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Keskiviikko 29.11.2017 klo 17.30 – 18.15
Kunnanhallituksen kokoushuone

Saapuvilla olleet
jäsenet

Törmä Leila
Jokioja Tiina
Haapamäki Arsi
Kortesluoma Sirpa
Kuusisto Kosti
Nevanperä Mikko
Oksanen Silja
Pietikäinen Petteri
Rahkola Jaana

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Muut saapuvilla olleet

Koivistoinen Hannu
Sillanpää Matti

kunnanhallituksen edustaja
esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat

§§ 49 – 52

Pöytäkirjan tarkastustapa

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Petteri Pietikäinen ja Jaana Rahkola.

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Leila Törmä

Matti Sillanpää

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika: 29.11.2017

Allekirjoitukset

Petteri Pietikäinen
Pöytäkirja ollut yleisesti
nähtävänä

Jaana Rahkola

Paikka ja pvm: 30.11.2017 alkaen
Kunnan nettisivut
Virka-asema

Allekirjoitus

Toimistosihteeri

Terttu Räsänen
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Vuoden 2017 liikuntatoimen palkittavien valinta
Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 21.03.2007 (13 §) Kihniön kunnan
liikuntatoimen palkitsemissäännöt. Sääntöjen mukaisesti perusteltuja ehdotuksia
palkittavista on pyydetty liikuntaa harrastavilta kihniöläisiltä yleishyödyllisiltä
yhdistyksiltä. Valitut palkitaan itsenäisyyspäiväjuhlassa.
Vapaa-aikaohjaaja on käsitellyt tulleet ehdotukset.
Ehdotuksia vuoden 2017 liikuntatoimen palkittavista oli pyydetty perjantaihin
17.11.2017 klo 16 mennessä.
Seuraavia palkittavia on esitetty määräaikaan mennessä:
Vuoden urheilija Eerika Markkula
Eerika Markkula harrastaa urheilua monipuolisesti ja hallitsee monta lajia. Pelaa
salibandya useassa joukkueessa. Erityisenä saavutuksena kuluvana vuonna on
ikäluokkansa korkeushypyn piirinmestaruus sekä SM-kilpailujen kuudes sija.
Vuoden kuntoilija Laura Jokisalo
Laura Jokisalo on innokas kuntoilija. Osallistui lähes kaikkiin Kihniössä
järjestettyihin pyöräilytapahtumiin. Hänet näkee usein kuntosalilla voimailemassa tai
ulkona lenkkeilemässä.
Vuoden seuratyöntekijä Kimmo Kortesluoma
Kimmo Kortesluoma valmentaa Kihniön pojista ja tytöistä koostuvaa
salibandyjoukkuetta. On tehnyt sitä ansiokkaasti jo usean vuoden ajan. Kimmo on
aktiivinen toimitsija yleisurheilussa ja muissakin lajeissa.

Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta valitsee vuoden 2017 liikuntatoimen palkittaviksi seuraavat
henkilöt: vuoden urheilijaksi Eerika Markkulan, vuoden kuntoilijaksi Laura Jokisalon
ja vuoden seuratyöntekijäksi Kimmo Kortesluoman.

Sltk 49 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta
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Talousarvion toteutumaraportti 31.10.2017
Sivistyslautakunnan menojen toteutumaprosentti on 75,3 ja tulojen
toteutumaprosentti on 106,3.

Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutumaraportin 31.10.2017 tietoonsa
saatetuksi.

Sltk 50 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
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Arviointisuunnitelman mukaiset tiedot 9 .luokan oppimistasosta
Kihniön kunnan arviointisuunnitelman mukaan 9. luokan oppimistaso arvioidaan keväisin yhteisellä kokeella jossakin oppiaineessa. Kihniön peruskoulun
yhdeksännen luokan oppilaat osallistuivat keväällä 2017 Matemaattisten Aineiden
Opettajien Liiton (MAOL ry) järjestämään valtakunnalliseen matematiikan
kokeeseen. Arviointiraportti on liitteenä nro 1 .
Oppilaat tekivät kokeen matematiikan luokassa ja opettaja korjasi sen ohjeiden
mukaan. Kokeen maksimipistemäärä oli 60, joka vastasi arvosanaa 10. Arvosanan 8 tai sitä paremman saaneet ovat oppineet hyvin pääosan peruskoulun
keskeisistä asioista. Kihniössä 17,6 % yhdeksäsluokkalaisista oli tässä ryhmässä.
Valtakunnallinen pisteiden keskiarvo oli yhdeksännen luokan matematiikan
kokeessa 29,08 ja arvosanojen keskiarvo 6,98. Kihniöläisten oppilaiden saamien
pisteiden 29,23 ja arvosanojen keskiarvo 7,00 oli parempi.
Äidinkielen osalta arvioitiin kielitietoa, kirjallisuutta ja kirjoittamista.
Arvosanajakauma oli seuraava: Kiitettävä tai erinomainen 6 kpl, hyvä 4 kpl,
tyydyttävä 4 kpl, kohtalaisia tai välttäviä 3 kpl, hylättyjä 0 kpl. Kokeen keskiarvoksi
muodostui 8. Arviointiraportti on liitteenä 2.
9. luokan valtakunnalliseen kokeeseen ei ole saatavana valtakunnallista
vertailuaineistoa.
Esityslistan liitteet:
Raportti matematiikan 9. luokan oppimistasosta (liite 1)
Raportti äidinkielen 9. luokan oppimistasosta (liite 2)

Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee 9. luokan arviointisuunnitelman mukaiset tiedot
matematiikan ja äidinkielen valtakunnallisessa kokeessa keväällä 2017 tietoonsa
saatetuksi liitteiden 1 ja 2 mukaisesti.

Sltk 51 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
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Ilmoitus- ja muut asiat

Esittelijä

-

Opetus- ja kulttuuriministeriö, päätös
opetuksen rahoitusjärjestelmämuutoksen
myönnettävä määrä 9.390 euroa.

OKM/369/520/2017, Valmistavan
kompensointi valtionavustuksella,

-

Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokouksen esityslista 28.11.2017

-

Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 01.11. – 22.11.2017

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

Sltk 52 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
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Lautakunta
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Kihniön sivistyslautakunta
OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
___________________________________________________________________________________
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
Pykälät: 50, 51, 52
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät: 49
HvaL 3 §:n 1 mom./ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
___________________________________________________________________________________
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:
Kihniön sivistyslautakunta, Kihniöntie 41, 39820 KIHNIÖ
sähköposti kihnio@kihnio.fi
Pykälät 49
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
___________________________________________________________________________________
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta valittamalla kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös
asianosainen sekä kunnan jäsen
Valitusviranomainen:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 56 42200 (vaihde)
Kunnallisvalitus, valitusaika 30 päivää, pykälät:
Hallintovalitus, valitusaika 30 päivää, pykälät:
Valitusasiakirjojen on oltava perillä hallinto-oikeudessa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä
ennen klo 16:15.
________________________________________________________________________________
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pykälät:
Valitusaika
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
_________________________________________________________________________________
Valituskirjassa on ilmoitettava
 valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätöksiin haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on
allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
_________________________________________________________________________________

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajois- sa, että
ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite_____________________________Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite_____________________________Pykälät
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
__________________________________________________________________________________
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015).

Oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan sekä pöytäkirjanotteeseen.
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

