle 2019-2020
Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se myöntää täyttöluvat seuraaviin luokanopettajan
virkoihin lukuvuodelle 2019-2020:

Kotalan koulun luokanopettaja 7.8.-20.12. 2019

Killinkosken koulun luokanopettaja lv 2019-2020

Liedenpohjan koulun luokanopettaja, johon mahdollisesti sisältyvät
koulunjohtajan tehtävät lv. 2019-2020

Vaskiveden koulun luokanopettajan tehtävät, johon mahdollisesti
sisältyvät koulunjohtajan tehtävät lv. 2019-2020
Tutkimuslupa/Rantatien koulu
Sivistyslautakunta myönsi tutkimusluvan Virtain urheilijoiden ja Rantatien koulun yhteisesti toteuttaman
kerhon puitteissa.
Kirjastoaineiston hankinnan kilpailutus
Sivistyslautakunta irtisanoutuu KL Kuntahankintojen hankintaprosessista ja kilpailuttaa kotimaisen ja
ulkomaisen painetun kirjallisuuden hankinnan itse ajalle 1.7.2019-30.6.2021 varaten itselleen oikeuden jatkaa
sopimusta kahdella optiovuodella 1 + 1. Optiovuosien käytöstä tehdään päätös erikseen.
Ennakkotiedotteet poistuvat kaupungin sivuilta pöytäkirjan julkaisemisen jälkeen.
Lisätietoja: Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen, p. 044-7151260, tuula.jokinen@virrat.fi ja yhtenäiskoulun
rehtori Katri Rantala, p. 044-7151430, katri.rantala@virrat.fi.
Esityslistan löydät kokonaisuudessaan täältä:
http://julkaisu.virrat.fi/dynastia/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20192246

