KIVIJÄRVEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA
Sivistyslautakunta
Kokousnumero

5/2017

Aika

Tiistai 22.8.2017 klo 17.30 – 20.00

Paikka

Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

KOKOUSKUTSU
22.08.17

Nro

5/2017

Kunnanhallituksen kokoushuone

ASIA

LIITE

§ 45

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 46

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

§ 47

13

OPINTOSTIPENDIT 2017

§ 48

14

LAUSUNTOPYYNTÖ TAKSILUPAKIINTIÖIDEN
VAHVISTAMISTA VARTEN

§ 49

15

MUUTOS KUNNAN KULJETUKSIA KOSKEVAAN
HANKINTASOPIMUKSEEN

§ 50

LIIKENNÖINTIYHTEYS VIITASAARELLE

§ 51

NS. KIVIJÄRVEN TAINIONMÄEN KOULUN AULAN SOMISTUS
-TILIN PÄÄOMAN KÄYTTÖ

§ 52

LAPE-TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN

§ 53

SIVISTYSOSASTON VIRANHALTIJOIDEN
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

§ 54

SAAPUNEET KIRJEET JA TIEDOKSIANTOASIAT

§ 55

INVESTOINTIOHJELMAN MUUTOS / NUPPUKUMMUN
PIHALEIKKIVÄLINEET

Pöytäkirja on nähtävillä:

Koulutoimistossa, 29.8.2017 klo 9.00 - 15.00
MERK. Riitta Sarén
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Nro

Sivu

5/2017

52

KOKOUSAIKA

Tiistai 22.8.2017 klo 17.30 -20.00

KOKOUSPAIKKA

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

X Sarén Riitta pj.

Hytönen Ulla, vj.

X Oinonen Risto 1 vpj.

Pitkänen Kari, vj.

X Hautanen Maire 2 vpj.

Hytönen Minna, vj.

X Näsi Heikki

Manninen Sirpa, vj.

X Haapaniemi Jari

Karstinen Orvokki, vj.

X Sepponen Leena

Salmi-Lampila Elina, vj.

X Kinnunen Sirpa

Nikitin Hilkka, vj.

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

X

Pekkarinen Hanna-Kaisa, sivistysjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

(ja läsnäolon peruste)

X

Leppänen Erkki, kunnanhallituksen puheenjohtaja

X

Holm Risto, kunnanhallituksen edustaja
Helppikangas Pekka, kunnanjohtaja, poissa

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 45

ASIAT

§ 47- 55
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu
kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on
varustettu nimikirjaimillamme.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjapitäjä

Riitta Sarén

Hanna-Kaisa Pekkarinen

Tarkastusaika

Kunnanvirastolla 22.8.2017
Allekirjoitukset

Maire Hautanen
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Risto Oinonen

Paikka ja päivämäärä

Koulutoimistossa 29.8.2017
Virka-asema

sivistysjohtaja

Allekirjoitus

Hanna-Kaisa Pekkarinen

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

22.08.2017
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Sivltk § 45
22.8.2017

Kivijärven
sivistyslautakunnan
kokous
on
laillinen
ja
päätösvaltainen, mikäli jäsenistä on yli puolet saapuvilla ja
sivistyslautakunnan kokouskutsu on toimitettu jäsenille postitse 4
päivää ennen kokousta.
Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

---PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Sivltk § 46
22.8.2017

Kivijärven kunnan 1.6.2017 alkaen voimaan tulleen hallintosäännön
98 § mukaan muun toimielimen kuin valtuuston pöytäkirja
tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta
valitsee
kaksi
pöytäkirjantarkastajaa
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.
Päätös:
Valittiin Risto Oinonen ja Maire Hautanen.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

22.08.2017
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OPINTOSTIPENDIT 2017
Sivltk § 47
22.8.2017
liite 13

Kunnan opintostipendit on ilmoitettu haettavaksi kunnan
ilmoitustaululla, kuntatiedotteessa sekä kunnan kotisivuilla
julkaistulla ilmoituksella.
Hakuaika päättyi 9.6.2017. Stipendihakemukset liitteineen ovat
nähtävänä kokouksessa.
Opiskelijoiden stipendirahastossa on pääomaa jaettavana 703,19
euroa, jonka lisäksi talousarvion käyttötalousosassa stipendeihin
varattiin 500 euroa. Tänä vuonna stipendirahaston ehdot täyttäneitä
hakemuksia tuli 350 euron edestä.
Lautakunta myöntää stipendit 16.12.2005 vahvistettujen stipendirahaston sääntöjen ja liitteen 13 mukaisesti seuraavasti:
Korkeakouluopiskelijat, ylempi korkeakoulututkinto

100 euroa

Ammattikorkeakoulusta valmistuneet

80 euroa

Toisen asteen oppilaitoksissa opintonsa päättäneet

50 euroa

Stipendirahaston sääntöjen mukaisesti stipendit voidaan myöntää
ainoastaan niille hakijoille, jotka täyttävät ehdot kivijärveläisyydestä.
Stipendiä voi hakea vain kerran koulutustasoa kohti. Myönnetyn
stipendin maksun ehtona on toimitettu tutkintotodistus.
(sivistysjohtaja Hanna-Kaisa Pekkarinen, p. 044 459 6150 )

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Lautakunta päättää, että stipendit jaetaan liitteen 13 mukaisesti
käyttötalouden määrärahoista.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkitään, että Leena Sepponen ei esteellisenä (intressijäävi)
osallistunut tämän asian käsittelyyn.

Toimeksi: toimistosihteeri
Tiedoksi: stipendiä hakeneet, lehdistö

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

22.08.2017
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LAUSUNTOPYYNTÖ TAKSILUPAKIINTIÖIDEN VAHVISTAMISTA VARTEN
Sivltk § 48
22.8.2017
Liite 14

Taksiliikennelain 19 §:n mukaan toimivaltaisen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) tulee vahvistaa kuntakohtaiset
taksilupien enimmäismäärät vuosittain. Nyt on valmisteilla
kiintiöpäätös vuoden 2018 taksilupien enimmäismääräksi KeskiSuomen kunnissa.
Kiintiöpäätöksen perustaksi ELY-keskuksen tulee seurata taksin
kysynnän ja tarjonnan muutoksia sekä toimialan kannattavuuden
kehitystä alueellaan. ELY-keskuksen on seurattava myös kuluttajien
palautetta taksin saatavuudesta ja laadusta sekä taksien riittävyyttä
elinkeinoelämän ja kuntien kuljetustarpeiden kannalta. Taksilupien
enimmäismäärät tulee vahvistaa sellaiselle tasolle, että ne eivät
rajoita taksien saatavuutta myöskään vilkkaan kysynnän aikana
eivätkä heikennä palvelujen laatua. Enimmäismäärää koskevassa
päätöksessä on myös määrättävä, kuinka moneen taksilupaan
sisällytetään esteettömyyttä koskevat vaatimukset.
Keski-Suomen ELY-keskus pyytää kunnan lausuntoa taksien
riittävyydestä, esteettömän kaluston määrästä sekä taksipalvelujen
laadusta alueellaan. Taksipalvelujen riittävyyden osalta pyydetään
erityisesti huomioimaan sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen henkilökuljetusten järjestämistarpeet. Tietoa pyydetään
myös siitä, kuinka monella on oikeus käyttää esteetöntä autoa.
Myös kunnan kuljetuspalveluja koskevasta viimeisestä tarjouskilpailusta pyydetään antamaan arvio (mm. tarjoajien määrä/kohde)
sekä missä määrin avointa joukkoliikennettä on hyödynnetty
kuntien henkilökuljetuksissa.
Kunnat valvovat ostamansa liikenteen hoitoa sopimusehtojen
nojalla. ELY-keskus pyytää kuntaa ilmoittamaan, kuinka usein ja
millaisiin ostoliikenteen laatua koskeviin sopimusrikkeisiin kunta on
joutunut puuttumaan viimeisen vuoden aikana. Lausunnossaan
kunta voi myös ottaa yleisesti kantaa taksiliikenteen laatutasoon
alueellaan.
Mikäli kunta esittää muutosta taksien enimmäismäärään, on esitys
perusteltava selkeästi. Kivijärvellä nykyisen taksilupakiintiön enimmäismäärä on 8 lupaa, joista esteettömälle autolle on yksi.
Lausunto on annettava 15.9.2017 mennessä täyttämällä
lausuntopyynnön liitteenä ollut lomake, joka on pöytäkirjan liitteenä
(liite 14, jaetaan kokouksessa).
(sivistysjohtaja Hanna-Kaisa Pekkarinen, p. 044 459 6150)

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

22.08.2017
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Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Lautakunta käy läpi lausuntoliitteen (liite 14), tekee siihen tarvittavat
muutokset ja hyväksyy sen lähetettäväksi ELY-keskukseen.

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi:

Pöytäkirjan tarkastus

Pohjois-Savon Ely, kirjaamo

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

22.08.2017
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MUUTOS KUNNAN KULJETUKSIA KOSKEVAAN HANKINTASOPIMUKSEEN
Sivltk § 49
22.8.2017
liite 15

Sivistyslautakunta on edellisessä kokouksessan 30.5.2017 § 37
valinnut Kivijärven kunnan kuljetuspalveluiden suorittajaksi
10.8.2017 – 31.7.2020 sekä Saarikan kuljetusten optioihin
tarjouspyynnön mukaisen soveltuvuusarvioinnin läpäisseen,
laatuvaatimuksiin sitoutuneen ja tarjouspyynnön mukaisesti
verrattuna halvimman kokonaistarjouksen tehneen Taksi Mauno
Purasen tarjouksen.
Valituksi tullut liikennöitsijä on tehnyt liitteen 15 mukaisen
ehdotuksen, että hän hoitaa hänelle myönnetyt säännölliset
koulukuljetukset ja niihin liittyvät muut oppilaskuljetukset
hankintapäätöksessä 30.5.2017 § 37 esitetyllä tavalla 10.8.2017
alkaen ja muut kunnan ja Saarikan kuljetukset hoidettaisiin kuten
tähänkin asti 1.7.2018 asti, jonka jälkeen niistä neuvotellaan
uudestaan.
Taksi Mauno Purasen tekemän tarjouksen mukaisella hinnalla
toteutettuna asiointiliikenne olisi jonkun verran nykyistä
edullisempaa.
Hankintalain 29.12.2016/1397 § 136 mukaan hankintasopimusta ei
saa olennaisesti muuttaa sopimuskauden aikana ilman lain
mukaista uutta hankintamenettelyä. Hankintasopimukseen voidaan
kuitenkin tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, jos
muutoksen arvo on pienempi kuin 10 prosenttia alkuperäisen
palvelu- tai tavarahankintasopimuksen arvosta. Asiointiliikenteen
arvo on arviolta noin 5000 euroa vuodessa ja koulukuljetusten arvo
saadun tarjouksen perusteella noin 80 000 euroa vuodessa, eli
asiointiliikenteen osuus hankinta-arvosta on noin 6 %.
(sivistysjohtaja Hanna-Kaisa Pekkarinen, p. 044 459 6150)

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää pitää tehdyn tarjouspyynnön mukaisen
hankintapäätöksen voimassa, eikä hyväksy liikennöitsijän tekemää
esitystä.

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi: Taksi Mauno Puranen

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

22.08.2017
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LIIKENNÖINTIYHTEYS VIITASAARELLE
Sivltk § 50
22.8.2017

Kivijärveläisiltä toisen asteen opiskelijoilta puuttuu kulkuyhteys
Viitasaaren Pokelle ja lukioon, koska jokunen vuosi sitten iltapäivän
paluukyydiltä (Viitasaari-Kinnula) loppui jatkoyhteys Saarensalmen
tienhaarasta Kivijärvelle. Tillgren Lines on ajanut viime vuonna
reittiä pelkän lipputulon varassa silloin, jos oppilaita oli vähintään
kaksi, mutta ei enää jatka käytäntöä, vaan on tehnyt esityksen
jatkoyhteydestä
välillä
Saarensalmen
th
Kivijärvi
matkahuolto/Kesoil hintaan 35 €/päivä (sis. alv 10 %). Lisäksi
liikennöitsijä veloittaa matkustajilta Matkahuollon kilometripohjaisen
lipputaksan mukaisen matkalipun. Tarjouksen mukaan reitti ajetaan
aina kun siinä on matkustajia (vaikka matkustajia on yksi hlö).
Laskutus tapahtuu niistä päivistä kun reitti ajetaan.
Kulkuyhteyden järjestämisestä on käyty alustavia neuvotteluja Elykeskuksen, Viitasaaren kaupungin/lukion ja Poken kanssa. Kuntien
välisessä liikenteessä toimivaltainen viranomainen on Ely.
(sivistysjohtaja Hanna-Kaisa Pekkarinen, p. 044 459 6150)

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Ely-keskus/Rauni Malinen on puhelimitse 22.8.2017 ilmoittanut,
että Ely-keskus on valmis ostamaan liikennöintiyhteyden ko. välille.
Lautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

22.08.2017
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NS. KIVIJÄRVEN TAINIONMÄEN KOULUN AULAN SOMISTUS -TILIN PÄÄOMAN
KÄYTTÖ
Sivltk § 51
22.8.2017

Kivijärven kunnassa on ”Kivijärven Tainionmäen aulan somistus”
nimellä oleva käyttötili, johon on vuonna 2007 talletettu
kansanedustaja Anne Kalmarin lahjoittama summa. Tililtä on
aiemmin hankittu mm. entisen Tainion koulun aulan rahit. Tilin
pääoma on tällä hetkellä 895,38 euroa.
(sivistysjohtaja Hanna-Kaisa Pekkarinen, p. 044 459 6150)
Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää käyttää ns. Kivijärven Tainionmäen
koulun aulan somistus -tilin jäljellä olevan pääoman osana
Tainionmäen koulun välineistöhankintoja (musiikkisoittimet) ja
lakkauttaa tilin.

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

22.08.2017
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LAPE-TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN
Sivltk § 52
22.8.2017

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi
hallituksen valtakunnallisista kärkihankkeista. Muutosohjelman
tavoitteena on yhtenäistää hajanaista palvelujärjestelmää lapsi- ja
perhelähtöiseksi ja siirtää painopistettä kaikille yhteisiin ja
ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon.
Tavoitteena on tehdä muutosta kohti oikea-aikaisia ja
tarpeenmukaisia palveluita. Samanaikaisesti tavoitteena on erityisja vaativimman tason palveluiden kehittäminen.
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma on käynnistynyt
jokaisessa maakunnassa vuoden 2017 alussa. Keski-Suomen
lasten ja perheiden parhaaksi -hankkeessa luodaan maakuntaan
uudenlaista toimintakulttuuria, jotta lapset, nuoret ja perheet voivat
olla aktiivisia toimijoita, osallisia omien asioidensa käsittelyssä sekä
mukana palveluiden ja toimintojen kehittämisessä. Hanke tukee
myös
perhekeskusmallin
käyttöönottoa
kunnissa,
varhaiskasvatusta, koulua ja oppilaitosten toimintaa kasvamisen,
oppimisen
ja
harrastustoiminnan
arjessa
sekä
uusien
toimintamallien muodostumista erityis- ja vaativamman tason
palveluissa.
Kunnissa muutostyön ensimmäinen askel on perustaa niin sanotut
LAPE-ryhmät. Kunnan LAPE-ryhmässä olisi edustus muun muassa
kunnan sote-, sivistys- ja nuorisotoimesta, keskeisten järjestöjen ja
seurakuntien edustus sekä nuorten edustus, esimerkiksi
nuorisovaltuuston edustaja tai kokemusasiantuntija. Ryhmän
tavoitteena on edistää, ohjata, koordinoida, seurata ja arvioida
kunnassa tehtävää lapsi- ja perhepalveluiden muutostyötä. Lisäksi
maakunnan LAPE-ryhmässä on edustus mm. kaikista alueen
kunnista.
Alustavissa keskusteluissa on esitetty, että Kivijärvellä LAPEryhmän valmistelijana toimii viranhaltijoista koostuva työryhmä,
johon
kuuluvat
sivistysjohtaja,
vapaa-aikaohjaaja,
varhaiskasvatusjohtaja, rehtori ja Saarikan nimeämä edustaja.

(sivistysjohtaja Hanna-Kaisa Pekkarinen, p. 044 459 6150)

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää perustaa LAPE-ryhmän ja nimetä siihen
seuraavat
tahot:
sivistysosastolta
sivistysjohtaja,
vapaaaikaohjaaja, varhaiskasvatusjohtaja, rehtori ja sivistyslautakunnan
puheenjohtaja sekä järjestöjen edustajana Tarja Alainen. Lisäksi
lautakunta pyytää seuraavia tahoja nimeämään LAPE-ryhmään
Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

22.08.2017
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omat edustajansa: nuorisoneuvosto, Saarikka, tekninen osasto,
Saarijärven seurakunta ja Kivijärven Lions Club.
Nimettyjen jäsenien lisäksi Kivijärven LAPE-ryhmä on avoin kaikille
asiasta kiinnostuneille.
Maakunnalliseen LAPE-ryhmään Kivijärven edustajaksi nimetään
sivistysjohtaja.

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi:

Pöytäkirjan tarkastus

työryhmään nimetyt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

22.08.2017
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SIVISTYSOSASTON VIRANHALTIJOIDEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Sivltk § 53
22.8.2017

Kivijärven kunnan 1.6.2017 alkaen voimaan tulleen hallintosäännön
11 § mukaan lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava
lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun
ottamatta asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut,
ettei se käytä otto-oikeuttaan. Henkilöstöhallinto-ohjeen mukaisesti
henkilöstöpäätöksistä annetaan toimielimille tiedoksi vain
työhönottamis-,
palkkausja
irtisanomispäätökset
sekä
henkilöstöpäätöksen tekovallan subdelegointipäätökset.
Sivistysjohtajan,
varhaiskasvatusjohtajan,
rehtorin
kirjastonhoitajan tekemät viranhaltijapäätökset ajalla
18.8.2017 ovat nähtävänä kokouksessa.

ja
1.6.–

(sivistysjohtaja Hanna-Kaisa Pekkarinen, p. 044 459 6150 )

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja
päättää olla käyttämättä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta.

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

22.08.2017
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SAAPUNEET KIRJEET JA TIEDOKSIANTOASIAT
Sivltk § 54

•

Sivistyslautakunnan työn arviointi valtuustokaudella 2013–
2017

•

OKM, Ajankohtaista liikuntatoimen kentästä

•

OKM, Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät
toimenpiteet, erityisopetuksen kehittäminen, siihen littyvä
koulunkäyntiavustajien palkkaaminen ja opetusryhmäkoon
pienentäminen, Erityisavustuksen myöntäminen Kivijärven
kunnalle 13146 euroa.

•

Viitasalo-opiston johtokunta, pöytäkirja 23.5.2017

•

Muut ajankohtaiset asiat

22.8.2017

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

22.08.2017
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Vuoden 2017 investointiohjelmassa on varattu Nuppukummun
aidan ja pihaleikkivälineiden kustannuksiin 6500 euroa.
Hintavertailujen jälkeen hankittavaa välineistöä on karsittu siten,
että hankittavaksi jäävät keinut (turvaistuin, kumilautaistuin ja
linnunpesäkeinu) sekä pieni liukumäki+kiipeilyverkko yhdistelmä.
Näiden kustannusarvio asennuksineen on noin 7000 euroa. Lisäksi
kustannuksia tulee vanhojen välineiden purusta, peruskaivuista,
lopputäytöistä ja turvasorasta/-hakkeesta arviolta noin 5000 euroa.

Sivistysjohtajan päätösesitys
Sivistyslautakunta
esittää
kunnanhallitukselle
ja
edelleen
-valtuustolle,
että
vuoden
2017
investointiohjelmassa
Nuppukummun pihaleikkivälineiden kustannusarvioksi hyväksytään
12.000 euroa.

Päätös:
Hyväksytiin yksimielisesti.

Toimeksi

Pöytäkirjan tarkastus

Kunnanhallitus > Kunnanvaltuusto

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

