
Ennakkotiedote: Sivistyslautakunnan päätöksiä  14.4.2021 
 
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 
Asia jätettiin pöydälle ja siihen palataan seuraavassa kokouksessa. 
 
Sivistystoimen talouden toteutuma 1.1.-31.3.2021 
Lautakunta merkitsi sivistystoimen talousarviomäärärahojen toteutuman sekä tunnusluvut ajalla 1.1.-31.3.2021  
tiedokseen. Sivistystoimen yhteinen menomäärärahatoteutuma oli 2.647.089,99 euroa ja 
tulomäärärahatoteutuma   107.615,46 euroa ja nettomäärärahatoteutuma 2.540.074,53  euroa. Tarkempi erittely 
näkyy esityslistassa. 
 
Kansallisen veteraanipäivän juhlallisuudet v. 2021 
Lautakunta merkitsi ohjelman tiedoksi. 
 
Hyvinvointitehtävää koskeva valtuustoaloite 
Lautakunta antoi kaupunginhallitukselle ehdotetun vastauksen hyvinvointitehtävää koskevaan 
valtuustoaloitteeseen. 
 
Näpsä-käsityökoulun anomus kolmannesta opetusryhmästä 
Sivistyslautakunta ottaa Taitokeskus Pirkanmaa ry:n Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsän ehdotuksen huomioon 
vuoden 2022 talousarviosuunnittelussa sekä antoi sivistystoimen johtajalle oikeuden talousarvion puitteissa 
perustaa kolmannen, syventävien Näpsä-käsityökoulun opintojen ryhmän jo lukuvuoden 2021-2022 alusta. 
 
Varhaiskasvatuksen täyttölupa-anomuksia 
Lautakunta päätti anoa kaupunginhallitukselta lupaa ottaa: 

- varhaiskasvatuksen opettaja Koivurinteen päiväkotiin 1.8.21 alkaen 
- ryhmäavustaja Koivurinteen päiväkotiin ajalle 2.8.21-31.7.22  
- päiväkotiavustaja Koivurinteen päiväkotiin ajalle 1.8.21-31.7.22 

 
Tiedoksi päätöksiä 
Sivistyslautakunta merkitsi saapuneet viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen niihin 
liittyviä päätöksiä. 
 
Tutkimuslupa 
Sivistyslautakunta myönsi anotun tutkimusluvan väitöskirjatutkimuksen aineistonkeruuta varten. 
 
Opetustoimen täyttölupa-anomuksia 
Lautakunta hyväksyi alla olevien koulunkäynninohjaajien palkkaamista koskevan täyttölupa-anomuksen 
välittämisen kaupunginhallitukselle: 

• 2 osa-aikaista koulunkäynninohjaaja yhtenäiskoululle, vakinainen. Toinen 
ohjaajista palkattaan eläköityvän tilalle ja toinen ict -tueksi siirtyvän 
ohjaajan tilalle. 

• Osa-aikainen koulunkäynninohjaaja Vaskiveden kouluun, sekä 
iltapäivähoitoon, määräaikainen. 

• Hankerahoituksella palkattava osa-aikainen määräaikainen 

http://www.virrat.fi/


koulunkäynninohjaaja. Riippuen hankerahoituksen suuruudesta. 
 
Euroopan kulttuuripääkaupunki -hankkeen tilannekatsaus 
Lautakunta merkitsi tilannekatsauksen tiedokseen. 
 
Opetustoimen täyttölupa/englannin kielen lehtorin sijainen 
Sivistyslautakunta anoo kaupunginhallitukselta täyttölupaa viransijaisen palkkaamiseksi englannin lehtorin 
virkaan. 
 
Opetustoimen täyttölupa/Kotalan koulun koulunkäynninohjaaja  
Sivistyslautakunta anoo kaupunginhallitukselta täyttölupaa määräaikaisen koulunkäynninohjaajan 
palkkaamiseksi lukuvuodeksi 2021-2022. 
 
Opetustoimen täyttölupa/matemaattisten aineiden lehtori 
Sivistyslautakunta anoo kaupunginhallitukselta matemaattisten aineiden lehtorin vakinaisen viran täyttölupaa. 
 
 
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=20212507 
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