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Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Ypäjän kunnanvirastossa 18.8.2016 klo 9 – 17.
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Auli Hossi

sivu
1/19

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
40 §

kokouspäivä
10.8.2016

sivu
2

____________________________________________________________________________

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2016-2017
Sivla 40 §

Uusi seudullinen esiopetuksen opetussuunnitelma otetaan käyttöön
1.8.2016. Lisäksi kaikki kunnat laativat kuntakohtaisen esiopetuksen lukuvuosisuunnitelman esiopetusvuoden ajalle. Lukuvuosisuunnitelma sisältää yksilöidyn kuntakohtaisen kuvauksen esiopetuksen organisointiin
liittyvistä asioista, oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen, osallistamiseen, oppilashuoltoon ja arviointiin liivistä asioista.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy Ypäjän kunnan esiopetuksen lukuvuosisuunnitelman 2016 – 2017.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
41 §

kokouspäivä
10.8.2016

sivu
3

VARHAISKASVATUKSEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA
Sivla 41 §
Varhaiskasvatuksen tärkeimpiä tehtäviä on taata turvallinen hoitopäivä
lapsille. Se on kaikkien varhaiskasvatuksessa työskentelevien sekä
varhaiskasvatuksen tiloista vastaavien ja huoltajien yhteinen asia.
Turvallisuussuunnitelman tavoite on sitouttaa varhaiskasvatuksen
henkilöstö niihin lakiin ja asetuksiin, joita on säädetty sekä ohjeistaa
heitä varautumaan yllättäviin häiriötilanteisiin, ehkäisemään niiden
syntymistä sekä toimimaan niiden aikana ja niiden jälkeen.
Ypäjän kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma päivitettiin
2015–2016 toimintakauden aikana. Työryhmään osallistui varhaiskasvatuksen henkilökuntaa sekä asiantuntijoita muista hallintokunnista.
Suunnitelmassa on noudatettu yleisiä turvallisuussuunnitelmalle
annettuja ohjeita sekä esitetty niitä suosituksia, joita esimerkiksi
aluehallintovirasto esittää. Turvallisuussuunnitelma on suunnitelma,
jonka pohjalta lähdemme varhaiskasvatuksessa toteuttamaan turvallisuuskäytänteitä. Osa käytänteistä on jo hyvin vakiintuneita mutta osa
tässä suunnitelmassa esitettyjä käytänteitä hakevat vielä rutiinia.
Toimintakauden 2016–2017 aikana järjestetään henkilöstölle
sammutuskoulutus, päivitetään ensiaputaitoja sekä pidetään palo- ja
etsintäharjoitukset päiväkodilla.
Turvallisuussuunnitelma jaetaan kaikkiin ryhmiin, perhepäivähoitajille
sekä laitetaan luettavaksi kunnan verkkosivuille. Suunnitelmaa
päivitetään sitä mukaan kuin esimerkiksi yhteystietoihin tai muihin
toimintaa ohjaaviin asetuksiin tulee muutoksia.
Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelman.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
42 §

kokouspäivä
10.8.2016

sivu
4

_______________________________________________________________________
VARHAISKASVATUKSEN ERITYISPÄIVÄHOIDON KONSULTAATIOT
Sivla 42 §

Erityispäivähoidon palvelut ovat lakisääteisiä palveluja, joita tulee tarjota varhaiskasvatuksessa lasten kasvun ja oppimisen tukena. Koska Ypäjän kunnassa ei ole erityislastentarhanopettajaa, on palvelu ostettu. Ypäjän kunta on käyttänyt Faktia valmennus Oy:n tarjoamaa erityispäivähoidon konsultaatiota usean vuoden ajan. Faktia valmennus laskuttaa
tuntiperusteisesti (a`120 e) ja lisäksi perii matkakustannuksia.
Keväällä 2016 Humppilan varhaiskasvatusjohtaja ja Ypäjän varhaiskasvatusjohtaja pyysivät tarjousta Tmi Taisto Lehtiseltä. Heidän tarjouksessaan voimme yhdistää Humppilan ja Ypäjän kuntien tarpeet samalle päivälle eikä palveluntarjoaja peri erikseen matkakuluja. Näin laskettuna
palvelu tulee edullisemmaksi. Tarjous on esityslistan liitteenä.
Koska kyseessä on erityispäivähoidon erityistä osaamista ja taitoa vaativa pedagoginen tehtävä, on erittäin tärkeää, että palvelun tarjoaja omaa
vahvaa osaamista. Tästä johtuen uuden palvelun tarjoamaa palvelua on
syytä aloittaa kokeiluluonteisesti.

Rehtorin päätösehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee saaneensa tiedoksi, että toimintakauden
2016 - 2017 aikana kokeiluluonteisesti varhaiskasvatuksen erityispäivähoidon konsultaatiot ostetaan Taisto Lehtiseltä. Konsultaatiopäivät yhdistetään Humppilan kunnan kanssa.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Sivistyslautakunta

pykälä
65
28
6
43

kokouspäivä
9.12.2015
25.2.2016
26.5.2016
10.8.2016

sivu
4
40
15
5

ERITYISLUOKAN SIIRTO PERTTULAN KOULUUN

Sivla 65 §

Kokoomuksen ja vihreiden valtuustoryhmien valtuustoaloite: ’Erityisluokan sijoittaminen Ypäjänkylän koululle niinsanottuna (tekohengityksenä) on ollut huono ratkaisu. Se, että sijainti on pieni kyläkoulu sivukylällä eriarvoistaa oppilaat ja on logistisesti ja taloudellisesti kannattamaton. Siirto Perttulaan takaisi erityisopetuksen paremman käytön suuremmalle oppilasmäärälle tarvittaessa ja toisi joustavuutta opetukseen.
Isommassa yksikössä on helpompi käyttää erityisopetusta myös ainekohtaiseen erityisopetukseen.
Ypäjän kunnan sivistystoimen johtosäännössä 4 § sanotaan, että erityisopetuksen pienluokka sijaitsee Ypäjänkylän koululla. Tämä tulisi muuttaa niin, että erityisluokan paikkaa ei johtosäännöissä mainita. Se toisi
joustavuutta koulutoimen mahdollisiin muutoksiin tilojen ja oppilasmäärien muutoksissa.
Valtuustoaloitteena me allekirjoittaneet ehdotamme, että sivistystoimi
valmistelee erityisluokan siirron Perttulan kouluun ja valmistelee sivistystoimen johtosäännön muutoksen edellä olevin perusteluin.’
Perttulan koulun tilat ovat rajalliset, eikä ole muutoinkaan perusteltua
siirtää tässä vaiheessa erityisluokkaa Ypäjänkylän koulusta Perttulan
kouluun. Kunnan strategiaan on kirjattu, että koulutoimessa on suunnitteilla siirtyminen yhteen alakouluun oppilasmäärän vähetessä. Sivistyslautakunta on päättänyt 12.11.2014, että koulutoimessa siirrytään kahteen kouluun 1.8.2019 alkaen (Kartanon ja Perttulan koulut), mikäli oppilasmäärässä ei tapahdu oleellista nousua lähivuosina. Erityisluokan
siirtoa ja johtosääntömuutosta ei ole tarpeen lähteä nyt erillisenä toteuttamaan, kun näköpiirissä on lähivuosina koko koulutointa koskevien
muutoksien valmisteleminen.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että erityisluokan siirto
toteutetaan osana koko koulutoimen strategian toteuttamista.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Sivistyslautakunta

pykälä
28
6
43

kokouspäivä
25.2.2016
26.5.2016
10.8.2016

sivu
41
16
6

(ERITYISLUOKAN SIIRTO PERTTULAN KOULUUN…jatkuu)

Kh 28 §
Valtuustoaloitteena asia etenee viime vaiheessa valtuustolle.

Kj:n esitys:
Kunnanhallitus hyväksyy sivistystoimen lautakunnan tekemän päätöksen.
Valtuustoaloitteena asia saatetaan myöskin valtuustolle tiedoksi ja hyväksyttäväksi.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

________________________

Kv 6 §

Kokouksessa pidettiin neuvottelutauko klo 19.25 – 19.35.

Päätös: Asia päätettiin palauttaa sivistyslautakunnan uudelleen valmisteltavaksi.

________________________

Sivla 43 §

Erityisluokan siirtäminen Perttulan kouluun toteutuu kunnan hyväksytyn
strategian mukaan siirryttäessä yhteen alakouluun (1.8.2019). Näin ollen aloitteessa esitetty asia on jo käsitelty strategian käsittelyn yhteydessä ja aloite on loppuun käsitelty.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle edelleen kunnanvaltuustolle esitettäväksi, että erityisluokan siirtokysymys on käsitelty kunnan
strategian käsittelyn yhteydessä ja aloite on näin ollen loppuun käsitelty.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
pykälä
kokouspäivä
sivu
Sivistyslautakunta
30 §
26.4.2016
4
Sivistyslautakunta
44 §
10.8.2016
7
____________________________________________________________________________
PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN OPS2016 HYVÄKSYMINEN
Sivla 30 §

Opetushallitus on 22.12.2014 hyväksynyt Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Opetushallituksen määräyksen mukaisesti opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokkien 1 – 6 osalta 1.8.2016. Seitsemännen vuosiluokan osalta opetussuunnitelma otetaan käyttöön
1.8.2017, kahdeksannen vuosiluokan osalta 1.8.2018 sekä yhdeksännen
vuosiluokan osalta 1.8.2019. Opetussuunnitelman perusteiden lukujen 112 mukaisesti laadittu opetussuunnitelma voidaan kuitenkin ottaa käyttöön kaikilla vuosiluokilla 1.8.2016 lukuun ottamatta perusteiden lukuun
6 sisältyviä päättöarviointia ja todistuksia koskevia määräyksiä sekä lukuun 12 sisältyviä perusopetuksen valinnaisuutta koskevia määräyksiä.
Perusopetuksen ohjausjärjestelmän tarkoituksena on varmistaa koulutuksen tasa-arvo ja laatu sekä luoda hyvät edellytykset oppilaiden kasvulle,
kehitykselle ja oppimiselle. Ohjausjärjestelmän normiosan muodostavat
perusopetuslaki ja -asetus, valtioneuvoston asetukset, opetussuunnitelman perusteet sekä paikallinen opetussuunnitelma ja siihen perustuvat
lukuvuosisuunnitelmat. Järjestelmän eri osat uudistuvat, jotta opetuksen
järjestämisessä pystytään ottamaan huomioon muutokset koulua ympäröivässä maailmassa ja vahvistamaan koulun tehtävää kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.
Opetussuunnitelman perusteet laaditaan perusopetuslain ja -asetuksen
sekä tavoitteet ja tuntijaon määrittävän valtioneuvoston asetuksen pohjalta. Perusteasiakirja on Opetushallituksen antama valtakunnallinen
määräys, jonka mukaisesti paikallinen opetussuunnitelma valmistellaan.
Opetussuunnitelman perusteiden tehtävänä on tukea ja ohjata opetuksen
järjestämistä ja koulutyötä sekä edistää yhtenäisen perusopetuksen yhdenvertaista toteutumista.
Perusopetus on opetuksen ja kasvatuksen kokonaisuus, jossa eri osaalueiden tavoitteet ja sisällöt liittyvät yhteen ja muodostavat opetuksen
ja toimintakulttuurin perustan. Tämän vuoksi opetussuunnitelman perusteet sisältävät tavoitteita ja sisältöjä koskevien määräysten lisäksi niiden
ymmärtämistä avaavaa tekstiä. Perusteasiakirja sisältää tarpeellisilta
osin myös viittauksia lainsäädäntöön, johon perusteissa määrättävät asiat
perustuvat.
Valtakunnallisen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden pohjalta koulutuksen järjestäjät laativat paikallisen opetussuunnitelman.
Paikallinen opetussuunnitelma on tärkeä osa ohjausjärjestelmää. Sillä on
keskeinen merkitys sekä valtakunnallisten tavoitteiden että paikallisesti
tärkeänä pidettyjen tavoitteiden ja tehtävien ilmentämisessä ja toteuttamisessa. Paikallinen opetussuunnitelma luo yhteisen perustan ja suunnan
päivittäiselle koulutyölle. Se on strateginen ja pedagoginen työkalu, joka
linjaa opetuksen järjestäjän toimintaa sekä koulujen työtä. Opetussuunnitelma liittää koulujen toiminnan muuhun paikalliseen toimintaan lasten

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta

pykälä
30 §
44 §

kokouspäivä
26.4.2016
10.8.2016

sivu
5
8

ja nuorten hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi.
Forssan seudun kunnat päättivät elokuussa 2015, että valtakunnallisten
perusteiden pohjalta laaditaan esi- ja perusopetuksen mukainen paikallinen opetussuunnitelma seudullisesti. Perusteluna seudullisten suunnitelmien laadinnalle on se moninainen synergia, joka saadaan voimavarojen
yhdistämisellä sekä se, että yhtenäiset opetussuunnitelmat ja opetuksen
prosessit tukevat oppilaiden opinpolkua toiselle asteelle. Ajallisesti samaan aikaan opetussuunnitelmien laadinnan kanssa laaditaan myös seudullinen Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sekä organisoidaan
seudulle 1.8.2014 voimaan tulleen lain mukainen oppilas- ja opiskelijahuolto. Nämä seudulliseen yhteistyöhön perustuvat valmisteluprosessit
tukevat myös ops-prosessia. Opetussuunnitelmien laadintaprosessissa tulee painottumaan vahvasti kulloisenkin laatijatahon käsitys toimintaympäristön tulevaisuudesta ja tulevaisuuden koulusta, oppimiskäsityksestä
ja käsityksestä opettajuudesta. Yhteinen keskustelu ja vuorovaikutus tuo
lisäarvoa myös em. teemojen hahmottamiseen.
Forssan seudun OPS 2016 on kaikkien seutukunnan kuntien osalta samansisältöinen. Kuntastrategia ja paikalliset painotukset huomioidaan ja
niitä tarkennetaan oppilaitosten vuosittaisessa lukuvuosisuunnitelmissa.
Lukuvuosisuunnitelmat hyväksytään lautakunnissa.
OPS 2016 –prosessia johtaa seudun sivistysjohtajista ja Forssan kasvatus- ja opetuspäälliköstä koostuva johtoryhmä. Käytännön työtä koordinoimaan on perustettu OPS-työryhmä, jossa on osaamisen ja kunnallisen edustavuuden mukainen kattava edustus kaikista seudun kunnista.
Henkilöstölle suunnatun, uusien opetussuunnitelmien laadintaa ja haltuunottoa tukevan täydennyskoulutuksen järjestämisessä on hyödynnetty
ja hyödynnetään OSAAVA-ohjelmaa ja Faktia Koulutuksen organisoimaa seudullista täydennyskoulutussuunnittelua.
Rehtorin päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää Ypäjän perusopetuksen opetussuunnitelmasta
OPS 2016 seuraavaa:
1. hyväksyä luvut 1-2, 7-9 sekä 13-15,
2. muilta osin OPS 2016 hyväksytään myöhemmin kevään aikana,
3. seutukunnan OPS 2016 ohjausryhmä jatkaa toimintaansa 30.6.2017
saakka ja
4. edellyttää, että Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä valmistelee
pikaisesti lastensuojelulain mukaisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
44 §

kokouspäivä
10.8.2016

sivu
9

__________________________________________________________________________

Sivla 44 §

Esityslistan liitteenä Ypäjän kunnan paikallisen opetussuunnitelman sivut, joihin liittyy koulujen yhteinen osuus. Koulut tekevät tältä pohjalta
lukuvuosisuunnitelman.
Lisäksi esityslistan liitteenä on oppimisen arviointiin liittyvät päätettävät
asiat (Luku 6).
Luvut 10 (Kaksikielinen opetus) ja 11 (Erityiseen maailmankatsomukseen tai kasvatusopilliseen järjestelmään perustuva perusopetus) eivät
kosketa Ypäjän kuntaa. Luvun 12 (Valinnaisuus perusopetuksessa) asiat
päätetään alkavan lukuvuoden aikana.

Rehtorin päätösesitys:

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Ypäjän perusopetuksen opetussuunnitelman OPS2016 arviointiin liittyvät asiat (Luku 6) ja paikallisen
opetussuunnitelman asiat.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
45 §

kokouspäivä
10.8.2016

sivu
10

______________________________________________________________________________

KOULUTYÖN ARVIOINTI LV. 2015-2016
Sivla 45 §

Opetussuunnitelmaan perustuva vuosittainen työskentelyn suunnitelma
on hyvä asiakirja määritellä vuosittaiset tavoitteet ja niiden arviointi.
Kun vuosittaisen työskentelyn suunnitelmaan liittyy kiinteästi arviointi,
se tuo johdonmukaisuutta koulutuksen suunnitteluun ja kehittämiseen.
Koulujen arviointityöstä koostuu osa kunnan koulutoimen arviointia.
Koulukohtaisen arvioinnin tuloksena tehdään vuosittain lyhyt kirjallinen
raportti, johon kirjataan keskeiset esiin nousseet seikat niin onnistumisesta kuin mahdollisista kehittämistarpeista ja toimenpide-ehdotuksista.
Koulujen laatimat raportit lähetetään esityslistan liitteenä.

Rehtorin ehdotus:

Sivistyslautakunta hyväksyy koulujen arviointiraportit.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
46 §

kokouspäivä
10.8.2016

sivu
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_______________________________________________________________________
KOULUKULJETUSSOPIMUS LV. 2016-2017
Sivla 46 §

Ypäjän kunnan sivistystoimen johtosäännön 2 §:n mukaan sivistyslautakunta päättää koulukuljetusperiaatteet ja hyväksyy kuljetussopimukset
liikennöitsijöiden kanssa.
Taksi Kankare Oy:n kanssa tehty kuljetussopimus lukuvuodeksi 20162017 (+ mahdolliset optiovuodet) esitellään kokouksessa.

Rehtorin päätösehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy Taksi Kankare Oy:n kanssa tehdyn kuljetussopimuksen lukuvuodeksi 2016-2017.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
47 §

kokouspäivä
10.8.2016

sivu
12

______________________________________________________________________
OPETTAJAT JA KOULUJEN OPPILASMÄÄRÄT LV. 2016-2017

Sivla 47 §

Esityslistan liitteenä lähetetään luettelo opettajista sekä koulujen oppilasmäärät lv. 2016-2017.

Rehtorin ehdotus:

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi luettelon koulujen opettajista sekä
oppilasmääristä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
48

kokouspäivä
10.8.2016

sivu
13

EI JULKINEN
___________________________________________________________________

OPPILAAN KOULUNKÄYNTI VIERAASSA KUNNASSA

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
49 §

kokouspäivä
10.8.2016

sivu
14

_________________________________________________________________________

YPÄJÄN PÄÄKIRJASTON AUKIOLOAJAT
Sivla 49 §

Ypäjän pääkirjaston aukioloaikaan on toivottu lisäystä aamupäivään.
Koska talvikaudella perjantaiaamuisin toimii avoin päiväkoti ja henkilökuntaa joka tapauksessa on paikalla voidaan kirjasto avata jo kello 10.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää, että pääkirjaston talviaukioloajat syyskuun
alusta toukokuun loppuun ovat toistaiseksi seuraavat:
ma, ti, to kello 13-19
ke kello
13-16
pe kello
10-16
kuukauden 2. la ja aatot kello 11-14
Pääkirjaston kesäaukioloajat kesäkuun alusta elokuun loppuun ovat toistaiseksi seuraavat:
ma, ti to kello 13-19
ke ja pe kello 13-16
aatot kello
11-14
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
50 §

kokouspäivä
10.8.2016

sivu
15

________________________________________________________________________

VIRANHALTIJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
Sivla 50 §

Rehtorin päätökset ajalta 11.5.-31.7.2016 §§ 128-166 ja varhaiskasvatusjohtajan päätökset §§ 113-151 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
51 §

kokouspäivä
10.8.2016

sivu
16

_____________________________________________________________________________
ILMOITUSASIAT
Sivla 51 §
Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat
kirjelmät ja päätökset ja hyväksyy niiden kohdalla jäljempänä mahdollisesti esitetyt toimenpide-ehdotukset:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Valtionavustus lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan
Erityisavustuksen myöntäminen Kartanon koulun peliareena –
hankkeelle
Varhaiskasvatus
Hankeraha varhaiskasvatuksen pedagogisen toimintakulttuurin kehittämiseen
Perttulan koulu
Lisäys lukuvuosisuunnitelmaan
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
52 §

kokouspäivä
10.8.2016

sivu
17

________________________________________________________________________

KULTTUURITOIMEN KOHDEAVUSTUKSEN JAKAMINEN
Sivla 52 §

Sivistyslautakunnalla on vuonna 2016 yhteensä 300 euroa jaettavana
kulttuuritoimen kohdeavustuksiin. Kohdeavustuksia myönnetään erilliseen, varsinaisen perustoiminnan ulkopuoliseen toimintaan, esim. kertaluontoisten tapahtumien järjestämiseen, projekteihin tai kalustohankintoihin. Kohdeavustukset maksetaan kuitteja vastaan.
Kulttuuri Puomi ry on hakenut 700 euroa kohdeavustusta Hyvinvointipäivän 5.5.2016 järjestämiseen. Kulttuuri Puomi ry ei saanut tänä vuonna perusavustusta.
Kohdeavustus maksetaan toteutuneisiin kustannuksiin kuitteja vastaan.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta myöntää Kulttuuri Puomi ry:lle kulttuuritoimen kohdeavustusta vuoden 2016 määrärahoista 300 euroa Hyvinvointipäivän
5.5.2016 Kartanon koululla järjestämisestä aiheutuneisiin kustannuksiin.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Sampsa Jaakkola poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
klo 19.10-19.12.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
53 §

kokouspäivä
10.8.2016

sivu
18

________________________________________________________________________
MUUT ASIAT
Sivla 53 §

Kokousaikataulua sovittiin muutettavaksi seuraavasti:
keskiviikkona 14.9. kokous pidetään torstaina 15.9. ja
keskiviikkona 12.10. kokous torstaina 13.10.2016.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä

kokouspäivä
10.8.2016

sivu
19

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: 43, 47, 51, 53
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52
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: 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52
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:

