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Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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LUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Pöytäkirjanpitäjä

Auli Hossi

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
66 §

kokouspäivä
30.11.2016

sivu
2

____________________________________________________________________________
LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN KOHDEAVUSTUSTEN JAKAMINEN
Sivla 66 §

Sivistyslautakunnalla on vuonna 2016 yhteensä 700 euroa jaettavana
liikuntatoimen kohdeavustuksiin sekä yhteensä 300 euroa nuorisotoimen
kohdeavustuksiin. Kohdeavustuksia myönnetään erilliseen, varsinaisen
perustoiminnan ulkopuoliseen toimintaan, esim. kertaluontoisten tapahtumien järjestämiseen, projekteihin tai kalustohankintoihin. Kohdeavustukset maksetaan kuitteja vastaan.
Liikuntatoimen kohdeavustuksia ei haettu määräaikaan 30.11.2016 mennessä.
Nuorisotoimen kohdeavustuksia on haettu määräaikaan 30.11.2016
mennessä seuraavasti:
1. MLL/Ypäjän paikallisyhdistys ry

Rantauimakoulun uimaopetus
545,67 €
2. Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistys ry
Taikurikoulun 27.8.2016 lounas
ohjaajille ja osallistujille yhteensä 12 hlöä
82,00 €

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta myöntää liikunta- ja nuorisotoimen kohdeavustuksia
vuoden 2016 määrärahoista seuraavasti:
1. MLL/Ypäjän paikallisyhdistys ry
2. Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistys ry
yht.

Päätös:

545,67 €
82,00 €
627,67 €

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Janika Varjorinne-Mäkeläinen saapui kokoukseen tämän pykälän päätöksen jälkeen klo 18.10.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
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pykälä
67 §

kokouspäivä
30.11.2016

sivu
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_______________________________________________________________________

NUORISOVALTUUSTON VALINTA
Sivla 67 §

Uuteen nuorisovaltuustoon hakemuksia tuli seitsemän, joten vaaleja tänä
vuonna ei valitettavasti tule. Kaikki nuorisovaltuustoon hakeneet nuoret
valitaan mukaan. Hakijat/uudet valtuutetut ovat: Jenni Moisander (9.lk),
Eetu Niemi (lukio 1.lk), Kalle Alanko (lukio 1.lk), Auku Heikkilä (9.lk),
Milla Niemi (8.lk), Emma Aaltonen (8.lk) ja Anna Mäkilä (7.lk).
Uuden nuorisovaltuuston järjestäytymiskokous on tammikuussa, jossa
on paikalla myös ”vanhoja” valtuutettuja. Tammikuun järjestäytymiskokouksen jälkeen helmi- ja maaliskuun kokoukset pidetään Kartanon
koululla heti koulupäivän jälkeen, jonne kutsutaan erikseen Wilman
kautta kaikki asiasta kiinnostuneet. Näiden kokousten tavoitteena on
saada nuorisovaltuustoon lisää valtuutettuja ja lisästä nuorisovaltuuston
tunnettavuutta.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta saattaa tiedokseen uudet nuorisovaltuutetut.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Jukka Aaltonen poistui tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
klo 18.11-18.16.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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_____________________________________________________________________________________

URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN VUONNA 2016
Sivla 68 §

Sivistyslautakunta on palkinnut vuosittain pienellä stipendillä sellaisia
ypäjäläisiä urheilijoita, jotka ovat sijoittuneet kolmen parhaan joukkoon
SM-, PM- tai sitä korkeamman tason kisoissa. Määrärahaa tähän palkitsemiseen on ollut käytettävissä 300 euroa.
Vuoden 2016 talousarvioon on varattu edelleen 300 euroa kotitalouksien avustamiseen. Liikunnanohjaajan kanssa on keskusteltu urheilijoiden
palkitsemisesta ja päädytty esittämään lautakunnalle, että vuoden 2016
määräraha jaetaan ypäjäläisen nuoren urheilijan kannustamiseen.
Sivistyslautakunta jakaa avustuksen ypäjäläiselle menestyneelle nuorelle
vuoden 2016 aikana.
Avustukset olivat nuorten (alle 30v) haettavana marraskuun Ypäjäläisessä ja kunnan kotisivuilla 30.11.2016 mennessä. Tarkoitus on palkita
enintään kolme nuorta menestysten perusteella. Kokoukseen mennessä
saapui yksi hakemus.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää palkita seuraavan ypäjäläisen nuoren
urheilijan:
Riikka Vuorentausta

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

150 euroa
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pykälä
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kokouspäivä
30.11.2016

sivu
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________________________________________________________________________

SOPIMUS LIIKUNTAHALLI PERTUNKAAREN KÄYTÖSTÄ
Sivla 69 §

Ypäjän Yllätyksellä ja Ypäjän kunnalla on ollut sopimus liikuntahalli
Pertunkaaren käytöstä lähinnä yläkoulun ja varhaiskasvatuksen kanssa.
Kunta on varannut käyttövuoroja tarpeensa ja rahoitusmahdollisuuksiensa mukaan. Yllätys on laskuttanut kuntaa tuntien mukaan (30 euroa/tunti).
Lisätäkseen kunnan liikuntahalli Pertunkaaren käyttöä, Yllätys ehdottaa
siirtymistä vuosihinnoitteluun. Sivistystoimen alaisten päivävuorojen
hinta on 12 000 euroa/vuosi. Hinta koskee maanantai-perjantai vuoroja
kello 8.00-16.00 välillä, syys- ja kevätkauden aikana (1.1.-3.6. ja 15.8.31.12.) Tänä vuonna Yllätys laskuttaa kuntaa suunnilleen samalla summalla.
Yllätys haluaa omalta osaltaan tukea ja edistää kuntalaisten liikuntakasvatusta ja liikunnallisen elämäntavan omaksumista tarjoten tilansa ’vapaaseen’ päiväkäyttöön. Omalta osaltamme toivomme valvonnan ja laskutuksen helpottuvan ja vähentävän vapaaehtoistyön määrää.
Koska tuleva vuosi 2017 on ensimmäinen sopimusvuosi, Yllätys ehdottaa sopimuksen tarkistamista marraskuussa 2017.
Liitteenä no 1 on sopimusluonnos sekä esityslistan liitteenä on ehdotus
muista käytänteistä Pertunkaaren käyttöä koskien.
Pidän tätä Pertunkaaren käyttöä koskevan sopimuksen hyväksymistä hyvänä ratkaisuna, koska tällöin Pertunkaari on päiväsaikaan kunnan sivistystoimen käytössä ilman erillisiä varaamisia ja peruuttamisia. Tämä lisää Pertunkaaren käyttöä ja on erityisesti nyt hyvä asia, kun olemme
Liikkuva koulu –hankkeessa mukana.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen 1 mukaisen luonnoksen Ypäjän
kunnan ja Ypäjän Yllätys ry:n väliseksi sopimukseksi liikuntahalli Pertunkaaren käytöstä.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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____________________________________________________________________________
LUKUVUODEN 2017-2018 TYÖ- JA LOMA-AJAT
Sivla 70 §

Perusopetuslain 23 §:n mukaan lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiviksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Perusopetuksessa lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä (perusopetusasetus 7 §). Lukuvuonna 2017-2018 koulupäiviä on
188, koska itsenäisyyspäivä ja vappu ovat arkipäivinä (keskiviikko ja
tiistai).
Koulun johtajien kanssa on keskusteltu lukuvuoden 2017-2018 työ- ja
loma-ajoista.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää, että lukuvuoden 2017-2018
työ- ja loma-ajat ovat seuraavat:
SYYSLUKUKAUSI
ti 15.08. – to 21.12.2017
syysloma vko 42
ma 16.10. - su 22.10.2017
KEVÄTLUKUKAUSI
ti 02.01. - la 02.06.2018
talviloma vko 8
ma 19.02. - su 25.02.2018
pääsiäisloma
pe 30.03. - ma 02.04.2018
lomapäivä
ma 30.04.2018
+ 1 lauantaityöpäivä lukuvuoden aikana
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

sivu
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Ei julkinen
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

pykälä
71 §

kokouspäivä
30.11.2016
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PÄIVÄKOTI SULJETTUNA JOULUTAUOLLA
Sivla 72 §

Joulun ja uudenvuoden välipäivinä yleensä vain harvat lapset tarvitsevat
hoitoa ja päiväkodin henkilökunnan on silloin tarkoituksenmukaista pitää lomia. Asiakasperheiltä kysytään joulun ajan hoidontarvetta joulukuun ensimmäisellä viikolla. Niille lapsille, jotka tarvitsevat hoitoa joulun välipäivinä, pyritään tarjoamaan hoitoa perhepäivähoidossa. Päiväkodin sulkuajan päivät hyvitetään asiakkaille joulukuun laskussa, mikäli
he järjestävät hoidon itse.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy, että Heporannan päiväkoti on kiinni 27. –
30.12.2016 välisen ajan.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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kokouspäivä
30.11.2016

sivu
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Sivla 73 §

Rehtorin päätökset ajalta 7.9.-30.9.2016 §§ 215-272, varhaiskasvatusjohtajan päätökset §§ 166-180 ja kirjastonjohtajan päätökset 3-7 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:
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___________________________________________________________________________
KESÄTEATTERIALUEEN RAKENNELMIEN LUNASTUS
Sivla 74 §

Musiikkiteatterin johtokunta on antanut puheenjohtaja Juha Lindgrenille
valtuudet tarjota Ypäjän kunnalle omistamiaan rakennelmia. Rakennelmien hinta on tarjouksen mukaan 25 000 euroa. Toimintansa rahoittamiseksi Musiikkiteatteri tarvitsisi n. 10 000 euroa vuoden vaihteen jälkeen.
Hinnoissa on neuvotteluvaraa, mutta musiikkiteatterin puheenjohtaja
esittää, että musiikkiteatteri osallistuisi uuden katsomon katon valmistamiseen myös rahallisesti ja osa rakennelmien myyntihinnasta voisi olla
meidän sijoituksemme tai lahjoituksemme tähän projektiin.
Teatterin katsomon katteen uusimiseen kunta varasi 15 000 euroa, josta
on käytetty 2 643 euroa penkkien selkänojien tekemiseen. Määrärahasta
on käyttämättä 12 357 euroa. Jos kunta ostaa rakennelmat 10 000 eurolla, niin musiikkiteatterin laskennalliseksi osuudeksi uuden katsomon katon valmistamiseen tästä rakennelmien myynnistä jää 15 000 euroa.
Tekninen johtaja puoltaa rakennelmien lunastamista kunnalle. Perusteluiksi Käkönen esittää alueen yhteiskäytön lisäämissuunnitelmia.
Esityslistan oheismateriaalina myyntitarjous.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunta lunastaa Ypäjän Musiikkiteatteri ry:ltä kesäteatterialueella sijaitsevat rakennelmat
hintaan 10 000 euroa.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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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: 74
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73
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: 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73
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:

YPÄJÄN KUNTA
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kokouspäivä
30.11.2016

sivu
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Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen
saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös
asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 HÄMEENLINNA
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät
71

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
PL 150
13101 HÄMEENLINNA
Valitusaika 14 päivää

Pykälät

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava.
Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti,
asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

__

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

