ORIPÄÄN KUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Sivistyslautakunta

Kokousaika

6.9.2018 kello 18.00–18.55

Kokouspaikka

Oripään koulun atk-luokka

Nro

Sivu

4/2018
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Läsnä
Kalsi Esa varajäsen ei paikalla
Koivusaari Miia varajäsen ei paikalla
Kulmanen Matti, puheenjohtaja
Lähde Kalle
Markula Pekka
Pukkila Tapani
Rintala Tuula
Salama Maarit, varapuheenjohtaja, paikalla vj. Kyllikki Kalsi
Tuusa-Oksanen Päivi

Virtanen Mika, sivistysjohtaja, esittelijä
Kujanpää Mari, kirjastonjohtaja, valmistelija
Elo Suvi, varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö
Kivilä Anna, ma. vapaa-aikaohjaaja, valmistelija
Paju Pekka, kunnanjohtaja
Kössi Päivi, kunnanhallituksen puheenjohtaja
Liinoja Pertti, kunnanhallituksen edustaja
Mikkola Nadine, nuorten vaikuttajaryhmän jäsen
Koski Virve, pöytäkirjanpitäjä

Puheenjohtaja

Matti Kulmanen

Pöytäkirjanpitäjä

Virve Koski

Asiat

pykälät

38–49

sivut

40–52

Pöytäkirjan allekirjoitus ja
varmennus

Pöytäkirja on tarkastettu

Matti Kulmanen
puheenjohtaja
Oripäässä 6.9.2018

Pekka Markula
Pöytäkirja on pidetty ylei- Oripäässä 1.10.2018 klo 9.00–12.00
sesti nähtävänä
Pöytäkirjanpitäjä

Virve Koski
pöytäkirjanpitäjä

Kyllikki Kalsi

Virve Koski
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Siv.ltk § 38

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:

Ehdotus hyväksyttiin

Pöytäkirjan tarkastaminen
Siv.ltk § 39
Ehdotus:

Sivistyslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.

Päätös:

Pekka Markula ja Kyliiki Kalsi valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Oripää 150 vuotta -juhlatoimikunta
Sivltk § 40

Valmistelija: Mari Kujanpää, kirjastonjohtaja
Oripään kunta täyttää 150 vuotta vuonna 2019. Merkkivuoden suunnittelemiseksi tarvitaan juhlatoimikunta. Sopivia jäseniä toimikuntaan olisivat
vapaa-aikaohjaaja Anna Kivilä, kirjastonjohtaja Mari Kujanpää, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Hannele Rouhiainen ja seurakuntapastori Petri
Thurén.

Ehdotus:

Sivistyslautakunta nimeää Oripää 150 vuotta -juhlatoimikunnan jäseniksi
Anna Kivilän, Mari Kujanpään, Hannele Rouhiaisen ja Petri Thurénin.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja:

Mari Kujanpää, kirjastonjohtaja, puh. 0400 215 582

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Sora-Sannin ja Vesi-Vihtorin valitseminen
Sivltk § 41

Valmistelija: Mari Kujanpää, kirjastonjohtaja

Oripäässä on palkittu vuodesta 2004 saakka joka vuosi kaksi aktiivista
kuntalaista Sora-Sannin ja Vesi-Vihtorin arvonimillä. Aiemmat SoraSannit ja Vesi-Vihtorit ovat Marja-Leena Lehtelä ja Tero Kuosa, Päivi
Kössi ja Jukka Heinonen, Mari Suomalainen ja Pertti Liinoja, Minna Nenonen ja Osmo Isotalo, Kirsti Läylönen ja Rauno Siltanen, Irma Nikkola
ja Pertti Nenonen, Anja Salo ja Jorma Mäkelä, Mirja Tiiri ja Jari-Matti
Autere, Sirpa Saarento ja Jari Hamppula, Sanna Kiertonen ja Janne Paju,
Eeva Korpela ja Mikko Kivilä, Tuula Rintala ja Jouko Tuomisto, Krista
Tuomisto ja Jukka Isotalo, Airi Toivola ja Rauno Mäentausta.
Kuntalaiset saavat äänestää Sora-Sannia ja Vesi-Vihtoria 23.11.2018 asti
tiedotuslehdessä olevalla lipukkeella tai sähköpostitse. Ehdotetaan, että sivistyslautakunnan puheenjohtaja Matti Kulmanen, varapuheenjohtaja
Maarit Salama ja kirjastonjohtaja Mari Kujanpää valitsevat kuntalaisten
antamien äänien perusteella tämän vuoden Sora-Sannin ja Vesi-Vihtorin.
Uusi Sora-Sanni ja Vesi-Vihtori palkitaan joulunavauksessa 2.12.2018.

Ehdotus:

Matti Kulmanen, Maarit Salama ja Mari Kujanpää valitsevat kuntalaisten
antamien äänien perusteella Sora-Sannin ja Vesi-Vihtorin.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin

Lisätietoja:

Mari Kujanpää, kirjastonjohtaja, puh. 0400 215 582

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Oripään koulun lukuvuosisuunnitelma 2018–2019
Sivltk § 42

Valmistelija: Mika Virtanen, sivistysjohtaja
Koululla pitää olla lautakunnan vuosittain
suunnitelmaan perustuva suunnitelma. Ks. liite.

hyväksyttävä opetus-

Ehdotus:

Lautakunta hyväksyy lukuvuosisuunnitelman.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin seuraavin lisäyksin ja korjauksin:
 lukuvuoden aikana mahdollisesti toteutetaan myös pyräily- ja siivouspäivä.
 korjattiin kohtaan 3. henkilökunta vararehtoriksi Hanna Lamminen

Lisätietoja:

Mika Virtanen, sivistysjohtaja, puh. 040 7726 459

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Esitys sivistyslautakunnalle vaikuttajaryhmän kokouspalkkioista
Sivltk § 43

Valmistelija: Anna Kivilä
Oripään nuorten vaikuttajaryhmä ehdottaa lautakunnalle, että vaikuttajaryhmän kokouksissa otettaisiin käyttöön kokouspalkkio. Ryhmän jäsenille
maksettava palkkio olisi 20 euroa.
Vaikuttajaryhmä perustelee kokouspalkkiota sillä, että ryhmän nuoret
päättävät kaikkien oripääläisten nuorten puolesta heitä koskevista asioista
ja tapahtumista. Vaikuttajaryhmä on ollut aktiivisesti mukana talkoissa ja
muissa tapahtumissa, huolehtinut Oripään siisteydestä ja käyttänyt paljon
omaa aikaansa nuorten hyväksi. Vaikuttajaryhmä toivoisi lisäksi että käytäntö olisi yhteneväinen Loimaan kanssa, jossa nuorisovaltuuston jäsenille
on käytössä kokouspalkkiot. Ks. Liite.

Ehdotus:

Lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle vaikuttajaryhmän kokouspalkkion maksamisesta vaikuttajaryhmän ehdotuksen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja:

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

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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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.

______________
Sivltk. 44
Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Valmistelija: Anna Kivelä
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Vapaa-aikatoimen henkilörekisteriselostetta on täydennetty. Siihen on lisätty neljä rekisteriä: Nuorisotila NOSE:n yhteystietolomake, Oripään
kunnan ohjatuissa liikuntaryhmissä olevat asiakkaat, Vapaa-aikatoimen
ohjatun ja avoimen toiminnan asiakasrekisteri, Vapaa-aikatoimen ansioituneiden urheilijoiden ja vapaa-aikatoimijoiden stipendit. Ks. liite.
Ehdotus:

Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi tietosuoja-asetuksen
soveltamisen vuoksi vapaa-aikatoimessa tehdyt toimenpiteet

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja:

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

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Ehdotus nuorisotyön maakunnallisesta koordinoinnista
Sivltk 45

Valmistelija: Anna Kivilä, ma. vapaa-aikaohjaaja

Nuorisotyön maakunnallista koordinointia on hoidettu Varsinais-Suomen
nuorisotyön Verkot-hankkeen kautta. Hankkeen hallinnoinnista on vastannut Loimaan kaupunki ja työntekijänä on toiminut nuorisosihteeri
Pirkko Suhonen. Loimaan kaupunki on sitoutunut hankkeen jatkoon vielä
vuoden 2018 ajaksi ja maakunnallisessa nuorisotyön verkostossa on keskusteltu työn jatkosta siitä eteenpäin. Koordinointi on koettu sekä kuntien
että Lounais-Suomen AVI:n taholta tärkeäksi ja sille toivotaan jatkoa.
Toisaalta tehtäväkokonaisuus on todettu sen verran laajaksi, että sitä ei ole
mahdollista hoitaa muiden töiden ohella.
Turun kaupungin nuorisopalvelut esitteli Varsinais-Suomen nuorisotyön
hallinnon verkon kokouksessa 23.5. ehdotuksen nuorisotyön maakunnallisen koordinoinnin jatkosta.
Ehdotuksen mukaan ”Turun kaupungin nuorisopalvelut hakee AVI:lta
maakunnallisen nuorisotyön kehittämisavustusta, joka kattaisi arviolta
noin 40–50% kokopäiväisen koordinaattorin palkkakuluista ja muista
vuosittaisista kustannuksista. Loput 50–60% kustannuksista ehdotetaan
rahoitettavan kuntien maksuosuuksilla. Kuntien maksuosuus vuosittain
syntyvistä kustannuksista olisi asukaslukuun suhteutettu.
Ehdotus maksuosuuksien jaosta:
-

0 – 5 000 asukasta maksuosuus 400 € / kunta

-

5 000 – 10 000 asukasta maksuosuus 600 € / kunta

-

10 000 – 100 000 asukasta maksuosuus 0,075 € / as

-

100 000 – 200 000 asukasta maksuosuus 0,05 € / as

Maakunnallisen nuorisotyön koordinoinnin kustannukset vuositasolla olisivat arviolta 50 000 - 60 000 €, josta kuntien maksuosuuksilla voitaisiin
kerätä noin 33 000 €. Vastineeksi maksuosuudesta kunnat saavat kokopäiväisen nuorisotyön ammattilaisen, joka toimii yhteyshenkilönä valtakunnallisten nuorisotyön verkostojen ja osaamiskeskusten sekä VarsinaisSuomen kuntien välillä. Tehtäväkuvaa tarkennetaan hakuprosessin aikana
yhdessä maakunnan kuntien nuorisotyön edustajien kanssa, mutta alustavasti tehtäviksi on määritelty:
Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

maakunnallisen nuorisotyön verkostojen koordinointi ja kehittäminen
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-

yhteydenpito AVI:n ja nuorisotyön kentän välillä
nuorisotyön arviointityökalun jatkokehittäminen
nuorisotyön valtakunnallisten verkostojen piirissä tehtävän kehittämistyön tulosten levittäminen Varsinais-Suomen kuntiin
hankerahoituksen hakeminen ja hallinnointi maakunnallisiin nuorisotyön kehittämishankkeisiin
selvitystyö maakuntauudistuksen vaikutuksista nuorisotyölle ja nuorisotyön edunvalvonta Lape-verkostossa

Sekä Lounais-Suomen AVI:n että 23.5. kokouksessa läsnä olleiden kuntien edustajien tahtotilana on vahvistaa entisestään maakunnallisen nuorisotyön verkostoja sekä ohjaaja- että hallinnon tasolla. Kannustammekin
edelleen esittämään toiveita ja ehdotuksia maakunnallisen nuorisotyön
koordinoinnin kehittämiseksi, jotta hakemuksesta tulee aidosti moniääninen ja koko maakunnan nuorisotyön tarpeita toteuttava.
Jos ehdotus saa riittävästi kannatusta, tulemme jättämään hankehakemuksen Lounais-Suomen AVI:lle alkusyksyn aikana. Tavoitteena on saada
Pirkon työlle jatkaja heti alkuvuodesta 2019 ja jotta pysyisimme suunnitellussa aikataulussa, pyydämme hallinnon verkon jäseniä ilmaisemaan
edustamansa kunnan kannan ehdotukseen 15.9 mennessä.”
Toni Ekroos
nuorisopalvelupäällikkö
Turun kaupunki
Vapaa-aikatoimiala
Nuorten palvelut

Ehdotus:

Hyväksytään Oripään kunnan maakunnallisen nuorisotyön maksuosuudeksi Turun kaupungin nuorisopalveluiden ehdottama 400 € (0 - 5 000
asukasta maksuosuus 400 € / kunta).

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin

Lisätietoja:

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

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Saapuneet kirjeet

Siv.ltk § 46

Valmistelijat: sivistystoimen viranhaltijat
Viranhaltijat lukevat saapuneet kirjeet 31.5.2018–5.9.2018

Ehdotus:

Lautakunta kirjaa asiat tiedokseen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin

Lisätietoja:

Sivistystoimen viranhaltijat

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Viranhaltijapäätökset
Siv.ltk § 47

Valmistelijat: sivistystoimen viranhaltijat
Viranhaltijat lukevat viranhaltijapäätöksensä 31.5.2018–5.9.2018

Ehdotus:

Lautakunta kirjaa asiat tiedokseen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin

Lisätietoja:

Sivistystoimen viranhaltijat

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Muut asiat
Siv.ltk § 48

Pekka Markula otti esille 2. luokan hajuhaitan. Kyseisen tilan ilman laatu
tulee selvittää mahdollisimman pian, sillä oirehdintaa joillakin henkilöillä
on jo ilmennyt.
Pj. Matti Kulmanen otti asiaan kantaa ja ilmoitti, että asian tiimoilta on
oltu myös häneen yhteydessä.
Pj. Matti Kulmanen ehdotti asian viemistä tekniseen lautakuntaan. Pekka
Markula kannatti ehdotusta.

Ehdotus:

Lautakunta ehdottaa tekniselle lautakunnalle, että asian selvitystyöt aloitetaan välittömästi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin

Siv.ltk § 49

Mika Virtanen otti esille seuraavan kokouksen ajankohdan, joka tulee pitää syyskuussa talousarvion laatimisen vuoksi.

Ehdotus:

Kokouspäiväksi ehdotettiin 26.9.2018 ja varapäiväksi 3.10.2018.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

