Ennakkotiedote: Sivistyslautakunnan päätöksiä 21.9.2022
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:
Virrat-päivän juhlallisuudet 20.10.2022
Lautakunta merkitsi tiedoksi juhlallisuudet, jotka ovat seuraavat:
Klo

9.00 – 11.00 Kuninkaallinen Nukketeatteri POIKA JA KORPPI -näytelmä
Kaksi esitystä Koivurinteen päiväkodilla.
Esiintymisajat klo: Näytökset klo 9 -11 välillä. Esityksen kesto: 30 min

Klo

13 – 17

14.00

15-18

Kansalaiskahvitus yhtenäiskoululla
Musiikkia
Valtuuston pj: katsaus
Musiikkia
Perusturvalautakunnan kunniakirja 2022
Virrat-palkinto 2022
Musiikkia
Lasten kyläkarnevaalit liikuntasalissa
Lasten Kyläkarnevaalit 2022 on tunnelmallinen, hauska ja yhteisöllinen tapahtuma. Ohjelmaan kuuluu muun muassa taidetyöpajoja, esityksiä, satuhahmojen vetämää toimintaa sekä muuta ohjelmaa koko perheelle. Jokainen tapahtuma on oma kokonaisuutensa, joka suunnitellaan paikalliseen miljööhön sopivaksi.
Lasten kyläkarnevaaleja toteutetaan Operaatio Pirkanmaan tuella.

IKÄIHMISILLE HAITARINSOITTOA, LAULUA, LAULATUSTA JA TANSSIA – Juhani Junnu Korhonen
Klo

10.00 – 10.45 Liedenpohja Mertokari
11.45 – 12.15 Keiturin Helmi
13.00 – 13.45 Keiturinpuisto
14.15 – 15.00 Ainala

Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla -hankkeen tilanneselvitys
Merkittiin tiedoksi esittelyn mukainen tilanneselvitys.
Sivistystoimen talouden ja talousarviotavoitteiden toteutuma 1.1.-31.8.2022
Lautakunta merkitsi sivistystoimen talousarviomäärärahojen ja tunnusluvut ajalla 1.1.-31.8.2022 tiedokseen.
Sivistystoimen yhteinen menomäärärahatoteutuma oli 8.066.161,36 euroa ja tulomäärärahatoteutuma

772.133,46 euroa ja nettomäärärahatoteutuma 7.461.755,48 euroa. Tarkempi erittely näkyy esityslistassa.
Lautakunta hyväksyi myös talousarviotavoitteiden selvityksen sekä ehdotuksen määrärahojen siirrosta
sivistystoimen vuoden 2022 budjetissa. Tiedot annetaan edelleen kaupunginhallitukselle.
Kirjastotoimenjohtajan työtehtävien hoito 1.1.2023 alkaen
Asia jätettiin pöydälle ja otetaan päätöksentekoon joulukuun 2022 kokouksessa.
Perhepäivähoitajien palkkaus 1.10.2022 alkaen
Sivistyslautakunta hyväksyi osaltaan esitetyn muutoksen perhepäivähoitajien palkkaukseen 1.10.2022 alkaen
siten, että kiinteäksi peruspalkaksi tulisi 2.004,68 euroa/kk ja välittää asian henkilöstöjaoksen käsittelyyn.
Perhepäivähoitajien kulukorvaukset 1.7.-31.12.22
Lautakunta hyväksyi esitetyt muutokset.
Vuorohoidon periaatteet varhaiskasvatuksessa
Lautakunta hyväksyi esityksen vuorohoidon periaatteista ja työvuorosuunnittelusta ja välittää asian
henkilöstöjaoksen käsittelyyn.
Valtuustoaloite Koivurinteen päiväkodin mahdollisesta laajennuksesta
Sivistyslautakunta antoi oman lausuntonsa sekä oheisaineistona olleen varhaiskasvatuspäällikön selvityksen
Koivurinteen päiväkodin mahdollisesta laajennuksesta ja antaa sen kaupunginhallitukselle tiedoksi sekä pyytää
teknisten palveluiden lautakuntaa antamaan asiasta oman lausuntonsa. Lautakunta korostaa, että jos
laajennukseen ryhdytään, tarvitaan lisätilat kahdelle lapsiryhmälle.
Varhaiskasvatusyksiköiden sulut
Lautakunta päätti, että varhaiskasvatusyksiköt ovat suljettuina seuraavasti:
- Killinkosken päiväkoti 27.12.-30.12.22 ja 27.2.-3.3.23
- Vaskiveden ryhmäperhepäivähoitokoti 27.12.-30.12.22
- Kotalan ryhmäperhepäivähoitokoti 17.10.-21.10.22 ja 23.12.-30.12.22.
Perusteluina suluille ovat lasten määrän väheneminen ajankohdasta johtuen ja henkilöstön lomien järjestelyt
pienissä yksiköissä. Lisäksi syinä ovat myös ruoka- ja siivouspalvelujen järjestämiseen liittyvät syyt. Näiden
monien palvelujen järjestäminen pienelle käyttäjäjoukolle ei ole järkevää eikä taloudellistakaan.
Varhaiskasvatusta tarvitseville palvelua tarjotaan keskitetysti Koivurinteen päiväkodilla. Myös vuorohoito on
kokonaan suljettu aina joulun pyhien ajan.
Koulujen lukuvuosisuunnitelmat
Lautakunta vahvisti koulujen lukuvuosisuunnitelmat lv. 2022-2023.
Esi- ja perusopetuksen sekä lukio-opetuksen opetussuunnitelman päivitys
Sivistyslautakunta vahvisti Virtain kaupungin opetussuunnitelman päivittämisen 1.8.2022 alkaen
opetusministeriön ohjeistuksen mukaisesti.
Koulukuljetukset lv. 2022-2023
Sivistyslautakunta vahvisti koulukuljetussuunnitelman mukaiset koulukuljetusoikeudet
koulukuljetusohjeen mukaisesti. Lautakunta kävi samalla keskustelun koulukuljetusperiaatteista ja
niiden toteutumisesta.
Sivistystoimen talousarvioesitys vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2024-2025
Lautakunta antoi esitetyn mukaisen talousarvioesityksen vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille
2024-2025.

Tiedoksi päätöksiä
Sivistyslautakunta merkitsi saapuneet viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen niihin
liittyviä päätöksiä.
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus/Sivistyslautakunnan vastaus
Sivistyslautakunta on ottanut huomioon v. 2023 talousarviosuunnittelussa ja tavoiteasetannassa
tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esille otetut seikat ja antaa tämän päätöksen sekä
talousarvioehdotuksen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.
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:
https://dynastyjulkaisu.virrat.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022115

