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Kokousaika: maanantaina 18.11.2019 klo 18.00 – 18.48 
Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä 
 
 
 
 
Läsnäolo: 
 
Sivistyslautakunnan jäsenet 
 

Henkilökohtainen varajäsen 
 

 Sampsa Jaakkola puheenjohtaja  Outi Heikkilä 
 Susanna Romu varapuheenjohtaja  Kirsi Lyytinen 
 Piia Heikkilä   Elina Hirvonen  
 Kalle Kähkönen   Hannu Paija 
 Pasi Uusitalo   Heikki Levomäki 
 Keijo Leppänen   Olli-Pekka Kaunela 
 Maarit Ruusiala   Nina Schulman 
 Mirja Jokio   Jukka Aaltonen 
 Teija Hämäläinen    Pirjo-Riitta Palonen  

 

Muut 

 
 Markku Saastamoinen kh:n puheenjohtaja  
 Janika Varjorinne-Mäkeläinen kh:n edustaja 
 Riikka Riihimäki kunnanjohtaja 
 Auku Heikkilä nuorisovaltuuston edustaja   Konsta Sivula 
 Juha Kraapo rehtori/ sivistystoimenjohtaja, esittelijä 
 Tanja Jussila koulutoimensihteeri, pöytäkirjanpitäjä 

 

Lisäksi kokoukseen asiantuntijoina kutsuttu: 

   
 
 
 

Vakuudeksi    
    
 Sampsa Jaakkola  Tanja Jussila 
 puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
Pöytäkirjan tarkastus    
    
 Kalle Kähkönen  Pasi Uusitalo 
 Pöytäkirjantarkastaja  Pöytäkirjantarkastaja 
    
    
Pöytäkirjan 
nähtävänäpito 

Päätöksen mukaan § 91    

   Tuomas Rautio 
   toimistosihteeri 
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SIVLA 90 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus  
 

Selostus: Ypäjän kunnan hallintosäännön 5 §:n mukaan toimielimen kokous 
pidetään silloin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai 
enemmistö toimielimen jäsenistä sitä puheenjohtajalle esittää. Edelleen 6 
§:n mukaan kokouskutsun yhteydessä lähetetään esityslista käsiteltävien 
asioiden selostuksineen ja pohjaesityksineen, jollei tälle ole erityistä 
estettä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla sen 
varsinaisille jäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille tai velvoitetuille. Niin 
ikään 8 § mukaan toimielimen varsinainen jäsen kutsuu estyneenä 
varajäsenensä sijaansa. 
 
Sivistyslautakunnan päätöksen 12.10.2017 60 §:n mukaan kokouskutsut 
esityslistoineen lähetetään sähköisesti ypaja.fi -osoitteisiin, ellei erityistä 
syistä muuta johdu, valtuuston koollekutsumisaikataulua noudattaen (4 pv 
ennen). 
Varsinainen jäsen kutsuu estyneenä ollessaan varajäsenensä päätöksen 
mukaisesti ja välittää materiaalin tälle. 
 
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on 
päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä. 
 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan puheenjohtaja toteaa 
läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 
 

 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostitse 13.11.2019. 
 

  
Päätösehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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SIVLA 91 § Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito sekä ääntenlaskijat  
 
Selostus: Kuntalain 140 §:n mukaan toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine 

oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen 
jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista 
säännöksistä muuta johdu. Päätöksen katsotaan tulleen yleisesti tietoon 
seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pidetty näin 
nähtävänä. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Kunta voi päättää tämän lisäksi myös muusta toimielinten pöytäkirjojen 
nähtävänä pidosta. 
 
Sivistyslautakunnan 9.8.2017 40 § mukaan sivistyslautakunnan 
kokouspöytäkirjat pidetään ylläolevan lisäksi yleisesti nähtävänä myös 
kunnanviraston yhteispalvelupisteessä sen aukioloaikana kokousta 
seuraavan viikon torstaina. 
 

  
  
Päätösehdotus: 1. Lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka 

toimivat samalla ääntenlaskijoina  
 

− Kalle Kähkönen   

− Pasi Uusitalo  
  

2. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa tai viimeistään 
20.11.2019 klo 15.00 mennessä. 
Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä kunnan 
tietoverkossa torstaina 21.11.2019 klo 9.00 alkaen kunnan yleisillä 
internetsivuilla ja kunnanviraston palvelupisteellä klo 9.00 - 17.00.  
 

3. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleisesti tietoon 29.11.2019, josta 14 
päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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SIVLA 92 § Käsittelyjärjestys 
 

Selostus: Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan 
mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi 
päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu 
kokouskutsussa. 

  
Päätösehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy esityslistan mukaisen käsittelyjärjestyksen. 
  
Käsittelystä: Pykälät 96 ja 97 täydennetty. 
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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SIVLA 93 § Kohdeavustukset  
 

Selostus: Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluiden perus- ja kohdeavustusten haku 
vuodelle 2019 on julkaistu kunnan www-sivulla, kunnan Facebook-sivuilla ja 
helmikuun Ypäjäläinen-lehdessä.  
 
Liikuntapalveluiden avustuksia voidaan myöntää urheiluseuroille. 
Nuorisopalveluiden avustuksia voidaan myöntää ypäjäläisille yhdistyksille ja 
yhteisöille lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan tukemiseen. 
Kulttuuripalveluiden avustuksia voidaan myöntää ypäjäläisille yhdistyksille ja 
yhteisöille sekä yksityisille henkilöille kulttuuripalvelujen tuottamiseen 
ypäjäläisille. 
 
Perusavustusten haku päättyi 28.2.2019 klo 17 ja päätökset tehty 25.3.2019. 
Kohdeavustusten haku päättyy 31.10.2019 klo 17. 
 
Kohdeavustuksia myönnetään erilliseen, varsinaisen perustoiminnan 
ulkopuoliseen toimintaan, esim. kertaluontoisten tapahtumien järjestämiseen, 
projekteihin tai kalustohankintoihin. 
Kohdeavustushakemukseen tulee liittää toimintakertomus, tilinpäätös ja 
tilintarkastuskertomus edelliseltä toimintavuodelta, mikäli niitä ei ole toimitettu 
perusavustushakemuksen yhteydessä, sekä suunnitelma avustuksen 
käytöstä.   
Kohdeavustukset maksetaan kuitteja vastaan.  
 
Kohdeavustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 1 kpl:  
 

 
Liikuntapalvelujen perus- ja kohdeavustuksiin on määrä v. 2019 on yhteensä 
2000 euroa. Siitä on perusavustuksena maksettu 1 300 euroa keväällä. 
Kohdeavustusta varten on varattu 700 euroa. 
 

hakija haettu summa kohde 
Ypäjän Yllätys ry 1 678,85 € liikuntapalvelut 

Valmistelija:  
Päätösehdotus: Sivistyslautakunta myöntää kohdeavustuksena vuoden 2019 määrärahasta 

liikuntapalvelujen kustannuspaikalta seuraavasti:  

1. Ypäjän Yllätys ry                                             700 €  

Edellä mainittu avustus maksetaan avustuksen saajan ilmoittamalle tilille 
viimeistään 31.12.2019 edellyttäen, että saaja toimittaa yhtä tai useampaa 
hakemuksessa eriteltyä kohdetta koskevan ostotositteen (kuitti tai kuitit 
yhteensä vähintään 700 euroa) kunnanvirastoon sivistyslautakunnan 
sihteerille 16.12.2019 mennessä. 

 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi:  

Kalle Kähkönen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi klo 18.02-18.03. 
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SIVLA 94 § Lukuvuoden 2020 – 2021 työ- ja loma-ajat 
 

Selostus: Perusopetuslain 23 §:n mukaan lukuvuodessa on 190 työpäivää.   
Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin 
lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. 
   
Perusopetuksessa lukuvuosi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7.  
Lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä 
(perusopetusasetus 7 §).  
  
Lukuvuonna 2020-2021 koulupäiviä on 189, koska loppiainen osuu muuksi 
arkipäiväksi kuin lauantai.  
 
Päätösehdotuksessa on huomioitu henkilökunnan ja huoltajien toive:  
ei lauantaikoulupäiviä sekä viikon syysloma ja talviloma. 
 
Lukuvuoden 2020-2021 työ- ja loma-ajat: 
 
Syyslukukausi 13.8. - 22.12.2020, 89 työpäivää 
aloitus 13.8.2020 (torstai) 
syysloma 12. - 16.10.2020 (vko 42) 
joululoma 23.12.2020 (ke) - 6.1.2021 (ke) 
 
Kevätlukukausi 7.1. - 5.6.2021, 100 työpäivää 
aloitus 7.1.2021 (torstai) 
talviloma 22. - 26.2.2021 (vko 8) 
pääsiäinen 2. - 5.4.2021 
helatorstai 13.5.2021 
päättäjäispäivä 5.6.2021 (lauantai) 
Esiopetuksessa kevätlukukausi päättyy pe 4.6.2021. 

  
Valmistelija: Juha Kraapo puh. 040 7349 699 
  
Päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että lukuvuoden 2020 - 2021 työ- ja loma-ajat 

esiopetuksessa ja perusopetuksessa ovat seuraavat: 
 
Syyslukukausi 13.8.- 22.12.2020, 89 työpäivää 
aloitus 13.8.2020 (torstai) 
syysloma 12.- 16.10.2020 (vko 42) 
joululoma 23.12.2020 (ke) - 6.1.2021 (ke) 
 
Kevätlukukausi 7.1.- 5.6.2021, 100 työpäivää 
aloitus 7.1.2021 (torstai) 
talviloma 22. - 26.2.2021 (vko 8) 
pääsiäinen 2.- 5.4.2021 
helatorstai 13.5.2021 
päättäjäispäivä 5.6.2021 (lauantai) 
Esiopetuksessa kevätlukukausi päättyy pe 4.6.2021. 

   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi:  
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SIVLA 95 § Hallintosääntöluonnos/ sivistystoimi  
 

Selostus:  
 

Ypäjän kunnassa on uusi hallintosääntö viranhaltijavalmistelussa. Uuden 
hallintosäännön on tarkoitus astua voimaan 1.1.2020 lukien. 
 
Kunnan johtoryhmässä on sovittu, että toimialajohtajat esittelevät omien 
toimialojensa hallintosääntöluonnoksia lautakunnilleen ennen 
kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston käsittelyä. 
 
Sivistystoimen hallintosääntöluonnos on esityslistan oheismateriaalina. 

  
  
Valmistelija:  Juha Kraapo puh. 040 7349 699 
  
Päätösehdotus:  Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimialan hallintosääntöluonnoksen 

jatkokäsittelyä varten. 
   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi:  
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SIVLA 96 § Viranhaltijapäätökset  
 

Selostus: Hallintosäännön 18 §:n mukaan asian ottamisesta lautakunnan 
käsiteltäväksi voi päättää lautakunta, sen puheenjohtaja ja lautakunnan 
esittelijä. 
 
Hallintosäännön mukaan kunnan viranomaisen on ilmoitettava 
lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan 
ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. 
 

1. Rehtori/ sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset 8, 13-15 § 
- 8 § määräaikainen koulunkäynninohjaaja   
- 13 § Louna-kirjastojen aineistokuljetussopimuksen 

optiovuosien käyttöönotto 
- 14 § kirjastovirkailijan sijaisuus 
- 15 § päätoimisen tuntiopettajan sijaisuus 

 
  
Päätösehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi edellä mainitut 

viranhaltijapäätökset ja päättää, että niitä ei oteta lautakunnan 
käsiteltäväksi. 

   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi:  
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SIVLA 97 § Ilmoitusasiat 
 

Selostus: Saapuneet asiakirjat 

− Ypäjän kh, pöytäkirjan ote 5.11.2019 193 §/ Yhtenäiskoulun rehtorin 
virkanimikkeen muutos 

  
Päätösehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi em. asiakirjat ja saattaa 

ne tarvittavilta osiltaan toimeksi/ hyväksyy niiden kohdalla mahdollisesti 
esitetyt toimenpide-ehdotukset: 
 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi:  
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SIVLA 98 § Muut asiat 
 

Selostus:  - sivistyslautakunnan talousarviovalmistelun tilanne  
- keskusteltiin Ypäjän susitilanteesta 
- sivistyslautakunnan seuraava kokous 16.12.2019 
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Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Seuraavissa asiakohdissa (alla, §) tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa hakea niihin oikaisua. 
Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai 
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä 
kunnan jäsen. Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen ja 
kunnallisvalituksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien 
yhteisen toimielimen päätöksestä sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen (Kuntalaki 134 
§). 
 
Pykälät: 
 
Oikaisuvaatimus osoitetaan: 
 
Postitse os.: 
 

Ypäjän kunta 
Sivistyslautakunta 
Perttulantie 20 
32100 YPÄJÄ 

 
Tai saman sisältöisenä ja allekirjoitettuna sähköpostin liitteenä os. kunta@ypaja.fi 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (KuntaL 138 §). 
Päätösten katsotaan tulleen yleisesti tietoon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 140 §). Tuolloin myös 14 päivän 
oikaisuvaatimusaika alkaa kulua. 
 
Allekirjoitetusta oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. 

 
  MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 

Seuraavissa asiakohdissa (alla, §) tehdyistä päätöksistä ei saa hakea kuntalain 136 §:n 
mukaan oikaisua, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
Pykälät:  90 - 98 

 


