KARVIAN KUNTA
Kasvatus- ja opetuslautakunta

4/2019

Aika

30.07.2019 klo 18.00 – 19.29

Paikka

Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Läsnä

Haavisto Jonna
Isotalo Aila
Halmela Kari
Koivuniemi Tanja
Lähdekorpi Marko
Nivus Jori
Hautaluoma Kaija

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen

Poissa

Huhdanmäki Tuire

jäsen

Muut saapuvilla olleet
Ojaniemi Kati
Lepistö Reetta
Koivisto Arimo
Nevala Mimosa

Asiat

esittelijä / pöytäkirjanpitäjä
päivähoidonohjaaja
rehtori, läsnä § 42 – 44 klo 18.00 -18.24
nuorisovaltuuston edustaja, poissa § 46 klo 18.28 – 18.32 ja
§ 50 klo 18.43 – 18.52

§:t 42 - 52

Pöytäkirjantarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu 30.7.2019

Nähtävänä olo
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnan nettisivuilla 31.7.2019
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

KOLTK § 42
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
PÄÄTÖS:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

KOLTK § 43
Kasvatus- ja opetuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu koulutoimistossa,
pääsääntöisesti kokousta seuraavana arkipäivänä klo 13 jälkeen. Pöytäkirja pidetään
julkisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla heti tarkastamisen jälkeen.
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aila Isotalo ja Tanja Koivuniemi.

LUOKANOPETTAJAN VIRKA
KOLTK § 44
Luokanopettaja Salla Pöllänen on jättänyt irtisanoutumisilmoituksensa
luokanopettajan virasta päättymään 1.8.2019 alkaen. Koulutoimenjohtaja on tehnyt
viranhaltijapäätöksen, jolla hän on hyväksynyt irtisanoutumisen 1.8.2019 alkaen.
Kunnanhallitukselta on pyydetty täyttölupa luokanopettajan virkaan.
Kunnanhallitus myönsi täyttöluvan luokanopettajan virkaan kokouksessaan 17.6.2019.
Luokanopettajan virka julistettiin rekrytointiprosessin ohjeistuksen mukaan avoimeksi
ja hakukuulutus on ollut nähtävillä kunnan nettisivuilla, virallisella ilmoitustaululla
sekä TE -palveluissa 20.6.2019 alkaen.
Haku-ajan päättymiseen 5.7.2019 klo 13 mennessä saapuivat seuraavat hakemukset:
Julku Salla, KM, luokanopettaja, Karvia
Niemi Sanna, KM, luokanopettaja, Kankaanpää
Kairala Jarna, FM, Sastamala
Vehviläinen Heli, KM, luokanopettaja, Kankaanpää
Kukkola Anne, YO -Merkonomi, Parkano
Halme Terhi, KM, Karvia
Vettenranta Henri, KM, Kankaanpää
Heiniluoma Saija, TkK, Karvia

Kasvatus- ja opetuslautakunta kutsuu haastatteluihin seuraavat hakijat:
Julku Salla, KM, luokanopettaja, Karvia
Niemi Sanna, KM, luokanopettaja, Kankaanpää
Vehviläinen Heli, KM, luokanopettaja, Kankaanpää
Halme Terhi, KM, Karvia
Vettenranta Henri, KM, Kankaanpää
Haastattelut suoritetaan 30.7.2019 ennen kasvatus- ja opetuslautakunnan kokousta.
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee luokanopettajan toistaiseksi voimassa olevaan
virkaan.

PÄÄTÖS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta haastatteli hakijat ennen lautakunnan kokousta ja teki
yhteenvedon haastatteluista.
Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsi luokanopettajan toistaiseksi voimassa olevaan
virkaan KM, luokanopettaja Salla Mustajärven (Julku).
Perusteluina valintaan on virkaan vaadittu pätevyys sekä haastattelun perusteella
uuden opetussuunnitelman mukaisten opetusmenetelmien hallinta sekä
luokanopettajan koulutuksessa painotetut taito ja taideaineet.

LISÄMÄÄRÄRAHA PÄIVÄKODIN KALUSTEISIIN

KOLTK § 45
Päiväkoti Kissankimalluksessa, Kisuleissa, on nukkumapaikkoja lapsille 8. Nukkumapaikkojen tarve on kasvanut ollen nyt 16 paikkaa. 16 lapsesta kaikki eivät päivälepoaikaan nuku, vaan he lepäilevät lepohetkellä lattiapatjalla. Jotta saataisiin paikat kaikille nukkujille, tarvitaan sänkyjä lisää. Kisuleiden tilaan mahtuu vielä yksi kaappisänky sekä sohva, jossa olisi laatikkosängyt kahdelle lapselle. Näin saadaan paikat
neljälle nukkujalle. Myös Nuppusten wc-remonttiin tarvitaan määrärahaa irtokalusteiden osalta.
Varhaiskasvatuksen budjetissa on varattu 2000 euroa kuluvan ja uusittavan
materiaalin ja kalusteiden hankintaan, mutta tämän lisäksi tarvitaan määrärahaa
kaappisänkyyn, sohvaan ja wc-kalusteisiin.
Päivähoidonohjaajan pyytämien tarjouksien mukaan tarvittavan kaluston kustannus on
3000 euroa. Kaappisänky 875 €. Sohva, jossa laatikkosängyt kahdelle lapselle, 900 €.
Wc:n hoitopöytä ja hyllyt yhteensä n. 1200€.

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle,
että se myöntää 3000 euron lisämäärärahan päiväkodin kalusteisiin.
PÄÄTÖS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti esittää kunnanhallituksen kautta
kunnanvaltuustolle, että se myöntää 3000 euron lisämäärärahan päiväkodin
kalusteisiin.

EROPYYNTÖ KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ

KOLTK § 47

Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen Tuire Huhdanmäki pyytää eroa kasvatus- ja
opetuslautakunnan jäsenyydestä koska hänet on valittu kunnanhallituksen jäseneksi.
Eropyyntö on jätetty lautakunnalle 22.7.2019 Kuntalain 70 § mukaan
luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää
luottamushenkilön valinnut toimielin.
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle, että se myöntää Tuire Huhdanmäelle eron kasvatus- ja
opetuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen kasvatus- ja
opetuslautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
PÄÄTÖS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle, että se myöntää Tuire Huhdanmäelle eron kasvatus- ja
opetuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen kasvatus- ja
opetuslautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
KOLTK § 48
Karvian kunnan hallintosäännön mukaisesti sellaiset päätökset, joihin lautakunnalla
on otto-oikeus, tulee toimittaa lautakunnalle tiedoksi neljän päivän kuluessa päätöksen
tekemisestä. Lautakunnan ohjeistuksen mukaisesti nämä päätökset on toimitettu tiedoksi sähköpostilla. Lautakunta ei ole päättänyt käyttää otto-oikeuttaan.
Koulutoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 1.1.2019 – 30.6. 2019
Päivähoidon ohjaajan päätökset ajalta 1.1.2019 – 30.6.2019
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee koonnin viranhaltijapäätöksistä tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi koonnin viranhaltijapäätöksistä tiedoksi.

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS 2019
KOLTK § 49
Opetushallitus on antanut 19.12.2018 määräyksen uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista. Perusteet on uudistettu vastamaan 1.9.2018 voimaan tullutta varhaiskasvatuslakia. Uudet perusteet ovat tulleet voimaan 1.1.2019 alkaen.
Paikallinen suunnitelma otetaan käyttöön viimeistään elokuussa 2019. Tähän saakka
noudatetaan nykyisten perusteiden mukaan laadittua suunnitelmaa. Varhaiskasvatuksen järjestäjän tulee laatia ja hyväksyä uusien perusteiden mukainen paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on varhaiskasvatuksen järjestäjiä oikeudellisesti velvoittava määräys, jota kunta ei voi olla noudattamatta,
eikä siitä voi poiketa. Paikallisessa suunnitelmassa määritellään, ohjataan ja tuetaan
varhaiskasvatuksen järjestämistä paikallisesti.
Karvian varhaiskasvatussuunnitelma 2017 on laadittu yhteistyössä PohjoisSatakunnan kuntien, Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia ja Siikainen, kesken.
Varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu suomenkielellä kaikkia hoitomuotoja koskevaksi. Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laadintatyöryhmässä on ollut mukana
esiopetuksen edustajia. Työryhmä on kuullut sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisia
asiantuntijoita sekä perusopetuksen edustajia työn kuluessa.
Uusi varhaiskasvatussuunnitelma 2019 on päivitetty vastaamaan uutta, voimassaolevaa varhaiskasvatuslakia työryhmässä päivähoidonohjaajan ja lastentarhanopettajien
kanssa.
Karvian varhaiskasvatussuunnitelma koostuu valtakunnallisesta varhaiskasvatussuunnitelmasta ja paikallisista lisäyksistä. Työryhmän päivitys on tehty opetushallituksen
määräyksen ja ohjeiden mukaisesti.
Uusi varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2019.
Liite: Karvian varhaiskasvatussuunnitelma 2019
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy liitteenä olevan päivitetyn
varhaiskasvatussuunnitelman 2019.
PÄÄTÖS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi liitteenä olevan päivitetyn
varhaiskasvatussuunnitelman 2019.

MUUT ASIAT

KOLTK § 51
Merkitään tiedoksi:
Päivähoidonohjaaja toi tiedoksi päiväkodin piharemontin alkamisen.
Tiedoksi päiväkodin tiloihin liittyen ajatukset päiväkodin tilojen järkevästä
hyödyntämisestä.
Vuorohoidon aloittaminen päiväkodissa tuotiin tiedoksi.
Tuotiin tiedoksi teknisen lautakunnan päätös Yhtenäiskoulun lisäluokkatilasta.
Kasvatus- ja opetuslautakunta keskusteli puhelimien käytöstä koulun oppituntien
aikana.
Keskusteltiin erityisopetukseen liittyvistä asioista. Kutsutaan rehtori ja erityisopettaja
seuraavaan lautakunnan kokoukseen kertomaan erityisopetukseen liittyvistä asioista.
Tiedusteltiin syyslukukauden lukujärjestyksiä. Keskustellaan asiasta seuraavassa
lautakunnan kokouksessa.

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
KOLTK § 52
Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja
valitusosoitus.

