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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

    

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Siv.ltk § 26  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 § 27 

 

Ehdotus:   Sivistyslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat. 

Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen. 

 

 

Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Miikka Sävelkoski ja Hannu Suisto, § 30 

pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Kirsi Pukkila. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kirjaston kesäsulku  
 

Siv.ltk § 28  Valmistelija: Mari Kujanpää, kirjastonjohtaja  

 

Oripään kirjastossa on vuodesta 2010 saakka ollut käytössä lyhennetty 

kesäaukioloaika. Oripään koulun kesäloma-aikaan kirjasto on avoinna 

maanantaisin klo 12–17, tiistaisin klo 12–17, keskiviikkoisin suljettu, 

torstaisin klo 14–19 ja perjantaisin klo 10–15 (20 aukiolotuntia viikossa). 

Kirjaston normaalit aukioloajat ovat maanantaisin klo 12.30–18.30, 

tiistaisin klo 11–17, keskiviikkoisin suljettu, torstaisin klo 12.30–18.30 ja 

perjantaisin klo 11–17 (24 aukiolotuntia viikossa).   

 

Ehdotetaan, että Oripään kirjasto pidetään suljettuna 9.–15.7.2018.  

 

Viikon mittainen kesäsulku ei haittaa kirjaston tai kuntosalin asiakkaita ja 

se helpottaa kunnantalon lomajärjestelyjä.  

 

 

Ehdotus: Oripään kirjasto pidetään suljettuna 9.–15.7.2018.  

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

Lisätietoja:  Mari Kujanpää, kirjastonjohtaja, puh. 0400 215 582  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Nuoriso- ja liikuntatoimen vuosiavustukset 
 

Siv.ltk § 29  Valmistelija: Anna Kivilä, ma. vapaa-aikaohjaaja  

  

Kunnan nuoriso- ja liikuntatoimen vuosiavustukset ovat olleet haettavissa 

6.3.–10.4.2018. Jaettavana on nuorisotoimella 500 € ja liikuntatoimella 

8000 €. Hakemus sai olla vapaamuotoinen, ja liitteenä piti olla edellisen 

vuoden tilinpäätös, toimintakertomus sekä talousarvio.  Määräaikaan 

mennessä tulivat seuraavat hakemukset: 

 

NUORISOTOIMI: 

1. MLL Oripään paikallisyhdistys 

 

Vuosi 2017 oli yhdistyksen 90-vuotisjuhlavuosi. Avustusta yhdistys 

tarvitsee Säkylän Pyhäjärven rannalla sijaitsevan mökkinsä 

peruskorjaukseen. Yhdistys on rahoittanut toimintaansa lähinnä mökin 

vuokratuloilla, joten mökin säilyminen vuokrauskuntoisena on tärkeä 

edellytys toiminnan jatkumiselle. Remonttia tehdään mahdollisimman 

paljon talkoovoimin. Yhteistyönä kunnan kanssa on järjestetty erilaisia 

tapahtumia sekä perhekahvilaa kerran kuussa. 

 

2. Oripään varhaiskasvatuksen vanhempainyhdistys 

 

Vanhempainyhdistyksen tavoitteena on tukea ja edistää 

varhaiskasvatuksen ja kodin välistä yhteistyötä ja toimia päivähoitolasten 

hyvinvoinnin takaamiseksi. Yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä Oripään 

kunnan, MLL:n Oripään paikallisyhdistyksen sekä seurakunnan kanssa. 

Vuosittain järjestetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa liikunnallista 

ohjelmaa ja tapahtumia alle kouluikäisille lapsille. 

 

LIIKUNTATOIMI 

- Oripään Urheilijat ry   

 

Oripään Urheilijoiden toimintavuosi oli vilkasta, varsinkin palloilulajeissa 

harrastajamäärien kasvu on ollut runsasta. Käytännön toiminnasta ovat 

vastanneet ampumahiihto-, hiihto ja kuntoilu- sekä palloilujaostot. 

Liikuntahallin viikkokalenteri on täyttynyt vuoroista ja viikonloppuisin on 

järjestetty runsaasti turnauksia ja yksittäisiä pelejä. Hiihtolajien puolella 

lumetuksen järjestäminen Kangastuvan maastoon on ollut seuralta suuri 

ponnistus. Erilaisten ryhmien ja kaikille kuntalaisille tarkoitettujen 

liikuntatapahtumien järjestäminen kuuluu oleellisena osana seuran 

toimintaan. Kunnan kanssa on järjestetty yhteistyönä mm. hiihtokisoja 

sekä liikunnallista ohjelmaa. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

- Oripään Vesa  

 

Oripään Vesan ohjelmassa olevat lajit ovat kuntourheilu, lentopallo, 

painonnosto, sulkapallo, veteraaniurheilu ja yleisurheilu. Syksyllä ja 

talvella harjoituksia pidettiin liikuntahallilla yhteensä 31 kertaa. Kesällä 

harjoiteltiin urheilukentällä yhteensä 51 kertaa. Vuoden aikana 

järjestetyissä kilpailuissa on ollut mukana kymmeniä valmentajia, 

ohjaajia, toimitsijoita ja huoltajia. Talvi- ja syyskaudella Vesan 

yleisurheilijoita on ollut mukana myös piirin valmennustoiminnassa. 

Kilpailuihin eri lajeissa on osallistuttu monipuolisesti. Kunnan kanssa 

yhteistyönä on järjestetty mm. yleisurheilu- ja maastojuoksukisat sekä 

ulkoilutapahtumia. 

 

 

Ehdotus: Vuosiavustukset jaetaan hakijoiden kesken seuraavasti: MLL Oripään 

paikallisyhdistys 250 €, Oripään varhaiskasvatuksen vanhempain-yhdistys 

250 €, Oripään Urheilijat ry 4000 €, Oripään Vesa 4000 €. 

 

 

Pöytäkirjamerkintä: Pertti Liinoja ja Elina Kutila poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ajaksi. 

 

 

Päätös:  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 
 

Siv.ltk § 30  Valmistelija: Anna Kivilä, ma. vapaa-aikaohjaaja  

 

Vapaa-aikatoimella on 1.000 € jaettavaksi vuoden 2017 ansioituneille 

urheilijoille ja muille vapaa-ajantoimijoille. Kunnan tiedotuslehdessä 

1/2018 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. Martina Kairus 100 € 

Monipuolisesti liikuntaa harrastava Martina (s. 2005) on ahkera ja 

tavoitteellinen harjoittelija. Tanssiharrastuksen lisäksi viikko-ohjelmaan 

kuuluvat lentopallo Oripään Urheilijoiden C- ja D-tytöissä ja 

jousiammunta Prättä-Jousissa Loimaalla. Kova harjoittelu on myös 

tuottanut tuloksia ja kirkkaimpana saavutuksena on jousiammunnasta mini 

luokan Suomen mestaruus vuonna 2018 tuloksella 192 jousella vaisto 

vastakaari. Tulos on samalla Suomen ennätys. 

 

2. Susanna Tamminen 100 € 

Susanna (s. 2005) on harrastanut pienen ikänsä monipuolisesti liikuntaa. 

Kehonhallinta on kehittynyt yleisurheilukentällä, yleiskuntoa ja 

pallonhallintaa on parannettu jalkapallokentällä. Suurimmaksi intohimoksi 

Susannalle on tullut lentopallo ja kaudella 2017–2018 hän on pelannut 

Oripään Urheilijoissa kolmessa eri joukkueessa, D- ja C-tytöt, sekä naiset. 

Alueleirien kautta Susanna on saanut kutsun myös 

maajoukkuekatsastuksiin.     

 

3. Saga Heikkilä 100 € 

Sagan (s. 2002) kehitys lentopallossa on ollut kaudella 2017–2018 todella 

hienoa. Viime vuonna Oripään Urheilijoiden B-tytöissä pelannut Saga on 

nyt pelannut, sekä C-tytöissä, että naisissa. Kaikissa harjoituksissa ja 

peleissä käyvä Saga on naisten joukkueen runkopelaajia ja valmentajan on 

ollut helppo luottaa tasonsa pelistä toiseen säilyttävään ja opastusta 

vastaanottavaan pelaajaan. 

 

4. Frans Saarelainen 100 € 

Frans (s. 2004) on ottanut kaudella 2017–2018 suuria edistysaskeleita 

salibandykentällä. Oripään Urheilijoiden C2 junioreiden voittaessa 

kilpasarjan, oli Frans 03-joukkueen kantavia puolustajapelaajia. Vaikka 

Frans on vuotta nuorempi, kuin suurin osa muista pelaajista, on hän 

fyysisesti ja taidollisesti pärjännyt todella hienosti ja päässyt testaamaan 

taitojaan myös miesten harjoituksissa. Pallonkäsittely ja pelirohkeus ovat 

ottaneet huimia kehitysaskeleita ja harjoittelumotivaatio on ollut todella 

korkealla hänen osallistuessa lähes kaikkiin harjoituksiin ja peleihin.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

5. Toni Virtanen 100 € 

Salibandyssä Oripään Urheilijoiden 03-joukkueen maalintekovastuuta 

useamman vuoden kantanut Toni (s. 2003) on pystynyt säilyttämään 

tehokkuutensa myös kaudella 2017–2018. Sarjatason muuttuessa astetta 

kovemmaksi, haastajasarjasta kilpasarjaksi, on Tonikin nostanut 

pelaamisen ja harjoittelemisen tasoaan, kuten koko muukin joukkue on 

sopivan vaativassa valmennuksessa tehnyt. Seuraavana askeleena Tonille 

on jo ensi kaudella, oman ikäluokkansa lisäksi, päästä pelaamaan ja 

harjoittelemaan 3.divisioonaan nousseen Oripään Urheilijoiden miesten 

edustusjoukkueeseen. 

 

6. Arttu Peltola 100 € 

Kaksi vuotta vanhempien kanssa salibandya Oripään Urheilijoissa pelaava 

Arttu (s. 2005) on pystynyt joka kausi vakiinnuttamaan paikkansa 

pelaavassa kokoonpanossa 03-joukkueessa. Kovalla harjoittelulla ja 

määrätietoisella asenteella Arttu on hankkinut tekniikan ja nopeuden, jolla 

pärjää fyysisesti vahvempiakin vastaan hienosti. Kokemuksen karttuessa 

useammalla vuodella ja harjoittelumotivaation säilyessä, saa miesten 

joukkue tulevaisuudessa Artusta luotettavan pelaajan kokoonpanoonsa. 

 

Ansioituneiksi vapaa-aikatoimijoiksi ehdotetaan: 

 

Oripään VPK:n nuoriso-osasto 200 € 

VPK:n nuoriso-osasto on saanut uutta nostetta ja paljon uusia nuoria 

mukaan toimintaan. VPK:n nuorisotoiminta on aktiivista, monipuolista ja 

nuoriso-osasto tekee yhteiskunnallisesti tärkeää työtä. Huomionarvoista 

on etenkin se, että toiminta on jäsenille ilmaista. Kaikki varusteet nuoret 

saavat VPK:lta käyttöönsä. Kiitosta ovat saaneet erityisesti Petri Torkki ja 

Toni Lehto.  

 

Kunnan markkinointityöryhmän kanssa on sovittu, että vapaa-aikatoimen 

avustuksista 200 € varataan kesäkuussa järjestettäviin talkoisiin, joihin 

osallistuvien yhdistysten kesken arvotaan 200 € kannustusraha. 

 

 

Ehdotus: Palkitaan vuonna 2017 menestyneet urheilijat ja vapaa-aikatoimijat 

esityksen mukaisesti vapaa-aikatoimen järjestämässä palkitsemis-

tilaisuudessa. Talkoiden arvonnassa voittanut yhdistys palkitaan erikseen. 

 

 

Pöytäkirjamerkintä:  Hannu Suisto poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

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

nimikirjaimet 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2018  
 

Siv.ltk § 31 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin 

varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) 16 §:n perusteella. 

Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein. 

 Varhaiskasvatuksessa perittävät asiakasmaksut on tarkistettu 

opetustoimen hintaindeksillä ja tulorajojen euromäärät yleisen ansiotason 

indeksin muutoksen mukaisesti. Muita muutoksia asiakasmaksuihin ja 

niiden määräämisperusteisiin ei ole tehty. 

 Asiakasmaksulakia muutettiin 1.1.2018 alkaen tulorajojen ja 

sisarusalennuksen osalta. Nyt päätetyt muutokset muuttavat em. 

lakimuutoksen tulorajoja sekä asiakasmaksuja uudestaan 1.8.2018 alkaen. 

  

 Päivähoitomaksut määräytyvät oheisen taulukon mukaan. Maksu on 

perhekohtainen perustuen perheen kokoon ja bruttotuloihin.  

  (Tulot-tuloraja) x maksu% = euroa/kk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, korotetaan maksun määräämisen 

perusteena olevaa tulorajaa 142 eurolla kustakin perheen alaikäisestä 

lapsesta. 

Maksua ei peritä jos perheen tulot ovat pienemmät kuin 

vähimmäisbruttotuloraja tai jos lasta koskeva maksu on pienempi kuin 27 

euroa kuukaudessa.  

 Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan perheen nuorin 

päivähoitopalveluja käyttävä lapsi. Maksun enimmäismäärä 

kokopäivähoidossa on 289 €/kk. Perheen toisen päivähoidossa olevan 

lapsen maksu on enintään 50 % nuorimman lapsen maksusta, kustakin 

seuraavasta lapsesta peritään 20 % ensimmäisen lapsen maksusta. 

 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutoksesta tulee kunnassa tehdä 

päätös ja tiedottaa muutoksesta asiakkaille. 

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen 

muutokset. Maksut tulevat voimaan 1.8.2018 alkaen. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

  

Perheen  
koko  

nykyinen  
tuloraja €/kk 

tuloraja €/kk 
uusi 

Maksu % Korkein maksu  

bruttotulot/ kk 

    2 2050 2102 10,7 4803€/ kk 

    3 2646 2713 10,7 5414 €/ kk 

    4  3003 3080 10,7 5781 €/ kk 

    5 3361 3447 10,7 6148 €/ kk 

    6 3718 3813 10,7 6514 €/ kk 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Irtisanoutuminen lastentarhanopettajan toimesta 
 

Siv.ltk § 32  Valmistelija Elina Kutila, varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö 

 
Eevi Jokinen on irtisanoutunut lastentarhanopettajan toimesta 23.4.2018 

alkaen.  

 
 
Ehdotus:     Sivistyslautakunta päättää myöntää eron Eevi Jokiselle 

lastentarhanopettajan toimesta 23.4.2018 alkaen.  

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

Lisätietoja:  Elina Kutila, Varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö, puh. 050 4328 188 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Varhaiskasvatuksen vastuuhenkilön valinta 
 

Siv.ltk § 33 Lautakunnan puheenjohtaja, sivistysjohtaja ja varhaiskasvatuksen 

vastuuhenkilö ovat haastatelleet 15.5.2018 ensimmäisen hakukierroksen 

kaksi muodollisesti pätevää hakijaa. Päätettiin jatkaa hakuaikaa 29.5.2018 

asti. 

 

 

Ehdotus: Lautakunta valitsee varhaiskasvatuksen vastuuhenkilön kokouksessa 

käymänsä keskustelun perusteella.  

 Toisella hakukierroksella oli yksi hakija, joka haastateltiin 30.5.2018, 

haastattelijoina toimivat varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö ja 

sivistysjohtaja.  

Varhaiskasvatuksen vastuuhenkilöksi ehdotetaan valittavaksi Suvi Elo. 

 

 

Päätös: Sivistyslautakunta valitsee varhaiskasvatuksen vastuuhenkilöksi Suvi 

Elon. 

 

 

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

nimikirjaimet 

Tietosuoja-asetuksen toimeenpano  
 

Siv.ltk § 34  Valmistelija: Mika Virtanen, sivistysjohtaja 

 

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus on tullut voimaan toukokuussa 

2016 ja sitä sovelletaan kansallisesti 25.5.2018 alkaen. Asetusta 

sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn sekä julkisella että yksityisellä 

sektorilla. Asetuksen tavoitteena on varmistaa, että ihmisten oikeus 

henkilötietojen suojaan ja sitä kautta yksityisyyteen toteutuu myös 

digitaaliaikana. 

Asetus tuo rekisterinpitäjälle ja henkilötietojen käsittelijöille uusia 

tehtäviä ja velvollisuuksia. Asetus pitää sisällään myös uusia oikeuksia 

rekisteröidylle. Uudessa asetuksessa suuri muutos entiseen käytäntöön 

verrattuna on osoittamisvelvollisuus, joka on organisaatiolla. Se tarkoittaa 

toimintamallien kehittämistä sellaiseksi, että on mahdollista dokumentein 

osoittaa viranomaisen niitä pyytäessä, että organisaatio toimii asetuksen 

mukaisesti. Lisää haastetta tulee myös siitä, että yksityishenkilölle tulee 

lisää oikeuksia. Tällä on mm. mahdollista kysyä organisaatiolta omia 

tietojaan tai pyytää niitä poistettavaksi. 

Valmistautumisessa tietosuoja asetuksen tuomiin vaatimuksiin on 

kunnassa tehty ICT Factorin johdolla projekti tietosuoja-asetuksen 

vaatimuksien täyttämisestä. On kartoitettu nykytilanne kaikista 

rekistereistä, joissa henkilötietoja käsitellään joko manuaalisesti tai 

automaattisesti. 

Lisäksi jokaisen viranomaisen ja julkishallinnon elimen, joka ei ole 

tuomioistuin, on nimitettävä tietosuojavastaava. Oripään kunta ostaa 

tietosuojavastaavan palvelut ICT Factorilta. 

Kunnassa on yhteensä 23 henkilörekisteriä, joista 18 on lakiin, 

itsehallinnollisiin tehtäviin tai työsopimukseen perustuva ja 5 

vapaaehtoiseen suostumukseen perustuva rekisteri. 

Sivistyslautakunnan vastuulla on 8 rekisteriä: Oppilaskortisto, 

oppilashuoltorekisteri, aamu- ja iltapäiväkerhon osallistujat, ProConsona 

päivähoito ja Loisto-kirjaston asiakasrekisteri, Kangastuvan 

varauskalenteri ja avaimenhallintarekisteri, liikuntahallin yksittäisvaraus-

kalenteri ja kuntosalin ja liikuntahallin kulunhallintarekisteri. 

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi tietosuoja-asetuksen 

soveltamisen vuoksi tehdyt toimenpiteet. Lisäksi selvitetään seuraavaan 

kokoukseen mennessä vapaa-aikatoimen rekisterien tilanne. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

Lisätietoja  Mika Virtanen, sivistysjohtaja, puh. 040 7726 459 

 



 

ORIPÄÄN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu 

   

Sivistyslautakunta 30.5.2018 37 

   

 

 

Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Saapuneet kirjeet 

 

Siv.ltk § 35  Valmistelijat: sivistystoimen viranhaltijat   

 

Viranhaltijat lukevat saapuneet kirjeet 28.3.2018–30.5.2018. 

 

 

Ehdotus:  Lautakunta kirjaa asiat tiedokseen. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

Lisätietoja:  Sivistystoimen viranhaltijat   
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Viranhaltijapäätökset 
 

Siv.ltk § 36  Valmistelijat: sivistystoimen viranhaltijat  

 

Viranhaltijat lukevat viranhaltijapäätöksensä 28.3.2018–30.5.2018. 

   

 

Ehdotus:  Lautakunta kirjaa asiat tiedokseen.  

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

Lisätietoja:  Sivistystoimen viranhaltijat  

 


