
Tiedote sivistys- ja hyvinvointilautakunnan   30.1.2020 pidetystä kokouksesta 

§ 1 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNNAN ESITTELIJÄN NIMEÄMINEN 

Lautakunta nimesi vuoden 2020 kokouksiin esittelijäksi sivistystoimen toimialajohtajan, Eija 

Kuoppa-ahon. Esittelijän sijaiseksi nimettiin vapaa-aikatoimenjohtaja Marika Puntala. 

 

§ 2 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNNAN SIHTEERIN NIMEÄMINEN 

 

Lautakunta nimeää vuoden 2020 kokouksiin sihteeriksi hallintosihteeri Hanna-Maria Lindin. 

Sihteerin sijaiseksi nimettiin hallintojohtaja Seppo Karjala. 

 

§ 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTUS JA PÄÄTÖSTEN ILMOITTAMINEN 

KAUPUNGINHALLITUKSELLE 

 

Lautakunta päätti, että pöytäkirjan tarkastavat kaksi kullakin kerralla valittua pöytäkirjantarkastajaa 

viimeistään kokousta seuraavana kolmantena arkipäivänä. Lisäksi päätettiin, että lautakunnan 

tekemistä ottokelpoisista päätöksistä ilmoitetaan kaupunginhallitukselle toimittamalla sille 

määräajan kuluessa jäljennös kokouksen pöytäkirjasta. 

 

§ 4 ESITYSLISTAN JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN 

 

Lautakunta päätti, että kokouksen esityslista julkaistaan kaupungin verkkosivuilla ja  

pöytäkirja julkaistaan nähtäväksi kuntalain 140 §:n mukaisesti Ähtärin kaupungin kotisivuille 

muutoksenhakuajaksi. 

 

§ 5 KUTSU SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNNAN KOKOUKSEEN 

 

Lautakunta päätti, että esityslistat lähetetään kokoukseen osallistujille ensisijaisesti sähköpostitse 

jokaisen jäsenen luottamushenkilösähköpostiin. Tämän lisäksi voidaan tarvittaessa lähettää 

kokousaineistoa myös maapostina. Kokoukseen osallistuvat henkilöt voivat hakea paperimuotoisen 

esityslistan käyttöönsä kaupungin kirjaamosta. Esityslistojen jakaminen voidaan tehdä myös 

luottamushenkilöportaalin kautta, kun portaali on otettu käyttöön. 

 

§ 6 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNNAN KOKOUKSET 

 

Päätettiin pitää kokoukset pääsääntöisesti kuukauden toinen torstai klo 18.00 kaupungintalolla. 

Seuraava kokouspäivä on torstai 20.02.2020. 

Esityslista toimitetaan lehdistölle sähköpostitse (Ähtärinjärven Uutisnuotta, Viiskunta, Ilkka-

Pohjalainen ja Keskisuomalainen). Kokouksen esityslista ja hyväksytty pöytäkirja julkaistaan 

kokonaisuudessaan netissä julkisuuslain sallimissa puitteissa. 
 

§ 7 LUKUVUODEN 2020-2021 TYÖ- JA LOMA-AJAT PERUSOPETUKSESSA 

 

Lukuvuoden 2020-2021 perusopetuksen ja lukion työpäivät esitettiin liitteessä (tulee nettiin) 

Koulutyö alkaa lukuvuonna 2020-2021 tiistaina 11.8.2020.  

  



§ 8 KUNNALLISEN PERHEPÄIVÄHOIDON KUSTANNUSKORVAUKSET 2020 

 

Lautakunta päätti, että Ähtärin kaupungin perhepäivähoidon kustannuskorvaukset vuodelle 2020 

korvataan vuoden 2019 päätöksen mukaan ateriakorvausten osalta ja korotetaan muun kustannuksen 

osalta kuntaliiton suositusten mukaisesti. 

 

§ 9 TURVALLINEN LIIKENNEKULTTUURI / LISÄYS LUKION OPETUS- 

SUUNNITELMAAN 

 

Turvallinen liikennekulttuuri -kurssi päätettiin lisätä lukion opetussuunnitelmaan ja kurssin 

läpikäyneille myönnetään täysi stipendi ajokortin hankintaan opiskelijan suoritettua 75 kurssia. 

Stipendin myöntämisen tarkemmat ehdot ovat kurssikuvauksessa. 

 

§ 10 SUOSITUS ÄHTÄRIN LIIKUNTAHALLISTA TUOKSUTTOMANA TILANA 

 

Päätettiin suosittella Ähtärin liikuntahallia tuoksuttomaksi tilaksi ja että sinne tullaan 

tuoksuttomana. Suositus asetetaan voimaan välittömästi ja suositus tulee näkyviin liikuntahallin 

sisäänkäyntien sekä pukeutumistilojen yhteyteen. 

 

§ 11 LASKUJEN HYVÄKSYJÄT / SIVISTYSTOIMI 

 

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päävastuualueella laskujen hyväksyjänä toimii kaikilla 

tulosalueilla toimialajohtaja sekä tulosalueittain seuraavat henkilöt 1.1.2020 alkaen: 

 

Otsonkoulu, Pienluokka ja Reppula:   Otsonkoulun rehtori 

Myllymäen koulu:   Koulunjohtaja. 

Yhteiskoulu-lukio:   Yhteiskoulu-lukion rehtori 

Kirjasto:    Kirjastotoimenjohtaja 

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi:  Vapaa-aikatoimenjohtaja 

Varhaiskasvatus:   Varhaiskasvatuspäällikkö 

 

Hallintosäännössä ei ole määräystä, että vastaanottajan ja hyväksyjän pitäisi olla eri henkilöt, mutta 

sisäisen tarkastuksen kannalta on välttämätöntä, että noudatetaan sääntöä eli hyväksyjä ja 

vastaanottaja ovat eri henkilöt. 

 

§ 12 ÄHTÄRIN KOULULAITOKSEN 100-VUOTISJUHLARAHASTON TILIN- 

KÄYTTÖVALTUUTUS 

 

Lautakunta päätti Ähtärin koululaitoksen 100-vuotisjuhlarahaston tilinkäyttövaltuudesta seuraavaa: 

 

Pankkitilien otot ja siirrot niissä tapauksissa, jolloin hyväksymismerkinnällä varustettu tosite seuraa 

mukana, allekirjoittaa sivistystoimen hallintosihteeri Hanna-Maria Lind. 
 

§ 13 SIVISTYSTOIMEN AJANKOHTAISKATSAUS 

 

Merkittiin ajankohtaiset asiat tiedoksi. 

  



 

§ 14 OTTOKELPOISET PÄÄTÖKSET 

 

Lautakunta merkitsi päätökset tiedoksi. Päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi. 

 

§ 15 TIEDOKSI 

 

Merkittiin tietoon saatetuksi. 

 

Päätökset täydellisinä ovat saatavissa Ähtärin kaupungin kirjaamosta. 

Ähtärin kaupungin kirjaamo 

Ostolantie 17, 63700 Ähtäri 

puh. 06 2525 6000   kirjaamo@ahtari.fi 
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