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LAUSUNTO HONKALAN ALUEEN KAAVALUONNOKSEEN
Sivla 9 §

Ypäjän kunnanhallitus on 9.12.2014 kokouksessaan hyväksynyt Honkalan alueen asemakaavaluonnoksen sekä asemakaavan muutosluonnoksen. Kaavahankkeessa laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos
Honkalan alueelle noin 88 ha alalle. Kunnan tavoitteena asemakaavan
laadinnassa on luoda hevosyrittäjyyttä ja sitä kautta työpaikkoja lisäävää
maankäyttöä Ypäjälle. Kunnanhallitus on pyytänyt lausuntoa kaavaluonnoksen pohjalta 9.2.2015 mennessä.
Esityslistan oheismateriaalina on kaavaluonnos merkintöineen.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta toteaa kunnanhallitukselle lausuntonaan seuraavaa:
1. Kunnan liikuntahallin rakentamiseen tulee varautua Honkalan alueen
kaavassa. Jos kuntaan rakennetaan oma liikuntahalli, niin yksi varteenotettavista liikuntahallin rakentamispaikoista on Perttulan koulun lähellä
olevat tontit.
2. Honkalan alueen kaavassa tulee säilyttää koululaisten (ja kuntalaisten) hiihtomahdollisuus kaava-alueella (alaluokkalaiset) ja kaava-alueen
läpi nykyiselle hiihtoreitille.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
10 §

kokouspäivä
11.02.2015

sivu
3

_____________________________________________________________________________
TÄYTTÖLUVAT TUNTIOPETTAJILLE JA LUOKANOPETTAJAN VIRALLE SEKÄ KOULUNKÄYNNINOHJAAJILLE
Sivla 10 §

Levän koulun luokanopettaja on valittu määräaikaisesti lukuvuodeksi
2014-2015 perusteena luokanopettajan virkojen tarpeen vähentyminen
lähitulevaisuudessa.
Tämän lisäksi koululaitoksessa seuraavat tuntiopettajat on valittu määräaikaisesti lukuvuodeksi 2014-2015 (osa näistä jo usean lukuvuoden
ajan):
1. ruotsin ja saksan kielen päätoiminen tuntiopettaja (Liisa Taimen)
2. englannin ja musiikin päätoiminen tuntiopettaja (Kati Kiiski)
3. erityisopetuksen laaja-alainen päätoiminen tuntiopettaja (Elina Pöllänen)
4. Kartanon koulun usean oppiaineen päätoiminen tuntiopettaja (Harri
Seppänen)
Perusteena näillekin määräaikaisuuksille on pääsääntöisesti tuntiopettajien tarpeen mahdollinen poistuminen lähitulevaisuudessa.
Ruotsin ja saksan kielen tuntiopettajan määräaikaisuudelle ei ole perusteita, joten valitaan toistaiseksi ensi lukuvuodesta 1.8.2015 alkaen.
Kartanon koululla tarvitaan laaja-alainen erityisopettaja. Koululla on
muutamia oppilaita, joilla on tehostetun tuen ja erityisen tuen tarve muutamissa oppiaineissa. Nämä oppilaat ovat erityisopettajan opetuksessa ja
ohjauksessa.
Alakoulujen englannin opetukseen tarvitaan tuntiopettaja. Kartanon (ja
myös muilla kouluilla) tarvitaan eri oppiaineisiin tuntiopettajia mm. musiikkiin.
Tuntiopettajia tarvitaan määrärahojen rajoissa kaikilla alakouluilla Levän ja Ypäjänkylän koulujen yhdysluokan 3-6 sekä Perttulan koulun yhdysluokan 5-6 jakamiseen kahteen ryhmään. Näihin tuntiopettajuuksiin
haetaan opetusministeriöltä opetusryhmien pienentämiseen kohdennettua
erityisavustusta.
Koulunkäynnin ohjaajia tarvitaan Kartanon, Levän ja Ypäjänkylän kouluissa kaksi ohjaajaa ja Perttulassa kolme ohjaajaa. Ohjaajista on palkattu toistaiseksi vain kaksi ohjaajaa. Kunnanhallitukselta tulee pyytää lupa
seitsemän ohjaajan palkkaamiseen määräaikaisesti lukuvuodeksi 20152016.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
10 §

kokouspäivä
11.02.2015

sivu
4

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta täyttöluvat seuraaviin virkoihin ja toimiin:

1. ruotsin ja saksan tuntiopettaja toistaiseksi 1.8.2015 alkaen
2. luokanopettajan virka Levän koululle määräaikaisesti lukuvuodeksi
2015-2016
3. laaja-alainen erityisopetuksen tuntiopettaja lukuvuodeksi 2015-2016
4. englannin kielen tuntiopettajan tehtävä lukuvuodeksi 2015-2016
5. tuntiopettajan tehtäviä muutamiin oppiaineisiin (musiikki, liikunta,
matematiikka) lukuvuodeksi 2015-2016 sekä
6. seitsemän osa-aikaista koulunkäynnin ohjaajan tointa lukuvuoden työajaksi 17.8.2015-5.6.2016

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
11 §

kokouspäivä
11.02.2015

sivu
5

_____________________________________________________________________________
LIIKUNNANOHJAAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN
Sivla 11 §

Rehtori on pyytänyt kunnanhallitukselta liikunnanohjaajan osa-aikaisen
toimen täyttöluvan (kh:n kokous ma 9.2.).
Liikunnanohjaajan tarve vapaa-aikatoimessa on liikuntaryhmien ja liikuntaan liittyvien tapahtumien suunnittelun ja ohjaamisen kannalta ehdottoman välttämätön (esim. kesis-leirit ja uimakoulut kesällä).
Liikunnanohjaajan toimen täyttäminen kestänee jonkin aikaa. Rehtori on
etsinyt tilapäiseksi vapaa-aikatoimen tuntityöntekijäksi henkilöä, joka
ohjaisi kolmea ryhmää, joiden piti jatkaa toimintaansa keväällä (’Urhot’=miesten kuntoryhmä, ’Sylvit’=naisten ja aloittelevien kuntoryhmä
ja tiistai-aamupäivän liikuntaryhmä).
Tilapäisen tuntityöntekijän ryhmien määrää ja tuntimäärää voidaan lisätä, mikäli tarvetta ilmenee, kunnes valittu liikunnanohjaaja ottaa toimen
vastaan.
Yhteistyötä paikallisen urheiluseuran kanssa voidaan lisätä tilojen lisäksi
myös työntekijän osalta. Kuntaan valittu liikunnanohjaaja voi toimia
myös urheiluseuran työntekijänä.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy rehtorin suorittamat toimenpiteet liikunnanohjaaja Merja Kivimäen irtisanouduttua toimestaan 5.2.2015 alkaen.
Päätös:

Sivistyslautakunta päätti, että osa-aikainen liikunnanohjaajan toimi vuoden 2015 ajalle julistetaan haettavaksi. Lisäksi päätettiin selvittää eri
vaihtoehtoja liikuntapalvelujen järjestämiseksi kunnanhallituksen päätöksen 9.2.2015 § 23 mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
12 §

kokouspäivä
19.01.2015

sivu
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____________________________________________________________________________
PARHAAT URHEILIJAT VUONNA 2014
Sivla 12 §

Sivistyslautakunta päättää vuosittain ypäjäläisen urheilijan palkitsemisesta, mikäli urheilija sijoittuu kolmen parhaan joukkoon
SM-, PM- tai sitä korkeamman tason kisoissa.
Ypäjäläinen-lehdessä pyydettiin urheilijoita ja seuroja ilmoittamaan tiedot viime vuoden parhaista urheilusaavutuksista 20.1.2015 mennessä.
Tarkoituksena on palkita ne urheilijat, jotka ovat menestyneet vähintään
SM-tasolla. Talousarvioon on varattu 300 euroa kotitalouksien avustamiseen.
Vuoden 2014 urheilusaavutuksia on ilmoitettu yksilölajeissa seuraavasti:
Fält Eero
SM-kilpailut: yksi kulta ja yksi hopea
Heinonen Reijo
PM-kilpailut: kolme hopeaa ja kaksi pronssia
SM-kilpailut: yksi pronssi
Ilola Ari
SM-kilpailut: kaksi pronssia
Peltoniemi Ida-Lotte
PM-kilpailut: yksi hopea
SM-kilpailut: kaksi kultaa
Sirviö Johanna
SM-kilpailut: kaksi hopeaa ja yksi pronssi
MM-hallikisojen edustus (4. ja 7. sija)
Uusitalo Hannele
SM-viestit: neljä kultaa
MM-viestit: yksi hopea
MM-kisojen edustus (kolme viidettä sijaa)
Lisäksi Heta Mäenpää, Krista Mäntymaa ja Riikka Vuorentausta jättivät
urheilustipendihakemuksen, mutta heillä ei ole vaadittavaa urheilumenestystä.
Myöhässä tullut hakemus (saapui 22.1.2015):
Pelkonen Tytti
SM-kilpailut: kolme kultaa
Määrärahasta 300 euroa ei riitä jaettavaksi suurempaa summaa kenellekään hakijalle, vaan summa jaetaan tasan sääntöjen ehdot täyttäville urheilijoille. Esitän, että käytetään liikuntatoimen palkkausmenoista säästyvästä rahasta 400 euroa näihin stipendeihin ja jaetaan 100 euron stipendi jokaiselle vähintään SM-mitalin saaneelle urheilijalle.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta järjestää kahvitilaisuuden valtuustosalissa 25.3.2015
ja palkitsee seuraavat urheilijat urheiluliikkeen lahjakortilla: Fält Eero,
Heinonen Reijo, Ilola Ari, Pelkonen Tytti, Peltoniemi Ida-Lotte, Sirviö
Johanna ja Uusitalo Hannele.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Juha Mäenpää poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
13 §

kokouspäivä
11.02.2015

sivu
7

_________________________________________________________________________
VIRANHALTIJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
Sivla 13 §

Rehtorin päätökset ajalta 13.01.-02.02.2015 §§ 22-36 varhaiskasvatusjohtajan päätökset §§ 8-21 sekä kirjastonjohtajan päätökset 1-6 ovat nähtävänä lautakunnan kokouksessa ja aikaisempaa tutustumista varten koulutoimistossa.
Kuntalain 51 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen
puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän
lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on
tehnyt päätöksen.
Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä
määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamista kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:
1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja
päättää, että niitä ei oteta sivistyslautakunnan käsiteltäväksi.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
14 §

kokouspäivä
11.02.2015

sivu
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___________________________________________________________________________

ILMOITUSASIAT
Sivla 14 §
Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat
kirjelmät ja päätökset ja hyväksyy niiden kohdalla jäljempänä mahdollisesti esitetyt toimenpide-ehdotukset:
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Opetusryhmien pienentämiseen varatun kohdennetun valtion erityisavustuksen hakeminen
Kunnanhallitus
Ote ptk:sta 13.1.2015
1 § Toimielinten pöytäkirjat
Rehtori
Sivistystoimen alaisten tulosyksiköiden maksut ja vuokrat

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
15 §

kokouspäivä
11.02.2015

sivu
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_____________________________________________________________________________

MUUT ASIAT
Sivla 15 §

Keskusteltiin ensi lukuvuoden koulukuljetuksista ja päätettiin, että nykyisten liikennöitsijöiden kanssa neuvotellaan mahdollisesta optiovuodesta.
Mirja Jokio kertoi Kirkonkylän työväenyhdistys ry:n lahjoittaneen Ypäjän kunnan varhaiskasvatukselle 1000,00 euroa.
Keskusteltiin Hevosopiston kuntosalin käytöstä tiistai-iltaisin klo 18-20,
jolloin sen pitäisi olla kuntalaisten käytettävissä. Rehtori lupasi selvittää
asiaa.
Lisäksi keskusteltiin mahdollisesta laivaston soittokunnan vierailusta
Ypäjällä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä

kokouspäivä
11.02.2015

sivu
10

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: 9, 10, 14, 15
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:

11, 12, 13

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: 11, 12, 13
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.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

