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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
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Asiat

§§28 – 33

Pöytäkirjan tarkastustapa
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28 § Sivistyslautakunnan kokousajat ja koollekutsuminen vuonna 2017
Kihniön kunnan hallintosäännön mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja
paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen
kokouksen pitämisestä.
Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtaja. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan
kokouskutsun yhteydessä.
Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunnan vuoden 2017 kokoukset pidetään tarvittaessa ja kokouspäivä
on pääsääntöisesti keskiviikko. Kokouspaikka on yleensä kunnanviraston
kokoushuone ja kokoukset alkavat kello 17.30.
Kokouskutsuna toimitetaan esityslista, joka pyritään postittamaan viimeistään viisi
päivää ennen kokouspäivää. Kiireellisissä tapauksissa kokous voidaan kutsua
koolle myös puhelimen välityksellä.

Sltk 28 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Sivistyslautakunnan pöytäkirjojen tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Kihniön kunnan hallintosäännön mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja
varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä
tavalla.
Hallintosäännön mukaan kokouksesta kirjoittaa pöytäkirjan puheenjohtajan johdolla
pöytäkirjanpitäjä ja pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä
aikana ja sen päättämässä paikassa.

Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta päättää, että lautakunnan vuoden 2017 pöytäkirjat tarkastaa
kussakin kokouksessa erikseen valittavat kaksi pöytäkirjantarkastajaa viimeistään
nähtävillä olopäivään mennessä.
Sivistyslautakunta päättää, että vuonna 2017 sivistyslautakunnan kokouksesta
laadittu pöytäkirja pidetään nähtävänä kunnan nettisivuilla. Pöytäkirja julkaistaan
nettisivuilla viimeistään seitsemäntenä päivänä kokouksen jälkeisestä päivästä
lukien. Mikäli se ei ole mahdollista, pöytäkirja pidetään nähtävänä
sivistystoimistossa seitsemäntenä päivänä kokouksen jälkeisestä päivästä lukien tai
seuraavana mahdollisena sivistystoimiston aukiolopäivänä. Esityslistat ja pöytäkirjat
julkaistaan soveltuvin osin kunnan kotisivulla.

Sltk 29 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Kihniön yhtenäiskoulun oppilaiden koulukuljetusjärjestelyjen hyväksyminen lukuvuodelle
2017-2018
Kihniön kunnan peruskoulujen koululaiskyyditysten hoitamisesta lukuvuosina 20162018 on pyydetty tarjouksia 11.06.2016 julkaistulla ilmoituksella. Alla luetellut
liikennöitsijät ovat jättäneet tarjoukset.
Joukkoliikenneluvalla:
Rauno Koivukoski Ky reitit 1, 4, 5, 6a, 6b
Asemapaikka: Isoniementie 565

1,20 e / 17 paikk.
1,60 e / 32 paikk.

Viljamaa Pentti
reitit 5, 6b
Asemapaikka: VT 23 ja Kankarintien risteys

1,08 e / 10 paikk.
1,18 e / 17 paikk.
1,18 e / 20 paikk.

Taksiluvalla:
Jokioja Tiina
reitit 2, 3, 6b
Asemapaikka: Ratikyläntie 670

1,10 e / enint. 4 oppil.
1,20 e / enint. 7 oppil.
1,30 e / enint. 10 oppil.
1,40 e / yli 11

oppilasta
Kivineva Arja ja Antti-Jussi, reitit 1,3, 6b
Asemapaikka: Ihantolantie 8

1,00 e / enint. 4 oppil.
1,00 e / enint. 7 oppil.
1,20 e / enint. 10 oppil.
1,20 e / yli 11

oppilasta
Viljamaa Pentti
reitit 5, 6b
Asemapaikka: VT 23 ja Kankarintien risteys

0,98 e / enint. 4 oppil.
0,98 e / enint. 7 oppil.

Kaikista reiteistä on saatu tarjous ja osasta myös päällekkäiset tarjoukset
(1, 3, 5, 6b). Saatuja tarjouksia on vertailtu hinnan (86 %) ja laatutekijöiden
(14 %) perusteella. Tarjouksista on hyväksytty 04.07.2016 lukuvuosille 2016-2018
seuraavat aamu- ja iltapäiväkuljetukset (muut kuljetukset huomioiden)
kokonaisharkinnan perusteella.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Reitit nro 1 ja 3
Arja ja Antti-Jussi Kivinevan 1,00 e/km – 1,20 e/km (vertailupisteitä 98)
Reitti 2
Tiina Jokiojan 1,10 e/km – 1,40 e/km (vertailupisteitä 89) tarjoukset
sekä joukkoliikenneluvalla
Reitti 4 ja 5
Koivukoski Rauno Ky:n tarjouksen 1,20 e/km 17 –paikkaisella autolla
(vertailupisteitä 95) ja 1,60 e/km 32 –paikkaisella autolla. (hinnat alv 0%)
Reitti 6a ja 6b
Yllä luetellut liikennöitsijät pystyvät yhdessä joitakin reittejä yhdistellen hoitamaan
Kihniön peruskoulun koululaiskyyditykset, siis myös paluukyyditykset. Lisäksi
käytetään reittiliikennettä ajavaa Lamminmäen linja-autoa, joka aamulla tuo
oppilaita Linnankylän suunnasta Kankarin kautta keskustaan ja iltapäivällä vie
oppilaita Kankarin kautta Linnankylän suuntaan.
Kihniön yhtenäiskoulun lukujärjestykset lukuvuodelle 2017-2018 ovat valmistuneet.
Ohessa niiden perusteella muodostetut kuljetuslistat.
Esityslistan liitteet:
Ajettavat kuljetusreitit (liite 1)
Kuljetuslistat lukuvuodelle 2017-2018, aamu (liite 2)
Kuljetuslistat lukuvuodelle 2017-2018, iltapäivä (liite 3), jaetaan kokouksessa

Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy Kihniön yhtenäiskoulun koulukuljetusjärjestelyt
lukuvuodelle 2017-2018, liitteet 1-3, valtuuttaa sivistystoimenjohtaja Matti
Sillanpään tekemään järjestelyihin tarvittaessa pienimuotoisia muutoksia sekä
allekirjoittamaan kuljettajien kanssa tehdyt sopimukset lukuvuoden 2017-2018
kuljetuksista.

Sltk 30 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Kihniön yhtenäiskoulun rehtorin varahenkilön valitseminen
Kihniön sivistystoimen ja yhtenäiskoulun hallinnossa on tapahtunut muutos
yhtenäiskoulun aiemman rehtorin eläköidyttyä. Kunnan virkamiestyöryhmä on
pohtinut asiaa ja kunnanhallitus on valinnut yhtenäiskoulun uudeksi rehtoriksi KM
Matti Sillanpään 01.08.2017 alkaen. Sillanpää jatkaa edelleen myös kunnan
sivistystoimenjohtajana.
Yhdistelmäviran hoitamisesta käydyissä neuvotteluissa todettiin, että viran
menestyksellinen hoitaminen onnistuu paremmin, jos rehtorille on valittu varahenkilö, joka vastaa koulun toiminnasta rehtorin alaisuudessa hänen poissa ollessaan.
Koulun opettajilta on kysytty halukkuutta rehtorin varahenkilöksi. Halukkuutensa
ilmaisseista opettajista ovat opettajat ja koulunkäynninohjaajat saaneet nimetä
oman ehdokkaansa rehtorin varahenkilöksi.
Rehtorin varahenkilön toimenkuva ja palkkaus (OVTES) määritellään alkusyksyn
2017 aikana.
Hallintosäännön mukaan yhtenäiskoulun rehtorin varahenkilön valitseminen kuuluu
sivistyslautakunnalle.

Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta päättää valita Kihniön yhtenäiskoulun rehtorin varahenkilöksi
toistaiseksi 10.08.2017 alkaen luokanopettaja Pirjo-Riitta Lehtisen.

Sltk 31 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Talousarvion toteutumaraportti 31.05.2017
Sivistyslautakunnan menojen toteutumaprosentti on 37,2 ja tulojen toteutumaprosentti on 54,5.

Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutumaraportin 31.05.2017 tietoonsa
saatetuksi.

Sltk 32 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Ilmoitus- ja muut asiat

Esittelijä

-

Opetushallitus, päätös 367/571/2017: Koulun kerhotoiminnan kehittäminen,
avustusta myönnetty 5.000 euroa (valtionavustus 70 %)

-

Aluehallintovirasto, päätös LSSAVI/1516/07.03.02/2017: Hallituksen kärkihanke:
Liikkuva koulu-ohjelma kehittämisavustukset lukuvuodelle 2017-2018, avustusta
myönnetty 18.000 euroa (valtionavustus 50 %)

-

Sopimus Cloudpontin kanssa

-

Leasing-sopimus 3StepIT:n kanssa

-

Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen kokouspöytäkirja
18.05.2017

-

Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 18.05. – 28.06.2017

Ehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei se
käytä otto-oikeuttaan.

Sltk 33 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

