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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sivltk § 71
27.11.2018

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:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

----

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Sivltk § 72
27.11.2018

Kivijärven kunnan hallintosäännön  98 § mukaan muun toimielimen
kuin  valtuuston  pöytäkirja  tarkastetaan  toimielimen  päättämällä
tavalla. 

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  valitsee  kaksi  pöytäkirjantarkastajaa
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Risto Oinonen ja Timo Minkkinen.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

Sivltk § 73
27.11.2018

Sivistyslautakunta  on  palkinnut  vuosittain  hyvin  menestyneitä
urheilijoita. SM-mitalin saavuttaneet urheilijat palkitaan urheilijoiden
palkitsemissäännön  perusteella  ja  määrärahojen  salliessa
palkituiksi on tullut myös mitalisijojen tuntumassa olleita sekä piirin
mestaruuskilpailuissa mitaleille sijoittuneita. EM- ja MM-mitaleista ei
ole mainintaa palkitsemissäännössä.

Urheilijoiden palkitsemissääntö koskee Suomen Olympiakomitean
lajiliittojen mestaruuskilpailuja, joista jaetaan SM-mitalit. Mikäli laji ei
kuulu  olympialajeihin  (pois  lukien  suunnistus  ja  keilailu),
stipendisumma  jaetaan  kahdella.  Yksilölajien  joukkuekilpailuissa
stipendi jaetaan urheilijoiden kesken. 

Myös  toisen  paikkakunnan  seuraa  edustava  Kivijärvellä  kirjoilla
oleva urheilija palkitaan tämän säännön nojalla. 

Epävirallisten  lajien  kohdalla  urheilijoita  on  palkittu
tapauskohtaisesti harkiten. Harkintaa on käytetty myös virallisissa
SM-kilpailuissa  lajikohtaisten  osallistujamäärien  perusteella
urheilijoiden hyväksi.

(  )  sijoittui  frisbeegolfin  SM-kilpailuissa  Pro  Open-sarjassa
kahdeksanneksi  (93  osallistujaa)  Tampereella.  Parigolfin  MS-
kilpailuissa Ähtärissä hän oli pronssilla yhdessä Ähtärin (  ) kanssa.
Euroopan suurimmassa frisbeekilpailussa Sipoossa ( ) oli toiseksi
parhaana suomalaisena kuudes.

( ) voitti viime kesänä saappaanheiton MM-kilpailuissa Kinnulassa
(16 osallistujaa) yleisessä sarjassa hopeaa. ( ) sijoittui neljänneksi
M65-sarjassa.  Kivijärven  Kivekkäät  voitti  seurajoukkueiden
maailmanmestaruuden  joukkueella  (  ),  (  )  ja  (  ).  Suomen
Saappaanheittäjät  ei  ole  olympiakomitean  jäsenjärjestö,  mutta
kuuluu kansainväliseen saappaanheittoliitto IBTAan.

(  )  voitti  lisäksi  liitosaappaanheiton epävirallisissa MM-kilpailuissa
kultaa Leppävirralla.

Kivijärven Kivekkäiden urheilijat, jotka eivät ole Kivijärvellä kirjoilla,
saavuttivat kesän aikana Suomen Aikuisurheiluliiton virallisissa yu-
lajeissa  kaksi  SM-kultaa,  yhden  hopean  ja  yhden  pronssin,
saappaanheiton  MM-kilpailuissa  yhden  kullan,  sekä  yu:n
ikäkausisarjoissa  (P12 ja  P15)  kaksi  pm-kultaa,  kaksi  hopeaa ja
kaksi pronssia.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta palkitsee ( )  125 ja ( ) 100 euron stipendillä. 

Stipendien yhteissumma on 225 euroa.  Tarvittava  määräraha on
vapaa-aikatoimen menokohdalla Muut palvelut.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VUODEN  2018 LIIKUNTATEKO

Sivltk § 74
27.11.2018

Keski-Suomen  Liikunta  ry  valitsee  ja  palkitsee  vuoden  2018
keskisuomalaisen urheilijan ja muita urheilun ja liikunnan sektorilla
kunnostautuneita  henkilöitä  ja  urheiluseuroja  Paviljongissa
Jyväskylässä  Keski-Suomen  Urheilugaalassa  perjantaina
25.1.2019. klo 18.00.

Keski-Suomen  liikunta  toivoo,  että  kunta  voisi  jälleen  tehdä
yhteistyötä  ja  valita  oman 2018 Liikuntatekonsa.  Valinnassa olisi
hienoa  nostaa  esiin  kunnassa  merkittävästi  liikunta-aktiivisuutta
lisäävä  toimija/toiminta.  Palkittava  voi  olla  valmentaja,  ohjaaja,
urheiluseura tai muu valitsemanne toimija/toiminta. Keski-Suomen
Liikunta  antaa  juhlassa  kaikille  kuntien  valitsemille  palkittaville
kehystetyn kunniakirjan ja ruusun. 

Valinnasta  on  ilmoitettava  14.12  mennessä.  Kunnan  toivotaan
tarjoavan palkittavalle osallistumisen urheilujuhlaan, jonka hinta on
65  euroa/hlö.  Keski-Suomen  liikunta  tarjoaa  yhdelle  kunnan
edustajalle illalliskortin kiitoksena yhteistyöstä.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  nimeää  kivijärveläisen  Vuoden  liikuntateko-
palkinnon saajan sekä kunnan edustajan juhlaan.

Päätös:

Vuoden liikuntatekopalkinnon saajaksi nimettiin ( ).

Kunnan edustajaksi juhlaan nimettiin ( ).

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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( ) OPINTOSTIPENDIT

Sivltk § 68
30.10.2018

Sivltk § 75
27.11.2018
Liite 18.

(  )  stipendirahaston  stipendit  on  ilmoitettu  haettavaksi  kunnan
ilmoitustaululla  sekä  kunnan  kotisivuilla.  Hakuaika  päättyi
26.10.2018. 

Stipendirahaston sääntöjen mukaan rahastosta jaetaan vuosittain
kolme vähintään 200 euron stipendiä eri henkilöille. Stipendin voi
saada alle 26-vuotias syntyperäinen tai kivijärveläistynyt nuori, joka
on saanut päättötodistuksen Kivijärven peruskoulusta.

Hakemukset liitteineen ovat nähtävänä kokouksessa.

Määräaikaan mennessä saapui yksi (1) hakemus.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  päättää,  jatketaanko  hakuaikaa  vai
myönnetäänkö stipendi yhdelle hakijalle.

Päätös:

Sivistyslautakunta päätti jatkaa hakuaikaa 16.11.2018 asti. 

- - - 

Hakemuksia saapui yhdeksän (9) määräaikana. 

Hakemukset liitteineen ovat nähtävänä kokouksessa

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  myöntää  200  euron  stipendit  kokouksessa
käydyn keskustelun perusteella.

Päätös:

Sivistyslautakunta päätti myöntää 200 euron stipendit seuraaville:

• ( )

• ( ) ja

• ( ). 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TAINIONMÄEN KOULUN TYÖ- JA LOMAPÄIVÄT 2019-2020

Sivltk § 76
27.11.2018

Perusopetusta  antavan  koulun  työajoista  määrätään
perusopetuslain  23  §:ssä  ja  perusopetusasetuksen  7  §:ssä.
Säädösten  mukaan   lukuvuodessa  on  190  työpäivää,  joista
vähennetään  muuksi  arkipäiväksi  kuin  lauantaiksi  sattuvat
itsenäisyyspäivä,  loppiainen  ja  vapunpäivä. Näistä
itsenäisyyspäivä,  loppiainen   ja  vapunpäivä  osuvat  arkipäiville
lukuvuonna 2019–20, joten muita työpäiviä jää 187. 

Kouluvuoden  alkamispäivän  ratkaisee  päätöksellään  opetuksen
järjestäjä. Lukuvuoden koulutyö päätetään perusopetusasetuksen 7
§ mukaisesti  viikon 22 viimeisenä arkipäivänä, lukuvuonna 2019-
2020, siis 30.5.2020. 

Rehtorin  tekemän  valmistelun  ja  esityksen  mukaan  koulun
syyslukukausi  alkaa  torstaina  8.8.2019  ja  päättyy  perjantaina
20.12.2019.  Kevätlukukausi  alkaa  tiistaina  7.1.2020.
Syyslomaviikko on viikko 42 ja talvilomaviikko viikko 9. 

Syyslukukausi  to 8.8.2019 - pe 20.12.2019

Syysloma vko 42 ma 14. - su 20.10.2019

Kevätlukukausi  ti 7.1.2020 - la 30.5.2020

Talviloma vko 9 ma 24.2. - su 1.3.2020

Vappu pe 1.5.2020

Helatorstai to 21.5.2020

Koulu  voi  halutessaan  tehdä  yhden  ylimääräisen  lauantai-
koulupäivän  ja  korvata  sillä  yhden  työpäivistä.  Mahdollisen
ylimääräisen  lauantaityöpäivän  ja  sitä  vastaavan  lomapäivän
ajankohta päätetään lukuvuosisuunnitelman käsittelyn yhteydessä.

Esiopetus  noudattaa  muutoin  koulun työaikoja,  mutta  päättyy  pe
29.5.2020.

Sivistysjohtajan  päätösehdotus:

Sivistyslautakunta hyväksyy Tainionmäen koulun työ- ja loma-ajat
lukuvuodelle 2019-2020 edellä esitetyn mukaisesti.

Päätös:

Sivistyslautakunta  hyväksyi  Tainionmäen  koulun  työ-  ja  loma-ajat
lukuvuodelle 2019-2020 edellä esitetyn mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VUOROHOIDON LINJAUKSET

Sivltk § 77
27.11.2018
Liite 19.

Varhaiskasvatuslain  mukaan  lasten  päivähoito  on  pyrittävä
järjestämään siten, että se tarjoaa lapsen hoidolle ja kasvatukselle
sopivan hoitopaikan ja jatkuvan hoidon sinä vuorokauden aikana,
jona  sitä  tarvitaan.  Vuorohoidon  linjauksia  tarvitaan,  jotta
asiakkaalle  taataan  tasavertainen  kohtelu  ja  päivähoidon
henkilöstölle tarpeellinen ohjeistus.

Kivijärvellä  vuorohoitoa  tarjotaan  päivähoitokeskus
Nuppukummussa.    Lasten  vuorohoito  on  klo  18  -  06  välillä
tapahtuvaa  hoitoa  ja/tai  viikonloppuhoitoa.  Vuorohoitoon  ei  ole
subjektiivista oikeutta.  

Vuorohoidon  työjärjestelyjen,  perheiden  tasapuolisen  kohtelun  ja
hoitotarpeen  ennakoinnin  sekä  kustannusten  hallinnan
mahdollistamiseksi  sivistyslautakunta  on  määritellyt  ne
toiminnalliset  periaatteet  ja  kriteerit,  joilla  vuorohoitoa  tarjotaan,
hyväksyessään vuorohoidon linjaukset 24.9.2015 § 64.

Varhaiskasvatusjohtaja  on  esittänyt,  että  vuorohoidon  linjauksiin
tehtäisiin  pieni  muutos.  Vuorohoitoa  tarvitsevan  lapsen  hoitoajat
pitäisi  tietää aiemmin työjärjestelyjen ja hoitotarpeen ennakoinnin
vuoksi. Tällä hetkellä lapsen seuraavan viikon hoitoajat on pitänyt
ilmoittaa edellisen viikon maanantaina. 

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  muuttaa  vuorohoidon  linjauksia  siten,  että
henkilöstön  työvuorojen  järjestämistä  varten  on  lapsen  hoitoajat
ilmoitettava kolmen viikkoa ennen. 

Päätös:

Sivistyslautakunta päätti jättää asian pöydälle.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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OIKAISUVAATIMUS SIVISTYSLAUTAKUNNAN 9.10.2018 TEKEMÄÄN PÄÄTÖKSEEN 
§ 60 KOULU- JA ASIOINTILIIKENNEKULJETUSTEN PÄIVÄHINNAN 
TARKISTAMISESTA 

Sivltk § 78
27.11.2018
Liite 20.

Liikennöitsijä  Taksi  (  ) on  tehnyt  oikaisuvaatimuksen
sivistyslautakunnan 9.10.2018 tekemästä päätöksestä § 60 koulu-
ja  asiointiliikennekuljetusten  päivähinnan  tarkistusta  koskevassa
asiassa. Oikaisuvaatimus on saapunut kunnanvirastolle 29.10.2018
klo 12.46 ja se on liiteenä nro 20.

Oikaisussaan liikennöitsijä vaatii, että

1. hinnantarkistus  sidotaan  sopimuksen  mukaisesti  diesel-
polttoaineen  hintaan  sisältyvän  polttoaineveron
prosentuaaliseen  osuuteen,  eikä  yleisten  sopimusehtojen
mukaiseen kustannuskehityksen muutokseen sekä

2. lisäehdot  liitteiden  (asiointiliikennesopimuksen  liite  ja  liite
pykälien  59  ja  60  päivähinnan  tarkistamisesta)
allekirjoittamisesta  päätöksen  voimaantulemiseksi
poistetaan.

Liikennöitsijän vaatimus 1

Kunta  on  hyväksynyt  liikennöitsijän  esityksen  viiden  prosentin
korotuksen  taksantarkastuksesta.  Kohta  1  koskee  päätöksen
perusteita, ei päätöstä. 

Lautakunta  ei  ole  hyväksynyt  31.10.2017  §  78  hinnantarkistusta
sidottavaksi diesel-polttoaineen hintaan sisältyvään vero-osuuteen,
kuten  liikennöitsijä  oikaisuvaatimuksessaan  toteaa.  Pykälässä
todetaan  että  ”kuljetusten  hinnantarkistus/lukuvuosi  sidotaan
polttoaineveron  (diesel)  vuosittaiseen  hinnankorotusprosenttiin
alkaen hankintapäätöksen tekemisestä”.

Myös  hankintasopimuksen  mukaan  ”kuljetusten
hinnantarkistus/lukuvuosi  sidotaan  polttoaineveron  (diesel)
vuosittaiseen  hinnankorotusprosenttiin  alkaen  hankintapäätöksen
tekemisestä”.  Lisäksi  hankintasopimuksessaa  todetaan,  että
”hintojen tarkastamisessa noudatetaan täydentävinä ehtoina Jyse-
ehtoja”. 

Kyseiselle  liikennöitsijän  esittämälle  korotukselle  ei  olisi  ollut
riittäviä perusteita, siksi ratkaisua on perusteltu Jyse-ehdoilla. 

Sivistyslautakunnan päätös ei ole ristiriidassa hankintasopimuksen
kanssa ja lautakunta on hyväksynyt liikennöitsijän esityksen viiden
prosentin hinnantarkistuksesta.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Sen sijaan liikennöitsijän esitys (kohta 1) on hankintasopimuksen
vastainen.

Liikennöitsijän vaatimus 2

Liikennöitsijä  on  allekirjoittanut  asiointiliikennesopimuksen  liitteen
29.10., siltä osin oikaisuvaatimus on merkityksetön. 

Koulukuljetusten  päivähinnan  tarkistusta  koskevaa  liitettä
liikennöitsijä ei ole allekirjoittanut. Pykälät päivähinnan korotuksesta
on  pantu  täytäntöön  eli  riidaton  osuus  maksettu  päätösten
mukaisena.  Siitä  huolimatta  sopimukseen  erottomattomasti
kuuluvat liitteet on allekirjoitetteva, eli hyväksyttävä hintamuutokset
ja päätettävä hintaneuvottelut (hankintasopimuksen kohdat 7.6. ja
8.2).

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen edellä mainituin 
perustein.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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OIKAISUVAATIMUS SIVISTYSLAUTAKUNNAN 9.10.2018 TEKEMÄÄN PÄÄTÖKSEEN 
§ 61 KOULUKULJETUSTEN PÄIVÄHINNAN TARKISTAMISESTA AJOKILOMETRIEN 
MUKAAN

Sivltk § 79
27.11.2018
Liite 21.

Liikennöitsijä  Taksi  (  ) on  tehnyt  oikaisuvaatimuksen
sivistyslautakunnan 9.10.2018 tekemästä  päätöksestä  §  61,  joka
koski  koulukuljetusten  päivähinnan  tarkistamisesta  lisääntyneiden
ajokilometrien  mukaan.  Oikaisuvaatimus  on  saapunut
kunnanvirastolle 29.10.2018 klo 12.46.

Oikaisussaan liikennöitsijä vaatii, että hänen esittämänsä 50 euron
korotus  päivähintaan  hyväksytään  liitteessä  21  esitetyillä
perusteilla.

Liikennöitsijä on tehnyt kolmevuotisen tarjouksen kokonaishinnalla,
tietoisena siitä että sopimuksen kesto on kolme vuotta.  Tarjousta
tehdessään  liikennöitsijällä  on  ollut  tiedossa,  että  klo  13
kuljetettavien  oppilaiden  määrä  on  Puralankylän  suuntaan  1-7,
Hoikanperälle ja Lahdenperälle 4-15 ja Löytöahon suuntaan 6-16
sekä  vastaavasti  klo  15  kuljetettavien  oppilaiden  määrä  on
Puralankylän suuntaan 4-10, Hoikanperälle ja Lahdenperälle 4-15
ja  Löytöahon  suuntaan  2-12.  Oppilasmäärät  on  mainittu  myös
sopimuksen liitteessä ja määrät eivät ole ylittyneet.

Liikennöitsijä  on  tarjousta  jättäessään  ollut  tietoinen,  että  reittien
kokonaismäärä  voi  muuttua.  Luonnollisesti  lukujärjestykset
muuttuvat lukuvuosittain. Se, että nyt esiopetukseen tulleet oppilaat
asuvat eri kylillä, ei ole uusi kuljetustarve. 

Hankintasopimuksessa kohdassa 7.3. käsitellään hintoja:

7.3.1.  Hinnan  muodostumisen  periaatteet  ja  hinnat  reittiin  
perustuvassa liikennöinnissä
7.3.2.   Reittiin perustumattoman kuljetuksen laskutusperusteet 
7.3.3.   Hintojen tarkistaminen
7.3.4.   Matkustajan maksamat matkalippu- ja omavastuuosuudet

Tarjouspyynnön pohjana on ollut autojen reitit,  mutta liikennöitsijä
on  tehnyt  kokonaistarjouksen  päivähinnan  muodossa,  ei
reittihintoina.  Hankintasopimuksen  kohta  7.3.1.  koskee  pääosin
sopimusliitteessä mainittuja muutoshintoja, joita sovelletaan reittien
muuttuessa.  Nyt  reitit  eivät  ole  muuttuneet. Sopimuksen
kohdassa  7.3.1  viimeisessä  kappaleessa  todetaan,  että  mikäli
yhdelle  autolle  suunniteltu  päivä  koostuu  useista  reiteistä  ja
aikaperusteisista  tehtävistä,  voidaan  koko  päivälle  laskea
päivähinta.

Hankintasopimus  perustuu  liikennöitsijän  tekemään
kokonaistarjoukseen,  päivähintaan,  ei  reittihintoihin.   Kohdan
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7.3.3.  päivähintaa on tarkistettu/muutettu 397,50 eurosta 503,40
euroon liikennöitsijän esittämällä tavalla. Sen sijaan liikennöitsijän
esittämälle  50  euron  (50  km)  korotukselle  päivähintaan
ajokilometrien  perusteella  ei  ole  perusteita.  Sopimusliitteen
muutoshintaa  ei  sovelleta,  koska  reitti  ei  ole  tosiasiallisesti
muuttunut. 

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen edellä mainituin ja 
pykälässä 61 / 9.10.2018 esitetyin perustein.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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SIVISTYSOSASTON VIRANHALTIJOIDEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Sivltk § 80
27.11.2018

Kivijärven  kunnan  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-,  palkkaus-  ja
irtisanomispäätökset  sekä  henkilöstöpäätöksen  tekovallan
subdelegointipäätökset.

Sivistysjohtajan,  varhaiskasvatusjohtajan  ja  rehtorin  tekemät
viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä kokouksessa. 

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

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

Päätös:

Sivistyslautakunta  merkitsi  viranhaltijapäätökset  tiedoksi  ja  päätti
olla käyttämättä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta.

- - - 

Merkittiin,  että  Pekka  Helppikangas  poistui  tämän  pykälän  käsittelyn  aikana
19.45.
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SAAPUNEET KIRJEET JA TIEDOKSIANTOASIAT

Sivltk § 81
27.11.2018

• Äänekosken  ammatillisen  koulutuksen  kuntayhtymä,
hallituksen pöytäkirja 25.10.2018 (saapunut 21.11.2018)

• Keskinäinen vakuutusyhtiö Pohjantähti, 2.11.2018, päätökset
oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta

• PTCServices  Oy,  5.11.2018,  omavastuuosuuksien  ja
korkojen laskuttaminen

• Kunnanhallitus  5.11.2018,  ehkäisevän  päihdetyön
järjestäminen

• Länsi-  ja  Sisä-Suomen  aluehallintovirasto,  opetus-  ja
kulttuuritoimen  vastuualue,  9.11.2018,  valtionavustuksen
osittainen palauttaminen (Liikkuva koulu)

• KiVa-koulu -hanketta jatkettu.

• Haettu  valtion  erityisavustusta  koulutuksellisen  tasa-arvon
edistämiseen sekä siihen liittyviin kokeiluihin ajalle 1.1.2019-
31.5.2020.

• Tulevia tapahtumia: joulumarkkinat koululla 1.12. klo 10-13,
yhdistetty itsenäisyyspäivän juhla/kotiseutujuhla 6.12. ennen
klo 14 alkavaa jumalanpalvelusta, Tarja Lunnaksen konsertti
liikuntasalissa 14.12. klo 19.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Sivistyslautakunta merkitsi asiat tiedoksi.
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