
Ennakkotiedote: Sivistyslautakunnan päätöksiä  12.5.2021 
 
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: 
 
Liikuntapoliittinen ohjelma v. 2021-2029 
Lautakunta hyväksyi liitteenä olleen liikuntapoliittisen ohjelman vuosille 2021-2029 ja antaa sen edelleen tiedoksi 
kaupunginhallitukselle. 
 
Sivistystoimen talouden ja talousarviotavoitteiden toteutuma 1.1.-30.4.2021 
Lautakunta merkitsi sivistystoimen talousarviomäärärahojen ja  talousarviotavoitteiden toteutuman sekä 
tunnusluvut ajalla 1.1.-30.4.2021  tiedokseen. Sivistystoimen yhteinen menomäärärahatoteutuma oli 
3.531.920,41 euroa ja tulomäärärahatoteutuma   282.763,03 euroa ja nettomäärärahatoteutuma  3.249.157,38 
euroa. Tarkempi erittely näkyy esityslistassa. 
 
Koululaisten kesäloman aikainen hoito ja hoidon toimintamaksun määräytyminen 
Lautakunta päätti, että koululaisten kesähoitotoimintaa valmistellaan siten, että toiminta alkaa kesän 2022 
alusta ja että kesähoidon maksuksi vahvistetaan 55 euroa (5 päivää viikossa) ja 30 euroa (3 päivää viikossa). 
 
Virtain lukion opetussuunnitelma 2021, luonnos 
Lautakunta merkitsi valmistelutilanteen tiedoksi. 
 
Virtain lukion linjat ja painotukset 
Lautakunta päätti, että 

1) lv. 2022-2023 alkaen Virtain lukiossa on  
- lääketiede-, ympäristö- ja tekniikka -linja 
- kielten ja kansainvälisyyden linja 
- työelämä- ja yrittäjyyspainotus 
- taito- ja taideaineiden painotus 

2) toimintaa ajetaan ylös niin hyvin kuin mahdollista jo lv. 2021-2022 
3) musiikkiteatterikurssit järjestetään taito- ja taideaineiden painotuksen sisällä ja pyritään saamaan 

myös Merikanto-opiston opetusta koulupäivien sisään. 
 
Lukion opetussuunnitelman perusteet 2021 ja jaksojärjestelmien muutokset yhtenäiskoulussa ja 
lukiossa 
Lautakunta päätti, että lukuvuodesta 2021-2022 lähtien  

- Virtain lukio toimii 8-jaksojärjestelmässä 
- Virtain yhtenäiskoulu toimii 4-jaksojärjestelmässä niiden luokkien osalta , joiden opiskelu on 

jaksotettu 
- perusopetuksen opetussuunnitelman tuntijako on jatkossa luokka-asteilla 7-9 äidinkielessä 

3,25 – 3,50 – 3.25 ja oppilaanohjauksessa 0,75 – 0,5 – 0,75 
 
Tiedoksi päätöksiä 
Sivistyslautakunta merkitsi saapuneet viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen niihin 
liittyviä päätöksiä. 
 
 
 

http://www.virrat.fi/


Virtain Juhannus 2021 
Lautakunta hyväksyi sen, että juhannuksen juhlallisuuksista tehdään videointi alla olevan suunnitelman 
mukaisesti ja perinteisistä juhannusjuhlista luovutaan vielä tulevan juhannuksen 2021 osalta korona-rajoitusten 
vuoksi. 
JuhannusVirrat – videon käsikirjoitus 25 – 30 min. 
 
  Musiikkia  Elvin Ukot – virtolaista kesämusiikkia 3 
min 
  Kaupungin tervehdys, kaup.joht. – kuvitusta – maisemia 4 
min 

  Kerrontaa  juhannusperinteitä – kuvitusta 5 
min 

  Musiikkia  Musiikkiopiston soittajia – ulkomusisointia 3 
     min 

  Kokon sytytys kuvitusta – virtolaisia maisemia 3 min 

  Juhannusjulistus kokon äärellä – kuvitusta – maisemia 4 min 

  Musiikkia  Elvin Ukon - lipunnosto – kuvitusta 3 min 

 

 
 
 
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=20212522 
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