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Koivupuhdon koulu
Jäsenet:
Saukko Piia, pj.
Jalonen Anna-Maija, vpj.
Hiitola Olli-Pekka
Rautio Janne
Salmela Tarja
Takaeilola Raimo
Tanska Sanna
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Varajäsenet:
Saukko Ulla
Röyttä Arja
Myllylä Heikki
Rautio Eila
Salmu Sari
Saukko Raimo
Saukko Hannele

Muut saapuvilla olleet:
Jokela Kari, kunnanjohtaja
Nivala Kirsti, khall.pj.
Pudas Jaana, khall.ed.
Alin-Biari Musafiri Tuula kirjastosihteeri, esittelijä
Ylikulju Jari, sivistystoimenjohtaja, esittelijä
Nokela Ebba, toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Ahonen Annika, nuorisovaltuuston edustaja
Saarilampi Sofia, nuorisovaltuuston edustaja
Kaisa Muhola, asiantuntijana § 19

paikalla:
-

paikalla:
x
x
x
x
x

________________________________________________________________________________________________________
LAILLISUUS JA
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖSVALTAISUUS
________________________________________________________________________________________________________
ASIAT
PYKÄLÄT: 19 - 23
SIVUT: 22 - 27
________________________________________________________________________________________________________
PÖYTÄKIRJAN
Merijärven koulutoimisto heti kokouksen jälkeen 19.5.2016.
TARKASTUSTAPA
Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Janne Rautio ja Tarja Salmela.
tarkastuspaikka ja -aika sekä
tarkastajien valinta taikka
merkintä edellisen kokouksen
pöytäkirjan tarkistamisesta.
________________________________________________________________________________________________________
PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Piia Saukko
Ebba Nokela
________________________________________________________________________________________________________
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
Merijärvi
/
2016.
Pöytäkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla
varustettu nimikirjaimilJanne Rautio
Tarja Salmela
lamme.
________________________________________________________________________________________________________
PÖYTÄKIRJA ON
PIDETTY YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Merijärvi

Pöytäkirjanpitäjä

Merijärven kunta
Sivistyslautakunta

Kokouspäivä
19.5.2016

Pöytäkirjan nro
4/2016

Sivu
23

ESIOPETUKSEN JA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN
Sivltk. 19 § Uudet opetussuunnitelmat otetaan kokonaisuudessaan käyttöön esiopetuksessa ja perusopetuksen luokilla 1-6 elokuussa 2016. Samanaikaisesti otetaan käyttöön yleiset osiot myös 7-9luokilla. Ainekohtaiset osiot yläluokkien osalta otetaan käyttöön porrastetusti siten, että
lukuvuonna 2019 - 2020 kaikki oppilaat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaisesti.
Sivistyslautakunta on hyväksynyt uusien opetussuunnitelmien tuntijaon 23.2.2015 (§ 8) ja
tarkentanut tuntijakoa 13.10.2015 (§ 26) historian, yhteiskuntaopin, fysiikan ja kemian osalta.
Merijärven kaikki opettajat ovat osallistuneet opetussuunnitelmatyöhön, jota on tehty yhdessä
Kalajoen kaupungin kanssa keväästä 2014 alkaen. Opetussuunnitelmaprosessiin on osallistettu
oppilaita, huoltajia ja yhteistyöverkostoa. Sivistyslautakuntaa on informoitu työn etenemisestä
säännöllisin väliajoin. Lautakunnan puheenjohtaja on toiminut koko ajan aktiivisesti osallistumalla mm. ohjausryhmän toimintaan. Luokanopettaja Kaisa Muhola on toiminut Merijärven
OPS-työn koordinaattorina ja työtä koordinoivan kolmen hengen työryhmän jäsenenä.
Esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmat ovat olleet luettavissa uusilta Pedanetsivuilta. Osa liitteistä täydentyy ensi syksyn aikana.

Sivistystoimenjohtaja:
Sivistyslautakunta hyväksyy Merijärven kunnan uudet esiopetuksen ja perusopetuksen
opetussuunnitelmat yllä mainituilla aikatauluporrastuksilla käyttöön otettaviksi 1.8.2016
alkaen.

Sivistyslautakunta:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistystoimenjohtajan päätösesityksen.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet

Merijärven kunta
Sivistyslautakunta

Kokouspäivä
19.5.2016

Pöytäkirjan nro
4/2016

Sivu
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KOULUN RUOKALISTAN HYVÄKSYMINEN SYYSKAUDELLE 2016 (LIITE)
Siv.ltk. 20 § Ruokapalveluesimies Tuula Sievilä on laatinut liitteenä olevan koulun ruokalistan
syyskaudelle 2016. Ruokalistaa laadittaessa on otettu huomioon kouluruokasuositukset.
Syksyn ruokalista on perusrungoltaan edellisen kaltainen. Puuropäiviä on kuuden viikon
listalla 4. Mukaan on otettu muutama uusi ruoka. Ruokalistaan voidaan tehdä pieniä muutoksia
mm. tavarantoimituksista ja tavaran saatavuudesta johtuvista syistä. Salmenrannan ruokalista
noudattaa lounasaikaan koulun ruokalistaa muutoin, paitsi puuropäivinä tarjotaan muuta
ruokaa.

Sivistystoimenjohtaja:
Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen mukaisen ruokalistan käyttöön syyskaudelle 2016.

Sivistyslautakunta:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti liitteen mukaisen ruokalistan käyttöön syyskaudella
2016.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet

Merijärven kunta
Sivistyslautakunta

SALAINEN

Siv.ltk. 21 §

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet

Kokouspäivä
19.5.2016

Pöytäkirjan nro
4/2016

Sivu
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Merijärven kunta
Sivistyslautakunta

Kokouspäivä
19.5.2016

Pöytäkirjan nro
4/2016

Sivu
26

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAKIRJAT
Siv.ltk. 22 § Tiedoksi saatettavat asiakirjat ja asiat:
REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJA
1. Rehtori-sivistystoimenjohtaja Jari Ylikulju esittelee kokouksessa päätöspöytäkirjaluettelon
ajalta 12.4. – 6.5.2016 (§ 71-97)
2. Rehtori-sivistystoimenjohtaja Jari Ylikulju esittelee uuden koulupäivän rakenteen syksystä
2016 alkaen
3. Rehtori-sivistystoimenjohtaja kertoi kokouksessa lautakunnan jäsenille koululla tehdyistä
mikrobimittauksista
KUNNANHALLITUS
4. Nuorisovaltuuston jäsenten nimeäminen lautakuntiin
KIRJASTOTOIMI
5. Tiekkö-johtoryhmän kokousmuistio 1.2.2016
OPETUSHALLITUS
6. Opetushallituksen päätös 11.5.2016 (55/571/2016) myöntää valtionavustusta Merijärven
kunnalle kerhotoiminnan kehittämiseen 7500 €. Hankkeelle hyväksytyt kokonaismenot
ovat yhteensä 10715 €. Avustuksen käyttöaika alkaa syyslukukauden 2016 alusta ja päättyy
31.12.2017.

Sivistystoimenjohtaja:
Sivistyslautakunta hyväksyy tietoonsa saatetuksi edellä luetellut asiakirjat.

Sivistyslautakunta:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti tietoonsa saatetuksi edellä luetellut asiakirjat.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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Sivistyslautakunta
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TALOUSARVION TOTEUTUMA 1-3 (LIITE)
Siv.ltk. 23 § Hallintokuntien on jätettävä kunnanhallitukselle neljännesvuosittain katsaus talousarvion
toteutumisesta. Liitteenä on tiivistelmä sivistystoimen talousarvion bruttomenojen toteutumisesta ensimmäiseltä vuosineljännekseltä.
Koko sivistyslautakunnan osalta toteutuma on kulujen osalta 23,6 %, joten tilanne vaikuttaa
tällä hetkellä varsin hyvältä. Toimintatuotot ovat toteutuneet 26,4 %.
Kalajoki ei ole vielä laskuttanut kuraattoripalvelusta kevään osalta. Samoin Oulaisista on
tulossa lasku yhden oppilaan koulunkäynnistä. Opetussuunnitelmatyöhön on kevään aikana
kulunut resursseja, toki siihen on varauduttukin talousarviossa. Tarkemmin em. asiaa
tarkastellaan myöhemmin.
Ruokapalvelussa koulun ateriapalvelun toteutuma on 25,3 % ja sosiaalitoimen ateriapalvelu
21,8 %. Kokonaisuutena ruokapalvelun menot 1. vuosineljänneksen jälkeen ovat 23,2 % ja
toimintakate vastaavasti 20,0 %.
Kirjastotoiminnan menojen toteutuma on 32,3 %, johon vaikuttaa mm. kirjallisuuden hankinnat
alkuvuodesta isompina erinä.

Sivistystoimenjohtaja:
Sivistyslautakunta hyväksyy tietoonsa saatetuksi liitteenä olevan sivistyslautakunnan talouden
toteutumisraportin ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Sivistyslautakunta:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistystoimenjohtajan päätösesityksen.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet

