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25.2.2019 klo 18.00 – 20.12
Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä

Läsnäolo:
Sivistyslautakunnan jäsenet
Sampsa Jaakkola
Susanna Romu
Piia Heikkilä
Kalle Kähkönen
Pasi Uusitalo
Keijo Leppänen
Maarit Ruusiala
Mirja Jokio
Anna-Katariina Ankelo

Henkilökohtainen varajäsen
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Outi Heikkilä
Kirsi Lyytinen
Elina Hirvonen
Hannu Paija
Heikki Levomäki
Olli-Pekka Kaunela
Nina Schulman
Jukka Aaltonen
Teija Hämäläinen

Muut
Markku Saastamoinen
Janika Varjorinne-Mäkeläinen
Pirjo-Maarit Hellman
Auku Heikkilä
Jasmiina Sillanpää
Tanja Jussila

kunnanhallituksen puheenjohtaja
kunnanhallituksen edustaja
talouspäällikkö, va. kunnanjohtaja
nuorisovaltuuston edustaja
Konsta Sivula, nuva-vara
kirjastonjohtaja-sivistystoimenjohtaja, esittelijä
koulutoimensihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Lisäksi kokoukseen asiantuntijoina kutsuttu:
---

Vakuudeksi

Sampsa Jaakkola
puheenjohtaja

Tanja Jussila
pöytäkirjanpitäjä

Piia Heikkilä
Pöytäkirjantarkastaja

Keijo Leppänen
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan
nähtävänäpito

Päätöksen mukaan § 13

Tuomas Rautio
toimistosihteeri

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

SIVLA 12 §
Selostus:

PÖYTÄKIRJA
25.2.2019

s. 2
2/2019

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
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 19.2.2019.

Päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

SIVLA 13 §
Selostus:
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Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito sekä ääntenlaskijat
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
− Piia Heikkilä
− Keijo Leppänen
2. Tämän
kokouksen
pöytäkirja
tarkastetaan
välittömästi
kokouksen jälkeen. Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti
nähtävänä kunnan tietoverkossa torstaina 28.2.2019 klo 9.00
alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja kunnanviraston
palvelupisteellä klo 9.00 - 17.00.
3. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleisesti tietoon 8.3.2019, josta 14

päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua.
Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-
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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
järjestyksen.

hyväksyy

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-

esityslistan

mukaisen

käsittely-
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Yhtenäiskouluun siirtyminen
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.2.2019 päättänyt lakkauttaa
Ypäjänkylän alakoulun 31.7.2019 ja perustaa yhtenäiskoulun
Perttulan ala- ja Kartanon yläkouluista 1.8.2019 lukien.
Yhtenäiskoulun
suunnittelussa
eniten
esillä
on
ollut
viidesluokkalaisten sijoitus yhtenäiskoulun sisällä. Vuoden alussa
kirjastonjohtaja-sivistystoimenjohtaja kokosi kouluverkkomuutoksen
suunnittelun johtoryhmän, johon kutsuttiin Kartanon koulun rehtori
Juha Kraapo, Ypäjänkylän koulun johtaja Outi Viitanen, Perttulan
koulun johtaja Tarja Virtanen, varhaiskasvatusjohtaja Hanna-Leena
Sippola ja koulutoimensihteeri Tanja Jussila. Johtoryhmän
puheenjohtajana toimii kirjastonjohtaja-sivistystoimenjohtaja Jasmiina
Sillanpää. Johtoryhmä on tavannut kunnan erityisopettajat ja
esikouluopettajat selvittääkseen esikoulun ja ensimmäisen luokan
syksyllä 2019 aloittavien lasten tuen tarpeet.
Selvityksessä tuli esiin, että yhtenäiskouluun suunnitellun kahden
pienluokan lisäksi tarvitaan kolmas pienluokka. Varhaiskasvatuksen
selvityksen osalta huomionarvoista on, että syksyllä 2019 esikoulu
tulee toimimaan kahdessa ryhmässä. Isompi ryhmä voisi jatkaa
varhaiskasvatuksen ylätalon yläkerrassa, mutta lakiperusteisesti
järjestettävä esikoulun pienryhmä tulee tarvitsemaan tilat
varhaiskasvatuksen tilojen ulkopuolelta.
Ottaen huomioon esiopetuksen ja erityisopettajien huomiot,
yhtenäiskoulun henkilöstö- ja tilasuunnittelun sekä pienluokkien
kokoonpanon, kouluverkon johtoryhmä suosittelee yksimielisesti sitä,
että kuudesluokkalaisten lisäksi myös viidesluokkalaisten opetus
siirretään Kartanon koulun tiloihin 1.8.2019. Viidesluokkalaiset
pysyvät sijainnistaan huolimatta luokkaopetuksessa.
Viidesluokkalaisten siirto Perttulan koulun tiloista Kartanon koululle
mahdollistaisi myös varhaiskasvatuksen pienluokan siirtymisen
Perttulan koulun tiloihin.

Liitteet
Oheismateriaali
Valmistelija:

Jasmiina Sillanpää, kirjastonjohtaja-sivistystoimenjohtaja

Päätösehdotus:

Sivistyslautakunta
päättää
siirtää
1.8.2019
kuudesja
viidesluokkalaisten opetuksen Perttulan koulusta Kartanon koulun
tiloihin.

Käsittelystä:
Päätös:
Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Avoimen varhaiskasvatuksen maksukäytännön muuttaminen
Ypäjän kunta tarjoaa avointa varhaiskasvatusta perjantaisin Haavin
tiloissa. Avoin perhekerho on tarkoitettu ypäjäläisille lapsiperheille ja
kerhoon ovat tervetulleita esimerkiksi isät, äidit, isovanhemmat sekä
perhepäivähoitajat lapsiryhmänsä kanssa. Kerho kokoontuu kerran
viikossa ja kerhoa vetää varhaiskasvatuksen työntekijä.
Avoin perhekerhotoiminta on tähän asti maksanut 2 euroa/ kerta. Osa
asiakkaista käy kerhossa esimerkiksi kerran kevään toimintakauden
aikana, osa kaksi kertaa. Useat säännöllisesti joka viikko. Kerhossa
tarjotaan pienimuotoinen aamupala.
Laskutus on tehty puolivuosittain. Laskutuksen kannalta ei yhden
kerran kerhomaksuja ole ollut järkevää periä. Laskutuskulut ovat
perittävää 2 euroa suuremmat. Avoimen perhekerhon toiminnan
tarkoitus on tukea lapsiperheitä ja antaa varhaiskasvatuksen toimesta
perheille mahdollisuus viikoittaiseen yhdessäoloon.

Valmistelija:

Hanna-Leena Sippola, varhaiskasvatusjohtaja

Päätösehdotus:

Sivistyslautakunta päättää, että avoimen varhaiskasvatuksen
perhekerho on 1.1.2019 lukien osallistujalle maksutonta toimintaa.

.
Käsittelystä:
Päätös:
Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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SIVLA 17 §
Selostus:
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Opiskeluhuollon monialaisen ohjausryhmän perustaminen
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 14 § mukaan kunnassa tulee olla
monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä, jonka tehtävänä on
koordinoida
sekä
kehittää
yhteisöllistä
ja
yksilöllistä
opiskeluhuoltotyötä.
Kirjastonjohtaja-sivistystoimenjohtaja toimii ryhmän koollekutsujana,
ja on saanut suostumuksen ryhmään liittymisestä Kartanon koulun
rehtori Juha Kraapolta, Kartanon koulun kuraattori Päivi
Kallionpäältä (FSHKY), Hevosopiston kuraattori Arja-Maija Ojaselta
(FSHKY), varhaiskasvatusjohtaja Hanna-Leena Sippolalta sekä
Hevosopiston toimitusjohtaja-rehtori Pauliina Mansikkamäeltä.

Valmistelija:

Jasmiina Sillanpää, kirjastonjohtaja-sivistystoimenjohtaja

Päätösehdotus:

Sivistyslautakunta valtuuttaa kirjastonjohtaja-sivistystoimenjohtajan
perustamaan kuntaan opiskeluhuollon monialaisen ohjausryhmän.

Käsittelystä:
Päätös:
Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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25.2.2019
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Viranhaltijapäätökset
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. Kokouksessa
nähtävillä
on
kirjastonjohtajasivistystoimenjohtajan, rehtorin ja varhaiskasvatusjohtajan
päätösluettelot henkilöstöhallintoa koskevista päätöksistä
ajalta 19.1.–15.2.2019 sekä viranhaltijapäätökset §:t -

Valmistelija:

Tanja Jussila, koulutoimensihteeri

Päätösehdotus:

Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi edellä mainitut
viranhaltijapäätökset ja päättää, että niitä ei oteta lautakunnan
käsiteltäväksi.

Käsittelystä:
Päätös:
Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
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Selostus:
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Ilmoitusasiat
Saapuneet asiakirjat
− KH 5.2.2019 28 §: Ypäjän kunnan ja Ypäjän Yllätys ry:n välinen
yhteistyösopimus
− KH 5.2.2019 30 §: Kunnan järjestöyhdyshenkilön nimeäminen

Valmistelija:

Tanja Jussila, koulutoimensihteeri

Päätösehdotus:

Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi em. asiakirjat ja
saattaa ne tarvittavilta osiltaan toimeksi/ hyväksyy niiden kohdalla
mahdollisesti esitetyt toimenpide-ehdotukset:

Käsittelystä:
Päätös:
Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

SIVLA 20 §
Selostus:
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Muut asiat
a) Koululaisten aamuhoidon tarvekartoitus
Ypäjän kunnassa on järjestetty koululaisille (1.-2. lk) iltapäivähoitoa.
Muutama lapsi on vuosittain tarvinnut myös aamuhoitoa, ja sitä on
järjestetty yksittäisten tarpeiden mukaan varhaiskasvatuksessa.
Virallisesti aamuhoitoa ei ole tarjottu. Aamuhoitoa on viime aikoina
kysytty toistuvasti enemmän ja kyselyistä on välittynyt tarve
aamuhoidosta. Useat huoltajat työskentelevät vuorotyössä sekä
käyvät töissä toisella paikkakunnalla. Tämä aiheuttaa pienten
koululaisten aamuun haastetta.
Iltapäivätoimintaan hakeminen päättyy 15.3.2019. Haun yhteydessä
kartoitamme aamuhoidon tarvetta kysymällä asiakkailta mahdollista
hoidon tarvetta. Tämän kartoituksen pohjalta asiaa valmistellaan
lukuvuodelle 2019-2020.

Valmistelija:

Hanna-Leena Sippola, varhaiskasvatusjohtaja

Päätösehdotus:

Sivistyslautakunta merkitsee saaneensa tiedoksi koululaisten aamuhoidon
järjestämiseen liittyvät ajankohtaiset asiat

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus:

b) Sivistyslautakunnan seuraava kokous on ma 25.3.2019
kunnanvirastolla.

Selostus:

c) Kunnan hallintosääntö on päivityksen alla.

Selostus:

d) Mirja Jokio luovutti SDP:n ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmän
selvityspyynnön koulukuljetuksiin liittyen.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee tiedokseen ja mahdollisia toimenpiteitä
varten kohdat b – d.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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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: 15-18
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: 12-14, 19-20

