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17 § KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN TOIMINNAN ESITTELY

Sivistyslautakunta on kutsunut yhtenäiskoulun rehtorin Sirpa Yli-Salomäen
esittelemään koulun toimintaa. Samalla hän kertoo ensi lukuvuoden suunnitelmista
ja mahdollisista muutoksista toimintaan.
Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta tutustuu yhtenäiskoulun toimintaan ja merkitsee rehtori Sirpa YliSalomäen esittelyn tiedokseen.

Sltk 17 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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18 § PERUSOPETUKSEN ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN LEHTORIN VALINTA
Perusopetuksen äidinkielenkielen ja kirjallisuuden lehtorin virka julistettiin
haettavaksi 06.05.2015 ja viimeinen hakupäivä oli 19.5.2015. Virkaan haki
määräajassa yhdeksän pätevää henkilöä ja yksi epäpätevä henkilö. Yksi hakemus
tuli liian myöhään.
Vakinaiseen virkaan valittavan henkilön tulee olla viran täyttöhetkellä muodollisesti
pätevä. Hakuasiakirjat on nähtävänä kokouksessa ja ne arkistoidaan kokouksen
jälkeen sivistystoimistoon.
Virkaa täytettäessä otetaan huomioon tasa-arvolain säädökset ja kunnallisen
viranhaltijalain palvelussuhdeturvasta annetun lain 12 §:n syrjintäkielto sekä
perustuslaissa säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin.
Kihniön kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää vakinaisten
opettajien valitsemisesta ja hallintojohtaja päättää muun henkilöstön valinnasta.
Hallintojohtaja Hannele Nevanperä ja rehtori Sirpa Yli-Salomäki ovat haastelleet
neljää hakijaa (FM Riitta Kalliokoski, FM Marja Lätti, FM Tiina Rainaho ja FM Laura
Rasi). Haastattelijoiden esitys tehtyjen haastattelujen perusteella on, että sivistyslautakunta valitsee FM Riitta Kalliokosken avoinna olevaan virkaan ja varalle FM
Marja Lätin.
Esittelijä

Ehdotus:
Lautakunta päättää valita perusopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin
virkaan FM Riitta Kalliokosken 01.08.2015 alkaen 5 kuukauden koeajalla ja varalle
FM Marja Lätin. Valinta suoritetaan ehdollisena siten, että valitun on ennen
valintapäätöksen vahvistamista esitettävä rikosrekisterilain nro 504/2002 mukainen
rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus viimeistään 30 päivän kuluessa.

Svltk 18 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT
JA TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN LUKUVUODELLE 2015 - 2016
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta säädetään perusopetuslaissa 628/1988,
muutettu 1136/2003 ja 1081/2006. Sen jälkeen opetushallitus on antanut uudet
perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet 2011 (määräykset ja ohjeet
2011:1), jonka mukainen toiminta tulee järjestää 1.8.2011 alkaen.
Perusteiden mukaan aamu- ja iltapäivätoimintaa on tarjottava koulujen työpäivinä
ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä koko perusopetuksen ajan niille
oppilaille, joille on tehty erityistä tukea koskeva päätös.
Kihniön sivistyslautakunta on kokouksessaan 03.06.2014 (24 §) hyväksynyt
Kihniön kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman lukuvuodelle
2014 – 2015 sekä toiminnasta perittävät osallistumismaksut 01.08.2014 alkaen:
 15 euroa kuukaudessa, jos lapsi on mukana alle 10 tuntia/kuukausi
 60 euroa kuukaudessa, jos lapsi on mukana enintään 3 tuntia/päivä tai 15 tuntia/
viikko
 80 euroa kuukaudessa, jos lapsi on mukana enintään 4 tuntia/päivä tai 20 tuntia/
viikko
 90 euroa kuukaudessa, jos lapsi on mukana yli 4 tuntia/päivä tai yli 20 tuntia/ viikko
 maksut puolitetaan sellaiselta kuukaudelta, jolloin toimintaa annetaan vain enintään
10 päivänä tai lapsi osallistuu toimintaan sairauden vuoksi enintään 10 päivänä
 koulun lomaviikosta hyvitetään 15 euroa/viikko
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2015 –
2016 on päivitetty ja se on liitteenä nro 1. Maksut ovat pysyneet ennallaan.

Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan
toimintasuunnitelman lukuvuodelle 2015 – 2016 ja hyväksyä toiminnasta perittävät
maksut toimintasuunnitelman mukaan.

Sltk 19 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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ILMOITUS- JA MUUT ASIAT
- Opetus- ja kulttuuriministeriö, päätös: Valtion erityisavustuksen myöntäminen
koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja vaativaan erityisopetukseen liittyvään
opettajien ja koulunkäyntiavustajien koulutukseen vuosille 2015 - 2016, Kihniön
kunnalle myönnetty avustusta 16.000 euroa
-

Esittelijä

Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 27.04.2015 – 22.05.2015

Ehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei se
käytä otto-oikeuttaan.
Muissa asioissa sivistyslautakunta keskusteli kokouspäivän vaihtamisesta, koska
kaikki jäsenet eivät pääse kokoukseen tiistai-iltaisin. Sivistyslautakunta päättää
kokoontua torstaisin klo 17.00.

Sltk 20 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

