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13 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Siv.ltk § 13
23.2.2021
Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

14 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Siv.ltk § 14
23.2.2021

Evijärven kunnan hallintosäännön 101 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA
Siv.ltk § 15
23.2.2021
Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Terhi Kultalahti ja Juha Niemissalo.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Terhi Kultalahti ja Sami Pesonen.
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16 § ESIOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN JA LÄHIKOULUN OSOITTAMINEN ESIKOULUUN ILMOITTAUTUNEILLE LUKUVUONNA 2021-22
Siv.ltk § 16
23.2.2021

Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Lukuvuonna 2021-22 ovat esikouluikäisiä vuonna 2015 syntyneet lapset. Väestörekisterin mukaan kunnassa on vuonna 2015 syntyneitä lapsia 21, joista asuinpaikan
mukaan seitsemän asuu Särkikylän koulun ja 14 Kirkonkylän koulun oppilaaksi ottoalueella.
Lasten huoltajille on lähetetty esikouluun ilmoittautumisohjeet ja Järviseudun Sanomissa ja kunnan kotisivuilla on julkaistu ilmoitus esikouluun ilmoittautumisesta. Ilmoittautumiset esiopetukseen on pyydetty toimittamaan 19.2. mennessä. Huoltajille lähetetyssä kirjeessä on ohjeistettu ilmoittamaan lapsi sen koulun esiopetukseen, mikä on
lapsen osoitteen mukainen lähikoulu. Näin Kirkonkylän koulun ryhmä olisi 14 ja Särkikylän koulun ryhmä 7 lasta.
Myöntäessään lapselle esikoulupaikan sivistyslautakunta tekee samalla päätöksen
oppilaan lähikoulusta. Koulujen kanssa on keskusteltu, että tulevana lukuvuonna esiopetusryhmien kannalta niin lasten kuin koulutuksen järjestäjän näkökulmasta on tarkoituksenmukaisinta, että Kirkonkylän koulun ryhmä ei kasva ja toisaalta Särkikylän
koulun ryhmän ei tarvitsisi ainakaan pienentyä.
Esikouluun haki yhteensä 21 lasta, joista 19 Kirkonkylän kouluun ja 2 Särkikylän kouluun. Kirkonkylän kouluun hakeneista neljän lähikoulu osoitteen mukaan on Särkikylän koulu (Lahdenkylä). Huoltajien antamat perusteet ilmoittaa lapsi muuhun kuin lähikouluun jaetaan kokouksessa.
Esikoulua täydentävää varhaiskasvatusta haettiin 12 esikoululaiselle.
Hallintosäännön 24 §:n 4 kohdan mukaan Oppilaan lähikoulun nimeää sivistyslautakunta. Sivistyslautakunta on päättänyt 7.5.2019 § 38, että Lahdenkylän koulun oppilaiden lähikoulu on Särkikylän koulu siihen saakka, kunnes siirrytään yhteen kouluun,
viimeistään lukuvuoden 2024-25 päättyessä. Kivijärvenkylän, Haapajärvenkylän ja
Jokikylän oppilaiden lähikouluksi on päätetty Kirkonkylän koulu siinä vaiheessa kun
ko. koulut on lopetettu.
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että:
1. Esikoulua järjestetään Kirkonkylän ja Särkikylän kouluilla, koulun päättämällä tavalla ja koulun saaman tuntiresurssin puitteissa.
2. Esikouluun hakeneille osoitetaan lähikoulu liitteen mukaisesti. Liite 1 (liite annetaan vasta kokouksessa).
3. Esikoulua täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään kunnan omana toimintana
Kirkonkylän koulussa. Särkikylän esikoululaiset voivat osallistua iltapäivätoimintaan.
Merkittiin, että Marja-Leena Kultalahti poistui esteellisenä pykälän käsittelyn ajaksi.
Peruste: osallisuusjäävi.
Merkitään, että Juha Niemissalo saapui kello 17.43.
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Keskustelun kuluessa Anne Kniivilä ehdotti, että esikoulua järjestetään vain kirkonkylän koululla. Anssi saari kannatti ehdotusta.
Keskustelun kuluessa sivistystoimenjohtaja muutti esitystään seuraavasti:
1. Esikoulua järjestetään Kirkonkylän, koulun päättämällä tavalla ja koulun saaman
tuntiresurssin puitteissa.
2. Kaikille esikouluun hakeneille osoitetaan lähikoulu kirkonkylän koulusta
3. Esikoulua täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään kunnan omana toimintana
Kirkonkylän koulussa.
Perusteluna todettiin, että huoltajien hakemusten perusteella särkikylän kouluun muodostuvaan esiopetusryhmään olisi jäänyt vain kaksi (2) oppilasta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti:
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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17 § KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUT LUKUVUONNA 2021-22
Siv.ltk § 17
23.2.2021

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Perusopetuslain § 48 f mukaan aamu- ja iltapäivätoiminnasta voidaan määrätä kuukausimaksu. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen suuruudesta. Maksu voi perusopetuslain § 48 f:n mukaan olla 570 tunnin (3 h/pv)
osalta enintään 120 € ja 760 tunnin (4 h/pv) osalta enintään 160 €. Perusopetuslain §
48 f 3 mom. mukaan maksusta peritään vain puolet jos toimintaa järjestetään enintään 10 päivänä kuukaudessa tai lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden
aikana osallistua toimintaan yli 10 päivänä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
Hallintosäännön 24 §:n kohdan 8 mukaan sivistyslautakunta päättää iltapäivätoiminnan maksuista. Sivistyslautakunta on kokouksessaan 21.4.2020, § 31 päättänyt vuoden 2020 maksuiksi 570 tunnin (3 h/pv) toiminnasta 100 €/kk ja 760 tunnin toiminnasta (4 h/pv) 140 €/kk.
Talousarvion 2021 täytäntöönpano-ohjeiden mukaan maksut ja taksat tulee tarkistaa
vuosittain ja pitää ne ajan tasalla.
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että 570 tunnin toiminnasta aamu- ja iltapäivätoiminnassa peritään 100 €/kk ja 760 tunnin toiminnasta 140
€/kk lukuvuonna 2021-22. Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua toimintaan yli 10 päivänä tai ei muusta syystä osallistu toimintaan
koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
Merkitään, että Marja-Leena Kultalahti oli poissa esteellisenä pykälän käsittelyn ajan.
Peruste: osallisuusjäävi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti:
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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18 § KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2021-2022
Siv.ltk § 18
23.2.2021

Valmistelija: sivistystoimen toimistonhoitaja Marjaana Hinkka
Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa 1. ja 2.
vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta perusopetuslain 17 §:n
1 momentissa tarkoitetuille oppilaille kunnan päättämässä laajuudessa.
Iltapäivätoimintapaikat lukuvuodelle 2021- 2022 haettiin seuraavasti:
Osallistumispäivät
Kirkonkylän koulu
Lahdenkylä ja Särkikylän koulu

5 pv/vko

4 pv/vko 2-3
10 pv eskaripv/vko /kk
laiset
4
8
2
1
2
1
2

yht.
15
5

Särkikylän ja Lahdenkylän koulun määrässä on mukana myös iltapäivähoitoa tarvitsevat esikoululaiset.
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää järjestää iltapäivätoimintaa Kirkonkylän koulussa koulupäivinä klo 12.45 – 17.00 välisenä aikana ja Särkikylän koulussa koulupäivinä klo 12.30 – 16.30.
Merkitään, että Marja-Leena Kultalahti oli poissa esteellisenä pykälän käsittelyn ajan.
Peruste: osallisuusjäävi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: toimistonhoitaja Marjaana Hinkka, puh. 06 2412 3209 tai sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

EVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

23.2.2021

17

19 § PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT
Siv.ltk § 19
23.2.2021

Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Taustaa:
17 eteläpohjalaista kuntaa ovat laatineet yhteisen maakunnallisen perusopetuksen
opetussuunnitelman, joka on nyt käytössä kaikilla perusopetuksen vuosiluokilla. Yhteistyössä on laadittu myös esiopetuksen, lisäopetuksen ja perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmat. Tehtävistä päätöksistä on vastannut Osaajan
ohjausryhmä, joka koostuu maakunnan eri alueiden sivistystoimenjohtajista. Osaajatoimintaa koordinoi Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys.
Opetussuunnitelman keskeiset muutokset tuodaan kunkin kunnan omaan opetusalan
asioista vastaavan lautakunnan hyväksyttäväksi.
Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit: Opetushallitus on laatinut kriteerit perusopetuksen päättöarviointiin kaikissa yhteisissä oppiaineissa osana arvioinnin laajamittaista uudistusta ja antanut määräyksen ottaa käyttöön uusien kriteerien mukaiset
päättöarvosanat kaikissa oppiaineissa 1.8.2021 alkaen.
Tavoitteena on lisätä arvioinnin yhdenvertaisuutta ja arvosanojen vertailukelpoisuutta.
Kriteerit julkaistiin 31.12.2020 ja ne otetaan käyttöön 1.8.2021. Uusien kriteerien mukaiset päättöarvosanat annetaan kaikissa oppiaineissa koko ikäluokalle ensimmäisen
kerran keväällä 2022.
Uudistuksessa arvioinnin kriteerit on laadittu oppiaineittain arvosanoille 5, 7, 8 ja 9.
Niiden avulla määritellään, mitä peruskoulunsa päättävän oppilaan on osattava kyseisen arvosanan saadakseen. Aikaisemmin osaamistaso oli määritelty vain arvosanalle
8. Lisäksi on laadittu tavoitteet oppimiselle eri oppiaineisiin.
Arvioinnin kriteerit ja oppimisen tavoitteet siirretään paikallisiin opetussuunnitelmiin
sellaisinaan.
Lisätietoja sekä kriteerit: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/oppilaan-oppimi-

sen-ja-osaamisen-arviointi-seka-paattoarvioinnin-kriteerit#37db339d
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee perusopetuksen
päättöarvioinnin kriteerit tiedokseen.
Merkittiin, että Marja-Leena Kultalahti palasi kokoukseen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti:
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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20 § JÄRVISEUDUN YHTEINEN SUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ
Siv.ltk § 20
23.2.2021

Valmistelija Päivi Lappinen
Järviseudun kunnat (Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi ja Vimpeli) sekä Järviseudun ammatti-instituutti Jami ovat mukana Kuntaliiton kaksivuotisessa KOPA-hankkeessa
(Koulutus palveluna). Paikallisessa hankkeessa (Sueviitti) tavoitteena on Järviseudun
koulutuspalveluiden suunnittelu tulevaisuudessa; miten taataan toisen asteen koulutus alueella 2030-luvulla huomioiden perusopetuksen järjestäminen.
KOPA-hankkeen alueelliset haasteet, joihin haetaan ratkaisua ovat:
•
•
•
•
•

pienenevät ikäryhmät,
kuinka taataan jokaiselle nuorelle mahdollisuus opiskella kotoa käsin,
perinteinen yksiköittäin palveluja tarjoava järjestelmä ei ole enää toimiva ratkaisu,
lukio-opetuksen vaikutus perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestämiseen ja
alueen ulkomaisen väestön valmistava opetus ja kotouttaminen.
Paikallisen Sueviitti-hankkeen yhtenä tavoitteena oli tehdä yhteinen suunnitelma valmistavan opetuksen järjestämisestä alueella niin että se koskee niin perusopetusta
kuin oppivelvollisuuden laajenemisen jälkeen 1.8.2021 myös toista astetta. TUVAkoulutus alkaa 1.8.2022 ja siihen tulee hakea järjestämislupa. Suunnitelma tarkentuu
järjestämislupien saamisen jälkeen toisen asteen kohdalta. Suunnitelma vastaa tarpeeseen valmistavan opetuksen järjestämisen periaatteista ja käytännön järjestämisestä. Valmistavan opetuksen tarve vaihtelee alueella vuodesta ja paikasta toiseen
hyvinkin paljon, mutta tulevaisuudessa on hyvä, että meillä on jonkinlainen suunnitelma, miten valmistavaan opetusta voidaan organisoida ja mitä vaihtoehtoja järjestämiseen on.
Valmistavan opetuksen eli VALO-suunnitelman on tehnyt työryhmä, jossa oli edustus
Lappajärveltä ja Alajärveltä, Jamilta saatiin oma panos toisen asteen kohtaan. Suunnitelman ovat käyneet läpi myös alueen sivistysjohtajat.
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Järviseudun
(Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi ja Vimpeli) yhteisen suunnitelman valmistavan opetuksen järjestämisestä.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti:
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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21 § VÄINÖNTALON JA LIMUTIPUN AUKIOLOAJAT JA PÄÄSYMAKSUT KESÄLLÄ 2021
Siv.ltk § 21
23.2.2021

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Väinöntalon museo on ollut avoinna kesäkuun alusta syyskuun puoliväliin kesällä
2019 ja 2020. Aikaisemmin museo avattiin toukokuun puolivälissä ja suljettiin elokuun
lopussa. Aukioloajan muutos syyspainotteisemmaksi tehtiin, jotta tavoitettaisiin erityisesti koululaisryhmiä. Syyskuussa 2019 kävijöitä oli 35 ja syyskuussa 2020 33. Tämän hetkiset tilastotiedot eivät anna oikea kuvaa aukioloaikojen muuttamisen vaikutuksesta koululaisryhmien lisääntymiseen, koska koulujen vierailut eivät toteutuneet
normaalisti koronaepidemian vuoksi.
Limutippu on viimevuosina ollut avoinna vain tilauksesta, koska kioskille ei sen huonon kunnon vuoksi ole haettu vuokraajaa. Ryhmiä Limutipussa on käynyt vuosittain
muutamia. Limutippu voisi olla avoinna myös joinakin ”täsmäpäivinä”, koska kiinnostusta museoa kohtaan näyttää olevan, esimerkiksi siivouspäivänä on siellä saattanut
vierailla koulusta tulevia oppilaita.
Talousarviossa on museon palkkakulut laskettu edelleen seitsemän henkilötyökuukauden mukaan.
Hallintosäännön 24 §:n mukaan museon maksuista ja aukioloajoista päättää sivistyslautakunta.
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että
1. ajalla 1.6.-31.8. Väinöntalon museo on auki tiistaista sunnuntaihin päivittäin klo
11.00-18.00,
2. ajalla 1.9.- 15.9. Väinöntalo on auki arkisin klo 9.00-15.00,
3. Väinöntalon pääsymaksut ovat: aikuiset 5 €, lapset 3 €, alle 7-vuotiaat ilmaiseksi,
perhelippu 15 € sisältäen kaksi aikuista ja mukana olevat lapset sekä ryhmälippu
4 € / ryhmäläinen,
4. Limutippu on auki tilauksesta ryhmille,
5. Limutipun pääsymaksu on 3 €/ryhmäläinen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti:
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

EVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

23.2.2021

17

22 § EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTARAPORTTI 2020 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2021
Siv.ltk § 22
23.2.2021

Valmistelija
Ehkäisevä päihdetyö on lakisääteistä toimintaa, jolla ehkäistään ja vähennetään alkoholin, tupakka- ja nikotiinituotteiden ja huumeiden käyttöä ja ongelmallista rahapelaamista sekä niistä aiheutuvia terveydellisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia haittoja
(Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 523/2015, terveydenhuoltolaki
1326/2010, 11 ja 12§).
Kunnan peruspalvelut muodostavat ehkäisevän päihdetyön perustan ja suuri osa
työstä tapahtuu peruspalveluissa. Kunnan tehtävänä on huolehtia, että ehkäisevä
päihdetyö on pitkäjänteistä, koordinoitua ja kaikkiin kuntalaisiin kohdistuvaa. Ajanmukaisella tiedolla, osaamisella ja menetelmillä kunnan ehkäisevä päihdetyö on vaikuttava ja kustannustehokas keino vähentää kuntalaisten kärsimystä ja turvattomuutta.
Osaamisen kehittämiseen ja ylläpitoon sijoitetut voimavarat ovat kunnalle kannattava
sijoitus. Kansalaisjärjestöt, kuntalaiset ja elinkeinoelämä ovat välttämättömiä peruspalveluiden yhteistyökumppaneita.
Ehkäisevä päihdetyö kuuluu Evijärven kunnan hallintosäännön mukaan sivistystoimen toimialaan. Ehkäisevän päihdetyön koordinoivaksi ja sidosryhmätoiminnasta
vastaavaksi vastuuhenkilöksi on nimetty vapaa-aika ja liikunnanohjaaja. Ehkäisevän
päihdetyön koordinointi ja toteutus tapahtuu kuntayhteistoiminnassa moniammatillisessa työryhmässä Lappajärvi, Evijärvi ja Kauhava. Vuoden 2020 toimintaraportin on
koonnut ja vuoden 2021 toimintasuunnitelman on tehnyt moniammatillinen työryhmä.
Ehkäisevä päihdetyö vuosiraportti2020:
Hallinnollinen työskentely:
Ehkäisevä päihdetyön alueellinen työryhmä järjesti kokouksia 2 kertaa19.2. sekä 3.6.
Kuntien viranhaltijoiden yhteisiä työn kehittämisen välityöskentelypalavereita toteutettiin 2. Vuoden 2020 puheenjohtajuus oli Kauhavan kaupungilla. Ehkäisevän päihdetyön yhteistoimintatyöryhmän toimintaan vaikutti koronavuosi sekä toimihenkilömuutokset Kauhavan kaupungissa ja Evijärven kunnassa. Maakunnallinen ehkäisevän
päihdetyön alueellinen verkosto organisoitui uudelleen ja vuoden 2020 aikana –kokoontumisia tällä ryhmällä oli kaksi.
Ehkäisevän päihdetyön kampanjat:
Kuntien viranhaltijat järjestivät Ehyt ry:n hallinnoimia kampanjoita paikkakunnallaan
seuraavasti: tipaton tammikuu, selvinpäin kesään, vanhustenviikko, nuorisotyöviikko,
ehkäisevän päihdetyön viikko, anna lapselle raitis joulu.
Asiantuntijakoulutukset:
Alueen asiantuntijoiden osaamisen vahvistamiseksi yhteistyöverkostossa järjestettiin
koulutuksia seuraavasti: Ensihuoli-koulutus 2.3., Seudullinen Nuuska-agenttiohjaajakoulutus Kauhavalla 29.9. (peruttiin koronan vuoksi).
Asiakaskoulutukset:
Hubu-koulutus 9-luokkalaisille. Hubutus on ehkäisevän päihdetyön kokonaisuus,
jonka tavoitteena on lisätä tietoa päihteistä (nikotiinituotteet, alkoholi, kannabis), kes-
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kustella päihteisiin liittyvistä ilmiöistä ja asenteista sekä antaa jokaiselle kohderyhmälle tarvittavia työkaluja, joiden avulla voidaan vaikuttaa nuorten päihteidenkäyttöön.
Ehkäisevän päihdetyö toimintasuunnitelma 2021:
Camera obscura-koulutus ja toteuttaminen on varattu vuodelle 2021 seuraavasti vko
43 Lappajärvi ja Evijärvi sekä vko 44 Kauhava. Nämä koulutukset organisoidaan yhdessä Lappajärven ja Kauhavan kanssa.
Vuoden 2021 toimintasuunnitelma on työntekijävaihdosten vuoksi vielä hyvin alkutekijöissään ja tarkentuu kevään aikana.
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee ehkäisevän päihdetyön toimintaraportin 2020 ja toimintasuunnitelman 2021 tiedokseen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti:
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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23 § VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
Siv.ltk § 23
23.2.2021
Kuntalain 92 §:n mukaan lautakunta, lautakunnan puheenjohtaja tai johtosäännössä
määrätty viranhaltija voivat ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain
nojalla siirretty lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Sivistyslautakunnalle on jätetty seuraavat päätökset:
Sivistystoimenjohtaja
§ 31 Opintovapaan myöntäminen
§ 42 Sijaisen ottaminen keskikouluun
§ 43 Lukion koepalvelinten hankinta
§ 44 Ankkuriohjaajan sijaisen irtisanoutuminen
Sivistystoimen toimistonhoitaja
§ 1 Päätös työkokemuslisästä
§ 2 Päätös työkokemuslisästä

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee päätökset tiedokseen ja päättää, että niitä ei oteta kuntalain 92 §:n nojalla sivistyslautakunnan käsiteltäväksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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24 § ILMOITUSASIAT
Siv.ltk § 24
23.2.2021

Sivistyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat
ovat tutustumista varten nähtävänä kokouksessa
1. Kulttuurin paikka projektikoordinaattori: Etelä-Pohjanmaan kesätaiteilijat, hankehakemus.
2. Opetus- ja kulttuuriministeriö 27.1.2021: Esi- ja perusopetuksen poikkeukselliset
opetusjärjestelyt kevätlukukaudella 2021.
3. Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 27.1.2021 VN/1870/2021: Perusopetuksen
poikkeuksellisia opetusjärjestelyitä koskeva lainsäädäntö kevätlukukaudella 2021.
4. Alajärven kaupunki: Järviseudun Koodikoulu, hankesuunnitelma 4.2.2021.
5. E-P:n liitto: Kuntien kulttuurivastaavien tapaaminen, kokousmuistio 9.2.2021.
6. Ruokavirasto: Ilmoitus tuen maksamisesta/Luontopolku 17.2.2021.
7. Härmämedi: Evijärven kirjaston työpaikkaselvitysraportti 22.2.2021
8. E-P:n sivistystjohto: Kokousmuistio 28.1.2021.

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee edellä olevat asiat
tietoonsa saatetuksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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25 § MUUT ASIAT
Siv.ltk § 25
23.2.2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Seuraava kokous 6.4.2021 kello 17.30
Kopa
Lops
Kesätaiteilija -hanke
Varhaiskasvatuspalvelun tilanne
Nuoriso- ja liikuntaohjaajan toimi
Pidettiin hiljainen hetki edesmenneen opettajan Heidi Koskimäen muistolle

Merkittiin, että Juha Niemissalo poistui kello 19.00.
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