
Ennakkotiedote: Sivistyslautakunnan päätöksiä  22.9.2021 
 
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: 
 
 
Sivistystoimen talouden ja talousarviotavoitteiden toteutuma 1.1.-31.8.2021 
Lautakunta merkitsi sivistystoimen talousarviomäärärahojen ja  tunnusluvut ajalla 1.1.-31.8.2021  tiedokseen. 
Sivistystoimen yhteinen menomäärärahatoteutuma oli 7.677.119,75  euroa ja tulomäärärahatoteutuma   
593.558,68 euroa ja nettomäärärahatoteutuma7.083.561,07  euroa. Tarkempi erittely näkyy esityslistassa. 
 
Sivistyslautakunnan edustaja seuraparlamenttiin 
Lautakunta nimesi Pirjo Ala-Kaarteen edustajaksi seuraparlamenttiin. Varalle valittiin Jukka Yli-Hietanen. 
 
Kirjastotoimenjohtajan tehtävien hoito 1.1.2022 alkaen 
Rahoitusvaihtoehtojen selvittämiseksi asia jätettiin pöydälle ja otetaan esille seuraavassa kokouksessa. 
 
Galleria Virinän vuokrausehdot 1.1.2022 alkaen 
Lautakunta päätti jatkaa näyttelytoimintaa Galleria Virinässä 1.1.2022 alkaen järjestämällä tilojen valvonnan 
seuraavasti: 

- valvojan palkkaamiseen käytetään ensisijassa kuntouttavan työtoiminnan kautta saatavaa työvoimaa, 
mutta myös omakustanteisen, palkkatuella rekrytoivan työntekijän mahdollisuus sisältyy talousarvioon 

- vuokraa peritään virtolaisilta näytteilleasettajilta 150 euroa/kk ja ulkopaikkakuntalaisilta 170 euroa/kk. 
 
Virrat-päivän järjestelyt 20.10.2021 
Lautakunta päätti, että yhtenäiskoululla järjestetään avoimien ovien päivä ja kuntalaiskahvitus ja tehdään video 
Virrat-päivän palkinnon saajasta/saajista ja perusturvalautakunnan valitseman, terveyttä ja hyvinvointia 
edistäneen palkinnon saajan/saajien toiminnasta. 
 
Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi v. 2022 ja taloussuunnitelmaksi v. 2023-2024 
Lautakunta päätti antaa esityksen mukaisen esityksen kaupunginhallitukselle talousarvioksi v. 2022 ja 
taloussuunnitelmaksi v. 2023-2024. 
 
Varhaiskasvatusyksiköiden sulut joulun aikaan ja hiihtolomalla 2022 
Lautakunta päätti varhaiskasvatusyksiköiden suluista seuraavaa: 

- Killinkosken päiväkoti pidetään suljettuna 27.12.-31.12.2021 ja 28.2.-4.3.2022 
- Vaskiveden ryhmäperhepäivähoitokoti pidetään suljettuna 27.12.-31.12.2021 ja 
- Kotalan ryhmäperhepäivähoitokoti pidetään suljettuna 23.12.2021-9.1.2022 ja 28.2.-4.3.2022. 

 
Koulujen toimintasuunnitelmat lv. 2021-2022 
Lautakunta hyväksyi koulujen toimintasuunnitelmat ja koulukohtaiset yhteisöllisen oppilashuollon suunnitelmat. 
 
Oppivelvollisuuden laajentuminen 1.8.2021 alkaen 
Lautakunta hyväksyi uuden oppivelvollisuuslain mukaisen ohjaussuunnitelman. 
 
 
 

http://www.virrat.fi/


 
Voimaa vanhuuteen -hanke 
Sivistyslautakunta pyytää perusturvalautakuntaa harkitsemaan yhteistyötä Voimaa vanhuuteen -hankkeen 
toteuttamisessa poikkihallinnollisesti. 
 
 
Tiedoksi päätöksiä 
Sivistyslautakunta merkitsi saapuneet viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen niihin 
liittyviä päätöksiä. 
 
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=20212601 
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