
ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu 

Sivistyslautakunta 
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Kokousaika 29.3.2017 kello 18.00–19.47 

Kokouspaikka Oripään koulun atk-luokka 

 

Läsnä      

   

Kulmanen Matti, puheenjohtaja 

Isotalo Päivi, varapuheenjohtaja 

Lehtonen Jukka   

Leppämäki Mauri 

Mikkola Satu     

Paju Janne  vj. Nuutila Antti 

Pukkila Kirsi, poistui 19.40   

Rintala Tuula 

Tiiri Janne, saapui 18.04 

 

 

Virtanen Mika, sivistysjohtaja, esittelijä 

Kujanpää Mari, kirjastonjohtaja, valmistelija, poistui 18.55 

 Kutila Elina, varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö, valmistelija 

Kivilä Anna, ma. vapaa-aikaohjaaja, valmistelija 

Paju Pekka, kunnanjohtaja 

Rouhiainen Hannele, kunnanhallituksen puheenjohtaja 

Markula Pekka, kunnanhallituksen edustaja 

Mikkola Nadine, nuorten vaikuttajaryhmän jäsen, poistui 18.10 

Jumppanen Tarja, sihteeri 

 

 

 

Puheenjohtaja Matti Kulmanen 

Pöytäkirjanpitäjä Tarja Jumppanen 

Asiat pykälät  

 

20–28 sivut   

 

21–30 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja 

varmennus 

 

 

Matti Kulmanen 

puheenjohtaja 

 

 

Tarja Jumppanen 

pöytäkirjanpitäjä 

Pöytäkirja on tarkastettu Oripäässä 29.3.2017 

 

 

Antti Nuutila 

 

 

 

Päivi Isotalo 

Pöytäkirja on pidetty ylei-

sesti nähtävänä 

 

 

Oripäässä 3.4.2017 klo 9.00–12.00 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Tarja Jumppanen 

    



 

ORIPÄÄN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu 

   

Sivistyslautakunta 29.3.2017 22 

   

 

 

Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Siv.ltk § 20  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:   Todettiin sivistyslautakunnan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastaminen 
 

Siv.ltk § 21 

 

Ehdotus:   Sivistyslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat. 

Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen. 

 

 

Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Nuutila ja Päivi Isotalo. 

 

 

 

Siv.ltk 21 § a 

 

Käsittelyjärjestyksen muuttaminen:  

 

Päätös: Lautakunta päätti muuttaa asioiden käsittelyjärjestystä siten, että 

käsitellään § 24 ennen § 22 ja 23:a. Käsittelyjärjestyksen muutoksesta 

huolimatta asiat on tässä pöytäkirjassa numeroitu esityslistan mukaisessa 

järjestyksessä. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Valtuustoaloite perhepäivähoitajille liikaa maksetun palkan takaisinperinnästä 
 

Sivistysltk § 22 Valmistelija: Mika Virtanen, sivistysjohtaja 

 

 Kunnanhallitus on lähettänyt perussuomalaisten valtuustoryhmän aloitteen 

sivistyslautakunnan tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten (liite).  

 Neuvottelut perhepäivähoitajien ja heitä edustavan liiton edustajien kanssa 

ovat kesken. Neuvotteluissa on työntekijöille tarjottu kohtuullistamis-

pakettia, jonka mukaan jokainen työntekijä maksaa 50 % liikaa saadusta 

palkastaan takaisin kunnalle. Korkoja ja kunnan maksamia eläke-

vakuutusmaksuja ei huomioitaisi laskelmassa. Jokaisen seitsemän perhe-

päivähoitajan kanssa laaditaan yksilöllinen, maksimissaan viiden vuoden 

maksusuunnitelma. Neuvottelukunnalla on tapaaminen 27.3. 

 

 Neuvotteluissa perhepäivähoitajien ja heitä edustavan liiton edustajien 

kanssa on työntekijöille tarjottu kohtuullistamispakettia, jonka mukaan 

jokainen työntekijä maksaa 50 % liikaa saadusta palkastaan takaisin 

kunnalle. Korkoja ja kunnan maksamia eläkevakuutusmaksuja ei 

huomioitaisi laskelmassa. Jokaisen seitsemän perhepäivähoitajan kanssa 

laaditaan yksilöllinen, maksimissaan viiden vuoden maksusuunnitelma. 
 

 

Ehdotus: Lautakunta kirjaa asiat tiedokseen ja ehdottaa kunnanhallitukselle, että 

takaisinperintään pyritään edelleen perusteluissa mainituilla ehdoilla. 

 

Muutettu ehdotus:  Lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että: 

1. Jokainen perhepäivähoitaja, jolle on maksettu liikaa palkkaa, maksaa 

50 % liikaa saadusta palkasta takaisin kunnalle. 

2. Jokaisen asianomaisen perhepäivähoitajan kanssa laaditaan 

yksilöllinen, maksimissaan 5 vuoden pituinen takaisinmaksu-

suunnitelma. 

3. Korkoja ja kunnan maksamia eläkevakuutusmaksuja ei huomioida 

takaisinmaksulaskelmissa. Liikaa maksetut ja takaisin perittävät 

palkanosat ovat bruttosummia. 

  

   

Päätös:   Muutettu ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

Lisätietoja:  Mika Virtanen, sivistysjohtaja, puh. 040 7726 459fg 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Oripään nuorisotila NOSE:n aukioloajat 
 

Sivltk § 23  Valmistelija: Anna Kivilä, ma. vapaa-aikaohjaaja 

 

Oripään nuorisotila NOSE on tällä hetkellä avoinna  

 

MAANANTAI klo 16.00 – 20.00 7. lk – 17-vuotiaat 

TIISTAI  klo 12.30 – 15.30   3. lk – 6. lk 

   klo 16.00 – 20.00 7. lk – 17-vuotiaat 

TORSTAI  klo 12.30 – 15.30   3. lk – 6. lk 

   klo 16.00 – 20.00 7. lk – 17-vuotiaat 

Kuun viimeinen  

PERJANTAI  klo 18.00 – 22.00 7. lk – 17-vuotiaat 

 

Vuoden 2017 alusta alkaen ala-asteikäisten Mini-nuokkarit ovat olleet 

tiistain alkupäivästä kovin hiljaisia. Kävijöitä on ollut yhdestä viiteen, kun 

tavallisesti nuokkarilla käy n. 20 nuorta. Vasta loppupuolella päivää (klo 

14 jälkeen) on kävijöitä ollut lähempänä kahtakymmentä. Osittain tähän 

vaikuttaa koulun päättyminen monen kohdalla vasta klo 14.15. 

 

Tämän vuoksi ehdotetaan, että kevään 2017 osalta NOSE:n aukioloaikoja 

muutettaisiin niin, että tiistaina Mini-nuokkari alkaisi vasta klo 14.00. 

Tällöin nuorisotila olisi avoinna silloin, kun nuoria kävisi siellä eniten. 

Syksyllä palattaisiin aiempiin aukioloihin ja katsottaisiin, miten nuoria 

alkaa tiistaisin käydä. 

 

 

Ehdotus: Oripään nuorisotila NOSE:n aukioloa muutetaan kevätkauden 2017 ajaksi 

tiistain osalta niin, että nuorisotila on avoinna klo 14–15.30 ja 16–20. 

 

 

Muutettu ehdotus: Oripään nuorisotila NOSE:n aukioloaikoja ei muuteta.  

  

 

Päätös:  Muutettu ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

Lisätietoja:  Anna Kivilä, ma. vapaa-aikaohjaaja, puh. 040 1977 293   
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Ansioituneiden urheilijoiden ja muiden vapaa-ajantoimijoiden palkitseminen 
 

Sivltk § 24  Valmistelija: Anna Kivilä, ma. vapaa-aikaohjaaja  

 

Vapaa-aikatoimella on 1.000 € jaettavaksi vuoden 2016 ansioituneille 

urheilijoille ja muille vapaa-ajantoimijoille. Kunnan tiedotuslehdessä 

1/2017 pyydettiin ehdottamaan ansioituneita urheilijoita sekä henkilöitä, 

jotka ovat edistäneet oripääläisten vapaa-aikatoimintaa. Ehdotuksia 

pyydettiin myös erikseen Oripään Urheilijoilta ja Oripään Vesalta.  

 

Ansioituneiksi urheilijoiksi ehdotetaan: 

 

1. Aliisa Toivonen 100 € 

Aliisa Toivonen (s. 16.12.2000) on pelannut jääkiekkoa Loimaan Rockets 

/ Naisten joukkueessa alkaen kaudesta 2013–2014. Aliisa toimii 

joukkueen kapteenina toista kautta. Naisten joukkue pelaa tällä hetkellä 

Suomi-sarjan loppusarjaa. Yhteistyösopimuksen kautta Aliisa on päässyt 

pelaamaan myös Rauman lukon naisten joukkueessa (SM-sarjassa) ja 

TuTon B-tyttöjen joukkueessa. Pelit ovat sujuneet kuluvalla kaudella 

hyvin, Aliisa on Suomi-sarjan tilastoissa joukkueensa kolmanneksi 

tehokkain. Tuton paidassa on pelattu 5 peliä, joista tuloksena 19 pistettä. 

Lukon paidassa tehtiin ensimmäinen SM-maali.   

 

Aliisa treenaa jäähallilla kolme kertaa viikossa, jonka lisäksi on 

pelimatkat. Laji edellyttää sitoutumista ja runsasta ajankäyttöä, yhdet 

treenit vievät 3 h illasta. Pisimmät pelireissut ovat suuntautuneet Ouluun, 

Imatralle ja Mikkeliin. Aliisa on myös saanut kutsuja Leijonapentuleireille 

Kuortaneelle ja Kisakallioon. Jääkiekko on vienyt Aliisan mennessään ja 

käytännössä Aliisa on aina innokkaasti lähdössä, kun on jääkiekosta kyse. 

 

2. Mikko Mäntyharju 100 € 

Mikko Mäntyharju (-03) on osoittanut harjoituksissa ja peleissä aina 

esimerkillistä nöyryyttä ja sitoutumista. Mikko on jaksanut itsekseen 

harjoitella henkilökohtaista osaamista, sekä saavuttanut pelaajana todella 

hyvän tason kovalla työllä. 

 

3. Juho Paju 100 € 

Juho Paju (-03) on erittäin intohimoinen urheilumies. Salibandyssä Juho 

yrittää aina kaikkensa kentällä ja haluaa selvästi kantaa vastuuta 

joukkueen menestymisessä.  

 

Molemmat pojat urheilevat päämäärätietoisesti ja haluavat kehittyä 

jatkuvasti. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Vapaa-aikatoimijoiksi ehdotetaan: 

 

1. Camilla Muhonen 200 € 

 

Ehdotetaan henkilöä Camilla Muhonen saamaan tunnustuspalkinto vapaa-

aikatoiminnan edistämisestä Oripäässä. Muhonen on edistänyt 

oripääläisten vapaa-aikatoimintaa monipuolisesti järjestämällä eri-ikäisille 

liikunnallista toimintaa: lapsille tanssia sekä liikuntaleikkikoulua ja 

vanhemmille kunto- ja tehojumppaa. Muhonen on lisäksi perustanut 

painonpudotusryhmän, jossa kannustetaan yhteisvoimin terveisiin 

elämäntapoihin ja aktiiviseen liikkumiseen. Asiakkailtaan Muhonen on 

saanut runsaasti positiivista palautetta. 

 

2. Aki Ojanperä 200 € 

Ehdotetaan vuonna 2003 syntyneiden Oripään Urheilijoiden 

salibandyjoukkueen monivuotista valmentajaa Aki Ojanperää. Aki on 

aloittanut näiden nuorten kanssa toimimisen heidän tullessa kouluikään. 

Liikuntahallin tulon myötä pystyttiin harjoittelu asettamaan sille tasolle, 

että salibandyliiton sarjoihin osallistuminen tuli mahdolliseksi. Nyt pojat 

ovat pelanneet neljä vuotta sarjaa ja kannustavan ja osaavan valmentajan 

ohjaksissa joukkueen peli ja yhteistoiminta on kehittynyt hienosti kausi 

kaudelta.  

 

3. Reijo Stenius 200 € 

Oripään Urheilijoissa aktiivisesti jo vuosikymmeniä toiminut Reijo 

Stenius on toiminut tehokkaasti hankkeessa, jossa on hankittu vapaa-

ajankeskukseen sijoitettu lumitykki, ja näin on saatu nykyisiin 

keliolosuhteisiin nähden hyvät mahdollisuudet hiihtourheilun 

harrastamiseen Oripään kunnassa. Reijo ja muut hiihtoihmiset ovat 

saaneet kerättyä hienon joukon talkoolaisia hoitamaan tätä työlästä 

lumetusurakkaa nyt parina talvena, kun lunta ei taivaalta ole riittävästi 

satanut. 

 

 

Ehdotus: Palkitaan vuonna 2016 menestyneet urheilijat sekä ansioituneet vapaa-

aikatoimijat esityksen mukaisesti vapaa-aikatoimen järjestämässä 

palkitsemistilaisuudessa.  

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

Lisätietoja:  Anna Kivilä, ma. vapaa-aikaohjaaja, puh. 040 1977 293 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Sivistystoimen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016   
 

Sivltk § 25 Valmistelijat:  

Elina Kutila, varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö 

Mika Virtanen, sivistysjohtaja  

Mari Kujanpää, kirjastonjohtaja 

Anna Kivilä, ma. vapaa-aikaohjaaja 

 

Hallintokunnan on annettava selostus tehtäväalueiden toiminnasta ja 

taloudesta tilinpäätökseen liitettävää toimintakertomusta varten. 

Sivistystoimen toimintakertomus ja tilinpäätös liitteenä. 
 

 

Ehdotus: Lautakunta hyväksyy: 

1. varhaiskasvatuksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 

2. perusopetuksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 

3. kirjasto- ja kulttuuritoimen sekä muiden opetuspalveluiden toiminta-

kertomuksen ja tilinpäätöksen 

4. vapaa-aikatoimen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 

  

   

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

Lisätietoja:  Elina Kutila, varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö, puh. 050 4328 188 

Mika Virtanen, sivistysjohtaja, puh. 040 7726 459  

Mari Kujanpää, kirjastonjohtaja, puh. 0400 215 582 

Anna Kivilä, ma. vapaa-aikaohjaaja, puh. 040 1977 293 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Saapuneet kirjeet 

 

Siv.ltk § 26  Valmistelija: Mika Virtanen, sivistysjohtaja  

 

Viranhaltijat lukevat lautakunnalle saapuneet kirjeet 16.2.–29.3.2017.  

 

 

Ehdotus:  Lautakunta kirjaa asiat tiedokseen. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

Lisätietoja:  Mika Virtanen, sivistysjohtaja, puh. 040 7726 459  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Viranhaltijapäätökset 
 

Siv.ltk § 27  Valmistelija: Mika Virtanen, sivistysjohtaja  

 

Viranhaltijat lukevat viranhaltijapäätöksensä 16.2.–29.3.2017. 

   

 

Ehdotus:  Lautakunta kirjaa asiat tiedokseen.  

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

Lisätietoja:  Mika Virtanen, sivistysjohtaja, puh. 040 7726 459  

 


