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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Siv.ltk § 29  Sivistyslautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä 

on saapuvilla kokouksessa. Kokouskutsu sivistyslautakunnan jäsenille 

toimitetaan vähintään neljä päivää ennen kokousta. Mikäli jonkun tai 

joidenkin asioiden kiireellisyys niin vaatii, silloin se voidaan esittää 

puhelimitse. 

 

Ehdotus:  Todetaan sivistyslautakunnan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

Päätös: ja   Sivistyslautakunnan kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastaminen 
 

Siv.ltk § 30 

 

Ehdotus:   Sivistyslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat. 

Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen. 

 

Päätös:  Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Tuula Rintala ja Janne Tiiri. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kuntosalin käyttövuorot 
 

Siv.ltk § 31  Valmistelija: Elina Partanen, vapaa-aikaohjaaja 

 

Kuntosalilla on tällä hetkellä oma käyttövuoro naisille torstaisin klo 

18.00–20.00 ja eläkeläisille tiistaisin klo 11.00–12.00. Vuorojen 

tarpeellisuudesta on tullut kyselyitä kuntosalin käyttäjiltä. Eläkeläisten 

vuorolla on kävijöitä 0-2 hlö/kerta ja naisten vuorolla 0-4 hlö/kerta. Muina 

päivinä samana kellonaikana kuntosalilla on kävijöitä klo 11.00–12.00 

välisenä aikana 0-2 hlö/kerta ja klo 18.00–20.00 välisenä aikana 5-12 

hlö/kerta. 

   

    

 

Ehdotus: Kuntosalin naisten ja eläkeläisten käyttövuorot poistetaan toistaiseksi.     

  

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

Lisätietoja:  Elina Partanen, vapaa-aikaohjaaja   

puh. 040 1977 293  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Nuoriso- ja liikuntatoimen vuosiavustukset 
 

Siv.ltk § 32  Valmistelija: Elina Partanen, vapaa-aikaohjaaja  

  

 Janne Paju ja Satu Mikkola poistuivat jääveinä pykälän käsittelyn ajaksi. 

 

Kunnan nuoriso- ja liikuntatoimen vuosiavustukset ovat olleet haettavissa 

7.3.-10.4.2016. Jaettavana on nuorisotoimella 500 € ja liikuntatoimella 8 

000 €. Hakemus sai olla vapaamuotoinen, jonka liitteenä pitää olla 

edellisen vuoden tilinpäätös, toimintakertomus ja talousarvio.  

Määräaikaan mennessä tulivat nämä hakemukset: 

 

NUORISOTOIMI: 

- MLL Oripään Yhdistys   

 

 

LIIKUNTATOIMI 

- Oripään Urheilijat ry   

- Oripään Vesa 

 

 

Ehdotus: Nuorisotoimen vuosiavustus Oripään MLL:lle 500 €. 

 

 Liikuntatoimen vuosiavustus puoliksi Oripään Urheilijoiden ja Oripään 

Vesan kesken, molemmille 4 000 €. 

 

 

Päätös:  Koska kokous ei ole pykälän käsittelyn aikana päätösvaltainen (4 jäsentä 

paikalla), päätettiin asian käsittely siirtää seuraavaan kokoukseen. 

 

 

Lisätietoja:   Elina Partanen, vapaa-aikaohjaaja 

puh. 040 1977 293  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Ansioituneiden urheilijoiden ja muiden vapaa-ajantoimijoiden palkitseminen 
 

Siv.ltk § 33  Valmistelija: Elina Partanen, vapaa-aikaohjaaja  

 

  Kirsi Pukkila poistui jäävinä pykälän käsittelyn ajaksi. 

 

Vapaa-aikatoimella on 1.000 € jaettavaksi vuoden 2015 ansioituneille 

urheilijoille ja muille vapaa-ajantoimijoille. Aiemmista vuosista poiketen 

tietoja menestyneistä urheilijoista ei kerätty ilmoituksen perusteella.  

Esitys on koottu yhdessä Oripään Urheilijoiden ja Oripään Vesan kanssa.  

 

 

- Mika Hakanen / jousiammunta 100 € 

 

JMBU (jousimetsästys, rajoittamaton) 

SM-kulta Flint-kisa, Loimaa 18.1.2015  242 pist. (max 280 ) 

SM-kulta 60 nuolta, Vaasa 8.2 2015   274 pist.   (max 300 ) 

SM-kulta 120 nuolta, Riihimäki  1.3 2015   525 pist. (max 600 ) 

MM-kisat 4.sija Pärnu,Viro 18.-21.3.2015   767 pist. (max 880 ) 

 

 

- Annika Tamminen / valjakkoajo 100 € 

 

Savijärvi, valjakkoajon SM-kilpailut (junior luokka), sija1. Tulos 

oikeutti kilpailemaan Ruotsin Vaggerydissä ajettuun PM-kilpailuun. 

Annika voitti PM-hopeaa sekä henkilökohtaisessa kilpailussa, että 

joukkue kilpailussa. Vuoden 2015 kansallisessa valjakkoajan 

rankingissa Annika on poniluokassa sijalla 4. Samassa luokassa on 

sekä juniorit että seniorit. Vuoden aikana Annika ajoi myös muutamia 

pienempiä kilpailuja hyvällä menestyksellä. 

 

 

- Oskari Kössi / skeet-ammunta 100 € 

 

Kotimaan kilpailut: 

HH Sport GP, sija1. 

St. Michel skeet, sija1. 

Polar GP, sija3. 

Sako-franchi GP, sija3. 

SM-skeet, sija5. 

SM-skeet joukkue suomenmestaruus, samalla uusi Suomen ennätys. 

Kansainväliset kilpailut, maailman cup: 

Gabala, Azerbaizan, tulos120, sija18. 

Lamaca, Kypros, tulos 117, sija41. 

Kauden päätteeksi maailman ranking sijoitus 48. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kauden paras saavutus: Sotilaiden joukkue maailmanmestaruus 

uudella maailmanennätyksellä. Samassa kilpailussa henkilökohtainen 

sijoitus 16. 

 

- Eero Retulainen / painonnosto 100 € 

 

Miesten ja nuorten SM kultaa sekä EM 10.sija. 

- Nea Koskenoja / lentopallo 50 € lahjakortti Sporttiaan + 6kk 

kuntosalikortti 

Lentopallokerhon pitäminen ja aktiivinen harrastaminen:  

Neea on innostunut, ahkerasti harjoituksissa käyvä ja muutenkin 

aktiivinen lajin harrastaja. Neea on hienosti ottanut vastuuta uusien 

kouluikäisten, pallokerhossa käyvien harrastajaryhmäläisten 

vetämisestä. Vetäjiä ei ole koskaan liikaa ja on hienoa, että on saatu 

nuoria innokkaita vetäjiä mukaan ja toivotaan että innokkuus myös 

säilyisi. 

- Oona Salminen / lentopallo 50 € lahjakortti Sporttiaan + 6 kk 

kuntosalikortti 

Lentopallokerhon pitäminen ja aktiivinen harrastaminen:  

Oona on innostunut, ahkerasti harjoituksissa käyvä ja muutenkin 

aktiivinen lajin harrastaja. Oona on hienosti ottanut vastuuta uusien 

kouluikäisten, pallokerhossa käyvien harrastajaryhmäläisten 

vetämisestä. Vetäjiä ei ole koskaan liikaa ja on hienoa, että on saatu 

nuoria innokkaita vetäjiä mukaan ja toivotaan että innokkuus myös 

säilyisi. 

- Janika Virtanen / lentopallo 50 € lahjakortti Sporttiaan + 6kk 

kuntosalikortti 

Lentopallokerhon pitäminen ja aktiivinen harrastaminen:  

Janika on innostunut, ahkerasti harjoituksissa käyvä ja muutenkin 

aktiivinen lajin harrastaja. Janika on hienosti ottanut vastuuta uusien 

kouluikäisten, pallokerhossa käyvien harrastajaryhmäläisten 

vetämisestä. Vetäjiä ei ole koskaan liikaa ja on hienoa, että on saatu 

nuoria innokkaita vetäjiä mukaan ja toivotaan että innokkuus myös 

säilyisi. 

- Eero Karanko / yleisurheilu 50 € lahjakortti Sporttiaan + 6kk 

kuntosalikortti 

P13 sarjassa kolme Varsinais-Suomen PM-kultaa, kolme hopeasijaa ja 

kaksi pronssia. Vuonna 2015 A-luokan tulokset Eero teki kuudessa 

lajissa. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

- Liisa Prusila / yleisurheilu 50 € lahjakortti Sporttiaan + 6kk 

kuntosalikortti 

T13 sarjassa Varsinais-Suomen piirin parhaita korkeushyppääjiä. PM-

hopeaa korkeushypyssä vuonna 2015. 

- Anna-Kaisa Isotalo / yleisurheilu 50 € lahjakortti Sporttiaan + 6kk 

kuntosalikortti 

T14 sarjan Varsinais-Suomen piirin juoksucupissa yhteissijoitus 

neljäs. Juoksucupissa oli seitsemän osakilpailua. 

- Jarkko Tamminen / jääkiekko 50 € lahjakortti Sporttiaan 

Jarkko on aloittanut jääkiekon kiekkokoulussa syksyllä 2010. Aloitti 

syksyllä 2011 Loimaalla F02 joukkueessa pelaamaan. Vuoden päästä 

siitä tulikin oman ikäisten joukkue eli F03. Aina pelannut pakkina. 

Saanut useamman tsempparipelaaja palkinnon.Viimeisen vuoden 

joukkue pelasi D03A Länsirannikon sarjassa, josta voittivat kultaa. 

Tämä vuonna saanut Loimi-Kiekko ry:ltä tsempparipalkinnon 

perustein: "Kehittynyt paljon kauden aikana ja näin ollen noussut 

joukkueen tukipilariksi. Aina hyvällä päällä ja asenteella niin 

harjoituksissa kuin peleissäkin." 

- Mikko Pukkila / jääkiekko 50 € lahjakortti Sporttiaan 

Mikko harrastaa jääkiekkoa Säkylässä Lännen Kiekossa. Mikko on 

pelannut jääkiekkoa Säkylässä 4 vuotta ja sitä ennen jo monta vuotta 

Loimaan Rocketsissa. Mikko käy tunnollisesti 3 kertaa viikossa treeneissä 

ja pelit siihen päälle. Saavutuksina on 2 aluemestaruutta (2012-2013 ja 

2015-2016) ja 1 aluemestari pronssia (2014-2015).  

- Julia Pukkila / karting 50 € lahjakortti Sporttiaan 

Juulia on ajanut kartingia vuodesta 2009. Hän edustaa Kokemäen 

karttingi kerhoa. Juulia ajaa tällä hetkellä Yamaha luokassa.  

Melkein joka kisassa hän on ainoa tyttö joka ajaa.  

Juulian uralta löytyy palkintokaapista yli 80 palkintoa. Kartingin 

aluemestaruus 2015 Yamaha luokassa.  

- Vapaa-aikatoimijoina Santeri Kössi 100 € ja Lotta Tuomisto 100 €.  

Santeri on harrastanut itse lentopalloa nuorten sarjoissa SM-tasolla ja 

on nyt tuonut lajitietoa muiden käyttöön, kun on nyt kaksi kautta ollut 

n. 2000-2001 vuonna syntyneiden tyttöjen valmentajana. On hienoa 

että entiset aktiiviurheilijat ottavat vastuuta uusien harrastajien 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

valmentamisesta ja tuovat hyvää näkemystä miten saadaan oppimista 

eteenpäin. 

Lotta on innokkaasti jo useamman vuoden vetänyt 2005 syntyneiden 

jalkapalloryhmää. Pelaajat ovat tykänneet käydä itsekin jalkapalloa 

pelaavan Lotan harjoituksissa ja ovat kehittyneet paljon ja moni tästä 

ikäluokasta pelaa myös vanhempien junioreiden joukkueessa. Myös 

tyttöjä on saatu useampi mukaan jalkapalloon mikä on todella hieno 

asia. 

 

 

Ehdotus: Palkitaan vuonna 2015 menestyneet urheilijat esityksen mukaisesti. 

Palkitsemistilaisuus ma 6.6. klo 18.00 valtuustosalissa. 

 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

Lisätietoja:  Vapaa-aikaohjaaja Elina Partanen 

puh. 040 1977 293 

 

 

  



 

ORIPÄÄN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu 

   

Sivistyslautakunta 25.5.2016 39 

   

 

 

Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Irtisanoutuminen perhepäivähoitajan toimesta 

Siv.ltk § 34  Valmistelija Elina Kutila, varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö 

   

  Janne Paju ja Pekka Paju poistuivat jääveinä pykälän käsittelyn ajaksi. 

Arja Paju on irtisanoutunut perhepäivähoitajan toimesta 25.7.2016 alkaen.  

 

Ehdotus:     Sivistyslautakunta päättää myöntää eron Arja Pajulle perhepäivähoitajan 

toimesta 25.7.2016 alkaen.  

 

Päätös:     Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

 

Lisätietoja:         Elina Kutila, varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö 

puh. 050 4328 188 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Lasten päivähoidon asiakasmaksujen indeksitarkastukset 1.8.2016 alkaen 

 
Siv.ltk § 35  Valmistelija Elina Kutila, varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö 

 

Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiakasmaksuista annettuun lakiin sekä Oripään varhaiskasvatuksen 

järjestämisestä vastaavan toimielimen päätöksiin. Laissa säädetyt 

päivähoitomaksut ovat enimmäismääriä. 

 

Päivähoitomaksut määräytyvät perheen koon, palvelun tarpeen sekä 

bruttotulojen perusteella maksuprosenttina vähimmäistulorajan ylittävästä 

kuukausitulosta. Tällä hetkellä maksut vaihtelevat maksuttomasta 

hoidosta enintään 283 euroon kuukaudessa. 

 

Päivähoitomaksujen korottamisesta tulee kunnassa tehdä päätös. Lisäksi 

tehdään asiakaskohtaiset päätökset. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut on sidottu indeksiin 

asiakasmaksulain (734/1992) 2 §:n 2 momentin perusteella. 

Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein. Myös lasten 

päivähoidon asiakasmaksut on elokuun 2008 alusta lukien sidottu 

säännöllisiin indeksitarkistuksiin.  

Elokuun 2016 alusta voimaan tulevista päivähoidon asiakasmaksujen 

indeksitarkistuksista on 25.11.2015 annettu opetus- ja kulttuuriministeriön 

ilmoitus (1411/2015). 

Päivähoidosta perittävät asiakasmaksut on tarkistettu sosiaali – ja 

terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a § :n 3 momentissa 

tarkoitetut päivähoitomaksun määräämisessä käytettävät tulorajat ovat 

1.8.2016 lukien seuraavat:  

 

Perheen koko Tuloraja euroa /kk Korkein maksu% Korkein maksu, jos tulot 

2 1 403 11,5 n. 3 925 €/kk 

3 1 730 9,4 n. 4 815 €/kk 

4 2 053 7,9 n. 5 725 €/kk 

5 2 191 7,9 n. 5 862 €/kk 

6 2 328 7,9 n. 6 000 €/kk 

 

Yli 6 henkisen perheen maksun määräämisessä käytettävän tulorajan 

lisäys kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta on 1.8.2016 

lähtien 138 euroa. 

Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin 

kuukausimaksu on 1.8.2016 alkaen 290 euroa. Saman perheen 



 

ORIPÄÄN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu 

   

Sivistyslautakunta 25.5.2016 41 

   

 

 

Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman päivähoidossa olevan lapsen korkein 

perittävä maksu on 261 euroa kuukaudessa. Alin perittävä kuukausimaksu 

on 27 euroa. 

 

Ehdotus:     Sivistyslautakunta päättää korottaa päivähoitomaksuja edellä esitetyn 

mukaisesti. 

 

Päätös:     Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

 

Lisätietoja:         Elina Kutila, varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö 

puh. 050 4328 188 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Ryhmäperhepäiväkoti Päivänsäteen uudelleen järjestäminen ja vuorohoidon 

tarjoaminen ryhmäperhepäiväkodissa 

 

Siv.ltk § 36        Valmistelija Elina Kutila, varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö 

 

Sosiaalilautakunta on päättänyt 13.5.2014 vuorohoidon järjestämisestä 

perhepäivähoitajilla. Vuorohoito on iltaisin, öisin ja viikonloppuisin 

tapahtuvaa päivähoitoa. Käsite vuorohoito kattaa lasten iltahoidon sekä 

ympärivuorokautisen hoidon. Vuorohoitoa on hoito, joka tapahtuu 

normaalin päivähoidon aukiolon ulkopuolella (päiväkoti Kultasiipi on 

avoinna 5.30 - 17.00).  

 

Vuorohoidon ollessa vain perhepäivähoidossa se on koettu työlääksi. Sillä 

hoitajille kertyy ilta- sekä viikonloppuhoidoista vapaita, joita heidän 

pidettäväksi tulee useimmiten heti seuraavalle viikolle. Tieto hoitajien 

vapaista saadaan toisinaan hyvinkin nopealla aikataululla, sillä lasten 

hoitoaikalistat saadaan eri aikoina. Tällä hetkellä perhepäivähoitajilla on 

myös muita hoitolapsia, sillä vuorohoidon tarve on Oripään kunnassa niin 

vähäistä, että muiden lasten sijoittaminen on taannut hoitajille täydet 

tunnit työaikajaksossa. Varahoito perhepäivähoidon lapsille on 

perhepäivähoitajien vapaiden ajaksi järjestetty päiväkoti Kultasiivessä. 

 

Elokuusta 2016 vuorohoitoa tarjotaan yhdellä perhepäivähoitajalla sekä 

ryhmäperhepäiväkodissa, jossa on hoitopaikka vuorohoidon tarvitsijoille 

sekä muutama paikka myös pienemmille lapsille. Yhteensä 8-12 

kokopäivä paikkaa. Päivähoitoasetuksen mukaan, jos kolme 

perhepäivähoitajaa hoitaa samanaikaisesti enintään 12 lasta tulee yhdellä 

perhepäivähoitajalla olla vähintään sosiaalihuollon ammatillisen 

henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 5 §:n mukainen 

ammatillinen kelpoisuus (lähihoitaja). Tilan puitteissa ryhmään voidaan 

sijoittaa 12 lasta, sillä yhdellä hoitajalla on lähihoitajan tutkinto.  

 

Ryhmäperhepäiväkodissa työskentelee aamu- ja päivävuoroa tekevä 

ryhmäperhepäivähoitaja sekä vuorotyötä tekevä ryhmäperhepäivähoitaja. 

Työntekijät siirtyvät omassa kodissa työtä tekevistä perhepäivähoitajista 

ryhmäperhepäivähoitajiksi. Heidän lisäkseen ryhmäperhepäiväkodissa on 

tarve lähihoitajalle - resurssihoitajalle, joka tekee ryhmäperhepäiväkodissa 

töitä silloin, kun vuorohoitaja on vapailla tai tulee töihin vasta iltavuoroon. 

Resurssihoitaja työskentelee myös muissa varhaiskasvatus yksiköissä 

tarvittaessa. 

 

Ryhmäperhepäiväkodista syntyvät lisäkulut (selvitys kuluista jaetaan 

kokouksessa, liite nro1) koostuvat tilojen vuokrasta, ruokakuluista sekä 

siivouskuluista. Tilamahdollisuutta tutkitaan vielä.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Ehdotus:     Sivistyslautakunta päättää  

1. ryhmäperhepäiväkoti Päivänsäteen uudelleen järjestämisestä ja 

vuorohoidon tarjoamisesta ryhmäperhepäiväkodissa 

2. palkata 10 kuukaudeksi määräaikaisen resurssihoitajan 

varhaiskasvatukseen 

 

Muutettu ehdotus:     Sivistyslautakunta päättää  

1. ryhmäperhepäiväkoti Päivänsäteen uudelleen järjestämisestä ja 

vuorohoidon tarjoamisesta ryhmäperhepäiväkodissa 

2. palkata 10 kuukaudeksi määräaikaisen resurssihoitajan 

varhaiskasvatukseen 

3. esitetään kunnanhallitukselle tarvittavan lisämäärärahan myöntämistä 

 

Päätös:         Muutettu ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

 

Lisätietoja:             Elina Kutila, varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö  

puh. 050 4328 188 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Oripään koulun järjestyssäännöt 

 

Siv.ltk § 37  Valmistelija: Mika Virtanen, sivistysjohtaja  

 

Opetushallitus julkaisi ohjeen tukemaan koulujen järjestyssääntöjen 

laatimista. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, 

opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja 

viihtyisyyttä. Oripään koulun luonnosta on käsitelty oppilaskunnan 

hallituksessa ja opettajainkokouksessa. Luonnos Oripään koulun 

järjestyssäännöistä liitteenä (liite nro 2). 

 

  

  

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy uudet järjestyssäännöt. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

 

Lisätietoja:  Mika Virtanen, sivistysjohtaja 

  puh. 040 7726 459  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Muut esille tulevat asiat  
 

Siv.ltk § 38  Valmistelija:  

  Mari Kujanpää, kirjastonjohtaja, puh. 044 7625 314 

 

- Kirjaston kaunokirjallisuusosastolle on tilattu uudet kirjahyllyt F-Inno 

Oy:stä.  

- Vapaa-aikaohjaaja jää äitiyslomalle 17.6.2016.  

- Vapaa-aikaohjaajan sijaiseksi on valittu Anna Kivilä, aloittaa työt 

1.8.2016 

- Seuraava sivistyslautakunnan kokous pidetään 15.6.2016 klo 18.00 

- Satu Mikkola esitti lautakunnalle vanhempien vetoomuksen Oripään 

alakoululle, vetoomus pöytäkirjan liitteenä (liite nro 3 ) 

- Satu Mikkola esitti vanhempien puolesta pyynnön 1. luokan 

vanhempien/huoltajien ja koulun välisestä palaverista, aiheena 

työrauha ja välituntiturvallisuus 
 

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedokseen. 

  

   

Päätös:  Sivistyslautakunta merkitsi asiat tiedokseen. 

 

 

Lisätietoja:  Mari Kujanpää, kirjastonjohtaja 

puh. 044 7625 314  

 

 


