
Tiedote kaupungin sivistys- ja hyvinvointilautakunnan 12.9.2019 pidetystä 

kokouksesta 

Kokouksessa on käsitelty seuraavat asiat: 

§ 61 KIRJASTOTOIMENJOHTAJAN TEHTÄVIEN OSITTAINEN MYYMINEN VIRTAIN 

KAUPUNGILLE OSTOPALVELUSOPIMUKSENA 

 

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti myydä 40% kirjastotoimenjohtajan työpanoksesta Virtain 

kaupungille, ja velvoittaa viranhaltijat tekemään yhteistyöstä tarvittavat sopimukset. 

 

§ 62 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUMA 

AJALLA 01.01.-31.07.2019 

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsi tiedoksi talousarvion toteuman 31.07.2019. 
 

§ 63 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2020 

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsi talousarvion 2020 tämän hetkisen valmistelun tiedoksi. 
 

§ 64 REHTORIVIRAN HALTIJAN OPETUSTUNTIMÄÄRÄ 

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti, että lukuvuonna 2019-2020 Otsonkoulun rehtorille ja 

Yhteiskoulu-lukion rehtorille ei vahvisteta viikoittaisia opetustunteja. 

 

§ 65 LUKUVUODEN 2018 - 2019 ARVIOINTI 

 

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsi koulujen rehtorien laatimat arviot lukuvuodelta 2018-

2019 tietoon saatetuksi. 
 
§ 66 PERUSOPETUKSEN JA LUKION LUKUVUOSISUUNNITELMA 2019-2020 

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi perusopetusta antavien koulujen lukuvuosisuunnitelmat 

2019-2020. 

 

§ 67 OPETUSSUUNNITELMA/ÄHTÄRIN LUKIO JA AIKUISTEN LUKIOKOULUTUS 

2019 

 

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi lukion opetussuunnitelmaan  

tehdyt muutokset ja tarkennukset seuraavasti: 

- Huomioitu opetuksen pääsääntöinen järjestäminen erillään yhteiskoulun kanssa. 

- Poistettu kuvataidelinja. 

- Lisätty koulukohtainen soveltava kurssi pitkään matematiikkaan: MAA16 Korttipelien 

matematiikka. 

- Annettu opiskelijalle oikeus valita numeroarvioinnin ja suoritusmerkinnän väliltä joissakin 

koulukohtaisissa soveltavissa kursseissa (esim. liikunta). 

 

 



§ 68 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNNAN SIHTEERIN NIMEÄMINEN 

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta nimesi 01.10.2019 alkaen kokouksiin sihteeriksi hallintosihteeri 

Hanna-Maria Lindin. Sihteerin sijaiseksi nimettiin hallintojohtaja Seppo Karjala. 

 

§ 69 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNNAN KOKOUKSET 

 

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti, että kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden toinen 

torstai klo 18.00 kaupungintalolla. Seuraavat kokouspäivät ovat torstait 10.10.2019 ja 14.11.2019. 

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

Keskisuomalainen). Kokouksen esityslista ja hyväksytty pöytäkirja julkaistaan kokonaisuudessaan 

netissä julkisuuslain sallimissa puitteissa. 

 

§ 70 SIVISTYSTOIMEN AJANKOHTAISKATSAUS 

 

Merkittiin asiat tiedoksi. 

 

§ 71 TIEDOKSI 

 

Merkittiin asiat tiedoksi. 

 

§ 72 OTTOKELPOISET PÄÄTÖKSET 

 

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsi päätökset tiedoksi. Päätöksiä ei oteta lautakunnan 

käsiteltäväksi. 
 

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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