
Tiedote sivistys- ja hyvinvointilautakunnan 11.4.2019 pidetystä kokouksesta 

Kokouksessa on käsitelty seuraavat asiat: 

§ 32 SEUDULLISEN PAIHDETYORYHMAN JASENEN JA VARAJASENEN 

NIMEAMINEN 

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta paatti nimeta seudulliseen paihdetyoryhmaan jaseneksi 

liikuntakoordinaattori Janne Muhosen ja varajaseneksi Marika Puntalan. 

 

§ 33 VARHAISKASVATUKSEN ORGANISAATION MUUTTAMINEN 

 

Lautakunta hyväksyi muutetun päätösesityksen mukaisesti seuraavasti:  

Sivistys-ja hyvinvointilautakunta päätti esittaa kaupunginhallitukselle, etta varhaiskasvatuksen 

toimien nimikkeet muutetaan 1.8.2019 alkaen seuraavasti: 

Vastaava lastentarhanopettaja = varhaiskasvatuksen vastaava opettaja (VVO) 

Lastentarhanopettaja = varhaiskasvatuksen opettaja (VO) 

Lastenhoitaja = varhaiskasvatuksen lastenhoitaja (VLH) 

Kiertava erityislastentarhanopettaja = varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO). 

Nimikkeiden muutoksella ei ole vaikutusta palkkoihin. 

Lisaksi lautakunta päätti pyytaa kaupunginhallitukselta tayttolupaa kolmeen lastentarhanopettajan 

(varhaiskasvatuksen opettaja) ja yhteen lastenhoitajan (varhaiskasvatuksen lastenhoitaja) toimeen 

1.8.2019 alkaen seka pyytaa lupaa kahden perhepaivahoitajan tyosuhteen vakinaistamiseen 

1.8.2019 alkaen.  

Tayttolupien kautta nykyinen henkilostomaara ei nouse varhaiskasvatuksessa. 

 

§ 34 VALTUUSTOALOITE KOULUJEN DIGITALISAATION EDISTAMISEKSI / 

AHTARIN KESKUSTAN VALTUUSTORYHMA 

 

Lautakunta totesi, etta vuoden 2019 talousarvioon on varattu TVT-maararahoja. Vuoden 2020 

maararahojen osalta asiaan palataan talousarvion valmistelun yhteydessa. Lautakunta päätti esittää 

aloitteen edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kasiteltavaksi. 

 

§ 35 VALTUUSTOALOITE TUNNETAITOKASVATUKSEN KEHITTAMISESTA 

AHTARISSA / AHTARIN KRISTILLISDEMOKRAATTIEN VALTUUSTORYHMA 

Lautakunta totesi, etta tunnekasvatuksen koulutusta jarjestetaan seka varhaiskasvatuksen etta 

koulupuolen henkilostolle vuoden 2019 aikana. Lisaksi kodin ja koulun valisessa yhteistyossa asia 

huomioidaan opetussuunnitelman mukaisesti. Tarvittaessa oppilashuoltotyoryhman asiantuntemus 

on kaytettavissa.  

Lautakunta päätti esittaa aloitteen edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston 

kasiteltavaksi. 

 

§ 36 VALTUUSTOALOITE RIITTAVIEN RESURSSIEN TURVAAMISESTA PERUS- JA 

ERITYISOPETUKSESSA/AHTARI KRISTILLISDEMOKRAATTIEN 

VALTUUSTORYHMA 

 

Lautakunta totesi, etta ryhmakoot ovat talla hetkella maltillisella tasolla ja tuntikehykseen 2019-

2020 varattava raha on edellisten vuosien tasolla.  

Lautakunta päätti esittaa aloitteen edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston 

kasiteltavaksi. 



 

§ 37 PERUSOPETUKSEN TUNTIKEHYS 20 19-2020 

Lautakunta paatti hyvaksya tuntikehyksen lukuvuodelle 2019-2020 seuraavasti: 

-Otsonkoulu 492 vt 

-Myllymaen koulu 92 vt 

-Yhteiskoulu 374 vt 

-Erityisopetus 151 vt+24vt 

 

§ 38 NUORISOPALKINNON JAKAMINEN VUODELLE 2018 

Lautakunta paatti vuoden 2018 nuorisopalkinnon saajiksi Mette-Mirella Foudilan ja Hermanni 

Huhtamaen. 

 

§ 39 VUODEN 2018 STIPENDIT JA TUNNUSTUSPALKINNOT/LIIKUNTATOIMI 

 

Lautakunta paatti jakaa Vuoden valmentaja 2018 tunnustuspalkinnon Sanna Pitkaselle. 

 

§ 40 NUORISOTOIMEN AVUSTUKSET VUODELLE 2019 

 

Lautakunta paatti jakaa nuorisotoimen avustukset vuodelle 2019 ehdotuksen mukaisesti. 

Avustuksina jaetaan 4.000,00 euroa Ahtarin kaupungin nuorisotoimen maararahoista. 

 

§ 41 KULTTUURITOIMEN AVUSTUKSET VUODELLE 2019 

Lautakunta paatti jakaa kulttuuritoimen avustukset vuodelle 2019 ehdotuksen mukaisesti. 

Avustuksina jaetaan 10.000,00 euroa Ahtarin kaupungin kulttuuritoimelle osoitetusta 

perintorahasta. 

 

§ 42 LIIKUNTATOIMEN AVUSTUKSET VUODELLE 2019 

Lautakunta paatti jakaa liikuntatoimen avustukset v. 2019 ehdotuksen mukaisesti. 

Jaettava summa 20.500,00 euroa. Lisaksi liikuntatoimen avustuksista Ahtarin Liikunnan Tuelle 

talousarvioon varatun maararahan mukaisesti 33.000,00 euroa. 

 

§ 43 AHTARIN LIIKUNTAHALIN KIIPEILYSEINAN SAANNOT 

 

Lautakunta hyväksyi kiipeilyseinän säännöt. 

 

§ 44 AHTARIN KAUPUNGIN LIIKUNTATILOJEN VUOROJEN JAKOPERIAATTEET 

 

Lautakunta ei esita muokkauksia Ahtarin kaupungin liikuntatilojen vuorojen jakoperiaatteisiin. 

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyvaksyi liikuntatilojen vuorojen jakoperiaatteet. 

 

§ 45 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUMA 

AJALLA 1.1.-31.3.2019 

 

Lautakunta merkitsi tiedoksi talousarvion toteuman 31.3 .2019. 



 

§ 46 OTTOKELPOISET PAATOKSET 

 

Lautakunta merkitsi paatokset tiedoksi. Paatoksia ei oteta lautakunnan kasiteltavaksi. 

§ 47 SIVISTYSTOIMEN AJANKOHTAISKATSAUS 

 

Lautakunta päätti kokousajankohdan muutoksen siten, etta varsinainen kokous 9.5.2019 ja 

varakokoukseksi merkitty 13.6.2019 perutaan 

sekä seuraavaksi kokousajaksi torstain 6.6.2019 klo 18.00. 

 

§ 48 TIEDOKSI 

 

Lautakunta merkitsi tiedoksi seuraavat asiat: 

Lapsiasianvaltuutetun toimisto 1.3.2019: TET-selvitys ja kutsu lapsiasianvaltuutetun Vuosikirjan 

julkistamiseen Saatytaloon pe 26.4.20 19. 

Muinaismuistot metsissamme -seminaari 26.4.2019 Ahtarissa. 
 

Päätökset täydellisinä ovat saatavissa Ähtärin kaupungin kirjaamosta. 

Ähtärin kaupungin kirjaamo 

Ostolantie 17, 63700 Ähtäri 

puh. 06 2525 6000   kirjaamo@ahtari.fi 

mailto:kirjaamo@ahtari.fi

