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PÖYTÄKIRJAN 
NÄHTÄVÄNÄPITO 

 Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaati-
musohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Ypäjän kun-
nanvirastossa 18.12.2014  klo 9 – 17. 

 
 
PUHEENJOHTAJA 

  
     JUHANI KAUNELA 

  Juhani Kaunela 
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POISSA OLLEET 

 Juhani Kaunela puheenjohtaja  
Jukka Aaltonen poissa § 71 ajan klo 

18.15-18.27 
 

Sampsa Jaakkola   
Mirja Jokio   
Niina Laaksonen   
Terhi Löfstedt   
Juha Mäenpää   
Janika Varjorinne-
Mäkeläinen 

  

   
Kirsi Lyytinen varajäsen  

 

 
MUUT SAAPUVILLA  
OLLEET  

 Heikki Vainio rehtori, esittelijä 
Karoliina Kärkkäinen varhaiskasvatusjohtaja 
Jessika Pakarinen nuorisovaltuuston edustaja 
Auli Hossi koulutoimensihteeri, pöytäkirjanpitäjä 
  
  
  

 

 
LAILLISUUS- JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS  

 Päätös:  Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös- 
valtaiseksi. 

 
ASIAT   §:t   70 – 77 
 
PÖYTÄKIRJAN TAR-
KASTUS  

 Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Aaltonen ja Janika Var-
jorinne-Mäkeläinen.  Pykälä 71 tarkastettiin kokouksessa. 

 
PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS  

  
 
Juhani Kaunela                               Auli Hossi 
puheenjohtaja                                  pöytäkirjanpitäjä 

 
PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSAIKA  

 Perjantai 12.12.2014 

 
ALLEKIRJOITUKSET 
 
 

  
 
Jukka Aaltonen  Janika Varjorinne-Mäkeläinen 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 

 

 
PÖYTÄKIRJA ON OL-
LUT YLEISESTI NÄH-
TÄVÄNÄ  

 Ypäjän kunnanvirastossa  18.12.2014 klo 9 – 17 
 
 
Pöytäkirjanpitäjä                           Auli Hossi 
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______________________________________________________________________ 
 
NUORISOVALTUUSTON VALINTA 
 
Sivla § 53 Nuorisovaltuuston kaksivuotinen toimikausi on katkolla 1.1.2015 alka-

en. Nuorisovaltuustoon valitaan uudet jäsenet syksyn aikana. Lokakuun 
Ypäjäläisessä on ilmoitus, miten nuoret voivat ilmoittaa halukkuutensa 
tulla valituksi Nuorisovaltuuston jäseneksi.  
 
Nuorisovaltuusto esittää sivistyslautakunnalle jäsenten valintaa valmiste-
levan toimikunnan perustamista. Nuorisovaltuusto valitsi toimikuntaan 
jäseneksi nuorisovaltuustosta Antero Kallion, Jessika Pakarisen ja Lin-
nea Kumpulaisen sekä vs. nuoriso-ohjaaja Riina Levanderin. Sivistys-
lautakunnan esittelijän on myös perusteltua olla mukana toimikunnan 
kokoontumisissa. Lisäksi nuorisovaltuusto esittää Sampsa Jaakkolan va-
litsemista sivistyslautakunnan edustajaksi  valmistelevaan toimikuntaan.  
Esityslistan liitteenä nuorisovaltuuston säännöt. 

 
Rehtorin päätösehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy nuorisovaltuuston ehdotuksen valintaa 

valmistelevan toimikunnan perustamisesta ja valitsee sivistyslautakun-
nan jäsenen/jäsenet toimikuntaan.  

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin ja toimikuntaan valittiin sivistyslautakunnan 

jäsenet Sampsa Jaakkola ja Niina Laaksonen. 
 
 
 
Sivla 70 § Liitteenä yhdistelmä nuorisovaltuustoon määräaikaan 30.10.2014 men-

nessä hakeneista. Hakijoita on yhteensä 18 nuorta, joista toisen asteen 
opiskelijoita on viisi nuorta ja Kartanon koululaisia yhteensä 13 nuorta.  

 
Sääntöjen mukaan nuorisovaltuuston jäseniksi valitaan toisen asteen 
opiskelijoista neljä jäsentä ja kaksi varajäsentä ja Kartanon koulusta 
kuusi varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Tällä kerralla Kartanon 
koulusta valitaan neljä varajäsentä, kun toisen asteen opiskelijoita on 
vain viisi hakijaa. 
  
Valintaa valmistelevasta toimikunnasta ovat jäävejä vs. nuoriso-ohjaaja 
Riina Levander (Pinja Fält), Niina Laaksonen (Matias Laaksonen) sekä 
hakijat Antero Kallio ja Linnea Kumpulainen. Toimikunnan ei-jäävit jä-
senet Heikki Vainio, Sampsa Jaakkola ja Jessika Pakarinen kokoontuivat 
19.11.2014 ja esittävät päätösehdotuksessa olevia nuoria valittaviksi 
nuorisovaltuuston jäseniksi ja varajäseniksi toimikaudeksi 2015-2016. 
Esityksessä on pyritty huomioimaan alueellisuus, sukupuoli, ikä ja nuo-
ren kokemus nuorisotyöstä. Valittaviksi ehdotettujen joukossa on nuoria, 
jotka ovat tällä hetkellä nuorisovaltuustossa. Toimikunta piti tätä jatku-
vuutta myös tärkeänä valintakriteerinä.  
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Rehtorin päätösehdotus: Sivistyslautakunta valitsee seuraavat nuoret nuorisovaltuuston jäseniksi 

ja varajäseniksi vuosiksi 2015-2016: 
  

Varsinaiset jäsenet:  Varajäsenet: 
Simonen Roosa-Maria  Airaksinen Anni 
Fält Pinja   Moisander Jenni 
Laaksonen Matias  Niemi Eetu 
Kedonperä Akusti  Ruusiala Samu 
Kallio Antero  Kumpulainen Linnea 
Salo Ronja 
Niskanen Santeri 
Simonen Vera 
Strandén Isabella 
Turkki Oona 

 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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___________________________________________________________________________ 
 
LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN KOHDEAVUSTUSTEN JAKAMINEN 
 
Sivla  71 §  Sivistyslautakunnalla on vuonna 2014 yhteensä 700 euroa jaettavana 

liikuntatoimen kohdeavustuksiin sekä yhteensä 600 euroa nuorisotoimen 
kohdeavustuksiin. Kohdeavustuksia myönnetään erilliseen, varsinaisen 
perustoiminnan ulkopuoliseen toimintaan, esim. kertaluontoisten tapah-
tumien järjestämiseen, projekteihin tai kalustohankintoihin. Kohdeavus-
tukset maksetaan kuitteja vastaan. 
 
Liikuntatoimen kohdeavustuksia on haettu määräaikaan 30.11.2014 
mennessä seuraavasti: 
1. Ypäjänkylän kyläyhdistys ry Lasten uimakoulu 

               450,00 € 
  
Nuorisotoimen kohdeavustuksia on haettu määräaikaan 30.11.2014 
mennessä seuraavasti: 
1. MLL/Ypäjän paikallisyhdistys ry Zumba-Kids –tunnit 
              841,60 € 
 
Ypäjän Eränkävijät ovat käynnistäneet uudelleen toimintansa tänä syk-
synä ja hakevat kohdeavustusta 800 euroa leiri- ja elintarvikkeiden 
hankkimiseksi sekä koulutuksiin ja yleisten tarvikkeiden hankkimisiin. 
Kohdeavustus maksetaan jo toteutuneisiin kustannuksiin, joita ei ole 
toistaiseksi syntynyt, joten kohdeavustuksen myöntäminen Ypäjän 
Eränkävijöille ei ole mahdollista kuluvana vuonna.      

 
 
Rehtorin päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta myöntää liikunta- ja nuorisotoimen kohdeavustuksia 
vuoden 2014 määrärahoista seuraavasti: 
1. Ypäjänkylän kyläyhdistys ry  450 €  
2. MLL/Ypäjän paikallisyhdistys ry  841,60 €  

  
yht.             1 291,60 € 

  
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 
Jukka Aaltonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 18.15-
18.27. 
 
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
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___________________________________________________________________________ 
 
 
NUORISOVALTUUSTON JÄSENEN OSALLISTUMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN  
KOKOUKSIIN 
 
Sivla 72 § Nuorisovaltuusto valitsee niihin lautakuntiin, jotka hyväksyvät nuoriso-

valtuuston edustajan osallistumaan kokouksiinsa ei-salassa pidettävien 
asiakohtien ajaksi, edustajan ja hänelle varaedustajan nuorisovaltuuston 
toimikauden ajaksi. Nuorisovaltuuston edustajalla on puheoikeus koko-
uksissa.  

 
Rehtorin päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta myöntää nuorisovaltuuston edustajalle tai varaedusta-
jalle, jotka nuorisovaltuusto valitsee toimikaudekseen tai vähintään vuo-
deksi kerrallaan, oikeuden olla läsnä puheoikeudella sivistyslautakunnan 
kokouksissa.  

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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____________________________________________________________________________ 
 
LUKUVUODEN 2015-2016 TYÖ- JA LOMA-AJAT 
 
Sivla  73 §       Perusopetuslain 23 §:n mukaan lukuvuodessa on 190 työpäivää.  Luku-

vuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi kuin lauantaiksi sat-
tuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä.  Perusopetuksessa lu-
kuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta.  
Lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä (pe-
rusopetusasetus 7 §).  Lukuvuonna 2015-2016 koulupäiviä on 189, 
koska loppiainen on arkipäivänä (keskiviikko). 
 
Koulun johtajien kanssa on keskusteltu lukuvuoden 2015-2016 työ- ja 
loma-ajoista.   

 
Rehtorin päätösehdotus:    

Sivistyslautakunta päättää, että lukuvuoden 2015-2016  
työ- ja loma-ajat ovat seuraavat:  
 
SYYSLUKUKAUSI  ma 17.08. –  la 19.12.2015 
syysloma vko 42 ma 12.10. - su 18.10.2015 
KEVÄTLUKUKAUSI ma  04.01. -  la 04.06.2016 
talviloma vko 8 ma 22.02. - su 28.02.2016 
pääsiäisloma  pe  25.03. - ma 28.03.2016 
+ 1 lauantaityöpäivä lukuvuoden aikana  

   
Lisäksi sivistyslautakunta päättää, että esiopetuksen työ- ja loma-ajat 
ovat samat kuin perusopetuksen lukuun ottamatta lauantaityöpäiviä. 
  

 
Päätös:    Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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____________________________________________________________________________ 
 
OPETTAJIEN TÄYDENNYSKOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2015 
 
Sivla  74 §  OVTES,  Osio B 
  14 § Opettajatyöpäivät 
  1 mom. 

Toistaiseksi palveluksessa olevalla sekä määräaikaisella vähintään lu-
kuvuoden työajaksi otetulla viranhaltijalla on velvollisuus varsinaisten 
koulupäivien ja muun työvelvollisuuden lisäksi osallistua opinto- ja 
suunnittelutyöhän kolmena päivänä lukuvuodessa.  Kyseisistä päivistä 
yksi voidaan pitää erityisestä syystä työnantajan katsoessa sen tarkoi-
tuksenmukaiseksi kahtena yhteensä vähintään kuusi tuntia kestävänä eri 
tilaisuutena.   
 
Sivistyslautakunnalla on vastuu kouluhenkilöstön täydennyskoulutukses-
ta sekä koulutoimen kehittämisestä. 
 
Opettajien täydennyskoulutussuunnitelma vuodelle 2015 on liitteenä. 
Ensi ja vielä seuraavanakin vuonna täydennyskoulutuksessa korostuu 
opetussuunnitelmien uudistamistyö ja uuden opetussuunnitelman sisäis-
täminen. Suunnitelmasta on keskusteltu koulunjohtajien kanssa.  
 
 
 

Rehtorin päätösehdotus:  
Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä 10 olevan vuoden 2015 
opettajien täydennyskoulutussuunnitelman. 

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 



YPÄJÄN KUNTA  pykälä kokouspäivä  sivu  

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
 
 
 
 

Sivistyslautakunta  75 § 10.12.2014  8 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
VIRANHALTIJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 
 
Sivla  75 §      Rehtorin päätökset ajalta 05.11.-02.12.2014 §§ 237-258 ja varhaiskasva-

tusjohtajan päätökset §§ 135-146 ovat nähtävänä lautakunnan kokoukses-
sa ja aikaisempaa tutustumista varten koulutoimistossa. 

 
Kuntalain 51 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen 
puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viran-
haltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän 
lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnan-
hallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on 
tehnyt päätöksen. 

 
Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden pu-
heenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asian-
omaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimi-
valtaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen pu-
heenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä 
määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamista kunnanhalli-
tuksen käsiteltäväksi. 

 
  Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 
 

1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta tai toimitusme-
nettelyä koskevia asioita; eikä 
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoi-
men asioita. 

 
Rehtorin päätösehdotus:  
  Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja 

päättää, että niitä ei oteta sivistyslautakunnan käsiteltäväksi. 
 

Päätös:                        Päätösehdotus hyväksyttiin.                                                       
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___________________________________________________________________________ 
 
 
ILMOITUSASIAT 
 
Sivla 76 §  
 
Rehtorin päätösehdotus: 

  Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat 
kirjelmät ja päätökset ja hyväksyy niiden kohdalla jäljempänä mahdolli-
sesti esitetyt toimenpide-ehdotukset: 

   
   

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Avustushakemukset liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin vuodelle 
2015 

  
Päätös:       Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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_____________________________________________________________________________ 
 
 
MUUT ASIAT 
 
Sivla 77 § Varhaiskasvatusjohtaja Karoliina Kärkkäinen kertoi lautakunnalle var-

haiskasvatuksen tämän hetken tilanteesta perhepäivähoidon ja päiväko-
din osalta sekä siihen liittyviä tulevaisuuden näkymiä.  Lisäksi keskus-
teltiin esiopetuksen uudesta opetussuunnitelmasta ja sen tuomista muu-
toksista. 

 
Koulutoimensihteeri Auli Hossi kertoi lukuvuoden 2014-2015 koulukul-
jetusten kustannuksista. 

 
 
 
 
Karoliina Kärkkäinen poistui kokouksesta klo 19.00.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 
 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
  Kieltojen perusteet 
 

Seuraavista päätöksistä  ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 
 Pykälät: 76, 77 
  
 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oi-

kaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
 Pykälät:    70, 71, 72, 73, 74, 75 
  
 HValL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 

muutosta valittamalla: 
 
 Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
 
 OIKAISUVAATIMUSOHJEET  
 Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika      
 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
           Viranomainen,  jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: 
 
  Ypäjän kunnan sivistyslautakunta 
  Perttulantie 20 
  32100 YPÄJÄ 
                 kunta@ypaja.fi 
 
 Pykälät:  70, 71, 72, 73, 74, 75 
 
 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätösten 

katsotaan yleisesti tulleen kunnan jäsenten tietoon pöytäkirjan nähtävänäolopäivänä  
 
 
 Oikaisuvaatimuksen sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän 
allekirjoitettava. 

 
 
 Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
 
 __________ 
 

mailto:kunta@ypaja.fi

