Ennakkotiedote: Sivistyslautakunnan päätöksiä 15.5.2019
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:
Liikuntatoimen ajankohtaiset asiat
Merkittiin liikuntasihteerin liikuntatoimen ajankohtaisia asioita koskeva selvitys tiedoksi.
Mäntylän ryhmäperhepäivähoitokodin kiinteistön tilanne
Merkittiin tilanne tiedoksi. Sivistyslautakunta edellyttää tekniseltä toimelta/tekniseltä johtajalta selvitystä
Baumedi Oy:n 1.11.2018 antaman raportin johtopäätösten ja toimenpide-ehdotusten pohjalta 15.5.2019
mennessä tehdyistä ja tekemättömistä töistä. Lautakunta edellyttää selvityksen 12.6.2019 kokoukseen.
Talouden toteutuma 1.1.-30.4.2019
Sivistystoimen yhteinen menomäärärahatoteutuma oli
3.816.742,55 euroa ja tulomärärahatoteutuma
228.248,56 euroa sekä nettomäärärahatoteutuma 3.588.493,99 euroa. Tarkempi erittely näkyy esityslistassa.
Lautakunta merkitsi talouden toteutuman ja tunnusluvut ajalta 1.1.-30.4.2019 tiedokseen.
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan kuukausimaksut 1.8.2019 alkaen
Sivistyslautakunta vahvisti koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut 1.8.2019 alkaen seuraavasti:
- Virrat tarjoaa vain 570 tunnin laajuista koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa
ja vahvistaa enimmäiskuukausimaksuksi 100 euroa/lapsi
- maksusta peritään puolet (50 euroa/lapsi/kk), jos toimintaan on osallistuttu
enintään 10 päivänä/kk
- jos lapsi on muusta syystä pois toiminnasta kokonaisen kalenterikuukauden,
kuukausimaksusta peritään puolet (50 euroa/lapsi/kk)
- toimintaan osallistumisesta ei peritä muita maksuja
- maksu jätetään perimättä tai sitä alennetaan, jos huoltajan elatusvelvollisuus,
toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on
syytä.
Varhaiskasvatuksen täyttölupa-anomuksia
Sivistyslautakunta anoo kaupunginhallitukselta täyttölupia seuraaviin tehtäviin: Koivurinteen päiväkodin
varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ajalle 1.8.2019-12.3.2020 ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ajalle
7.8.2019-30.5.2020 sekä Vaskiveden ryhmäperhepäivähoitokotiin 50 %:n työajalla toimivaa
ryhmäperhepäivähoitajaa ajalle 1.7.2019-31.7.2020 sekä Killinkosken päiväkotiin lastentarhanopettajan
sijaista ajalle 1.8.2019-20.12.2019.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiedote 1.8.2019 alkaen
Sivistyslautakunta vahvisti varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiedotteen otettavaksi käyttöön 1.8.2019 alkaen
sisältäen seuraavat tarkennukset 10 ja 11-15 hoitopäivän hoitosopimuksiin: Mikäli todellinen käyttö on
vähäisempää kuin on sovittu, peritään sopimuksen mukainen maksu. Jos hoitopäiviä on käytetty sovittua
enemmän, peritään kuukausimaksu. Hoitopäivät ilmoitetaan etukäteen. Sovittujen hoitopäivien ylitys mitätöi
hoitosopimuksen ja ko. kuukaudelta peritään koko kuukauden hoitomaksu.
Kirjaston täyttölupa-anomus
Sivistyslautakunta anoo kaupunginhallitukselta ottaa kirjastoautonkuljettaja-virkailijan sijainen ajalle 1.8.2019
31.1.2020 täyttölupa-anomuksen perustein.

Täydennykset koulun toimintasuunnitelmaan
Sivistyslautakunta vahvisti koulujen toimintasuunnitelmien muutokset opintoretkien osalta oheisaineiston
mukaisesti.
Koulupalvelukysely
Lautakunta merkitsi koulupalvelukyselyn tulokset tiedoksi.
Ostopalveluliikenteen hankinta
Sivistyslautakunta päätti hankkia ostopalveluliikenteen kuljetukset tarjouspyynnön mukaisesti. Sopimukset
tehdään reiteille seuraavasti:
–
Hallakangas Oy: Kotala-Virrat-Kotala, tarjoushinta 51.909,74 euroa
–
Hallakangas Oy: Kurjenkylä-Virrat-Kurjenkylä, tarjoushinta 70.733,16 euroa
–
Ykspetäjä Oy, Liedenpohja-Virrat-Liedenpohja, tarjoushinta 68.263 euroa
–
Ykspetäjä Oy, Vaskivesi-Virrat-Vaskivesi, tarjoushinta 69.200,- euroa
–
Hallakangas Oy, Äijänneva-Virrat-Äijänneva, tarjoushinta 61.222,34 euroa
Tiedoksi viranhaltijapäätöksiä
Lautakunta merkitsi viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päätti, ettei se ota käsiteltäväksi niihin liittyviä päätöksiä.
Esiopetuksen täyttölupa/kirjaston yksikkö
Sivistyslautakunta anoo kaupunginhallitukselta täyttölupaa seuraavaan tehtävään: Avustajan tehtävä
esiopetuksessa kirjaston ryhmässä 7.8.2019-31.5.2020.
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=20192247

