ORIPÄÄN KUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Sivistyslautakunta

Kokousaika

22.5.2019 kello 18.00 – 19.40

Kokouspaikka

Oripään koulun atk-luokka

Nro

Sivu

3/2019

24

Läsnä:
Isotalo Päivi
Kalsi Esa Liinoja Pertti, varajäsen
Kulmanen Matti, puheenjohtaja
Lähde Kalle
Markula Pekka
Pukkila Tapani
Rintala Tuula
Salama Maarit
Tuusa-Oksanen Päivi

Virtanen Mika, sivistysjohtaja, esittelijä
Kujanpää Mari, kirjastonjohtaja, valmistelija
Alatalo Anna-Liisa, vs. kirjastonjohtaja
Elo Suvi, varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö
Kivilä Anna, ma. vapaa-aikaohjaaja, valmistelija
Kati Rekola, vt. kunnanjohtaja
Kössi Päivi, kunnanhallituksen puheenjohtaja
Liinoja Pertti, kunnanhallituksen edustaja
Mikkola Nadine, nuorten vaikuttajaryhmän jäsen
Torkki Laura, sihteeri

Puheenjohtaja

Matti Kulmanen

Pöytäkirjanpitäjä

Laura Torkki

Asiat

pykälät

23 - 35

sivut

24 - 38

Pöytäkirjan allekirjoitus ja
varmennus

Pöytäkirja on tarkastettu

Matti Kulmanen
puheenjohtaja
Oripäässä 22.5.2019

Kalle Lähde
Pöytäkirja on pidetty ylei- Oripäässä 31.5.2019 klo 9.00–12.00
sesti nähtävänä
Pöytäkirjanpitäjä

Laura Torkki
pöytäkirjanpitäjä

Maarit Salama

Laura Torkki
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sivltk § 23

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:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastaminen
Sivltk § 24
Ehdotus:

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

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalle Lähde ja Maarit Salama.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Sivistyslautakunnan kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen jäsenille
Sivltk § 25

Valmistelija: Mika Virtanen, sivistysjohtaja
Kutsu lautakunnan jäsenille toimitetaan vähintään neljä päivää ennen kokousta. Posti on hidastanut toimintaansa ja kirjeiden kuljetuksiin saattaa
mennä 4 vuorokautta.

Ehdotus:

Kokouskutsut ja -materiaali lähetetään sähköpostitse vähintään neljä päivää
ennen kokousta. Halutessaan materiaalin paperisena, voi materiaalin hakea
kunnanvirastolta. Käytössä olevaan sähköiseen Heeros -ohjelmaan saa
tunnukset halutessaan kunnanvirastolta. Kokouskutsun lähettämisestä
jäsenten sähköposteihin lähetetään jäsenille vielä erillinen ilmoitus
tekstiviestillä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja:

Mika Virtanen, sivistysjohtaja, puh. 040 7726 459

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Sivistyslautakunta

22.5.2019

27

Oripään kunnan esikoululaisten ja alakoululaisten kuljetuspalveluiden hankinta
lukuvuosina 2019-2022
Sivltk § 26

Valmistelija: Mika Virtanen, sivistysjohtaja
Suvi Elo, varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö
Hankintailmoitus julkaistiin työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämällä
sivustolla www.hankintailmoitukset.fi. Tarjouksia saapui kaksi: Tapio
Pajulan sekä Matka-Niinimäen tarjous. Hyväksytyksi tulee tarjous, joka on
tilaajalle kokonaistaloudellisesti, laadullisesti ja toiminnallisesti edullisin.
Arvioinnin määrääviä tekijöitä ovat tarjoushinta, toimitusvarmuus sekä
autokaluston kapasiteetti ja laatu.
Oripään koulun ja esikoulun oppilaiden kuljetusten laskutus perustuu
ajettuihin kilometreihin. Pajulan tarjouksen kilometritaksa oli halvempi.
Toisaalta Matka-Niinimäen tarjouksen autot olivat henkilömäärältään
isompia. Oppilaita kuljetetaan iltapäivällä kolmeen eri kellonaikaan.
Kuljetettavia asuu monella suunnalla kuten Latva/Makkarkoski, KT41
Pöytyälle päin, Korvenkulma ja Koivusaari, Myllykylä ja Korven
asuinalue. Nykyinen kalustokapasiteetti on riittänyt, eikä kuljetuksen
odotusta käytännössä ole. Solmittava sopimus on 2+1-vuotinen.
Tarjousyhteenveto on liitteenä (liite nro 1).

Ehdotus:

Lautakunta päättää valita esikoulu- ja alakoulukuljetusten hoitajaksi ajalle
1.8.2019-31.7.2022
Tapio
Pajulan,
jonka
kanssa
laaditaan
ostoliikennesopimus.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja:

Mika Virtanen, sivistysjohtaja, puh. 040 7726 459

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Luokanopettajan viran täyttäminen
Sivltk § 27

Valmistelija: Mika Virtanen, sivistysjohtaja
Edellisen viranhaltijan eläköidyttyä on toistaiseksi täytettävän viran
viranhakuilmoitus julkaistu työ- ja elinkeinoministeriön internet-sivuilla.
Sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja, sivistysjohtaja ja vararehtori
haastattelivat kolme hakijaa. Haastattelujen jälkeen käydyn keskustelun
perusteella asetettiin haastatellut seuraavaan järjestykseen:
1. Ilona Marttila, Aura
2. Anna Räsänen, Turku
3. Nelli Hirvensalo, Lieto

Ehdotus:

Valitaan Oripään kunnan luokanopettajan virkaan Ilona Marttila, hänen
kieltäytyessään ensimmäiselle varasijalle Anna Räsänen, ja toiselle
varasijalle Nelli Hirvensalo.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja:

Mika Virtanen, sivistysjohtaja, puh. 040 7726 459

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Sivistystoimen hallinnoimien tilojen vuokralleantotaksat
Sivltk § 28

Valmistelijat:
Mika Virtanen, sivistysjohtaja
Anna Kivilä, ma. vapaa-aikaohjaaja
Korotetaan maksuja ja tarkennetaan vuokrasääntöä 1.8.2019 alkaen
seuraavasti:

Tila

Oripääläinen

Liikuntahalli
½ liikuntahalli
Juoksusuora
Liikuntahalli
Kuntosali

22 € / h
10 € / h
10 €/ h

Kangastupa

Nuorisotila
Koulun juhlasali,
luokka tai ruokala
Kultasiipi tai
Nallenkolo

10 € / h
10 € / h

Kausimaksu
(oripääläinen / muu)
45 € / h
330 € / 900 € (1 h/vko)
22 € / h
165 € / 450 € (1 h/vko)
22 € / h
165 € / 450 € (1 h/vko)
250 € / 450 € viikonloppu
10 € / kerta
165 € / 330 € / 6 kk
45 € / kk
(alennusryhmät oripääläinen
(alennusryhmät 45 € / 6 kk; alennusryhmät
22 € / kk)
muu 100 € / 6 kk
22 € / h, (sauna 100 €)
150 € / vrk
45 € / h
165 € / 450 €
45 € / h
165 € / 450 € (1 h/vko)

10 € / h

45 € / h

10 € / kerta
22 € / kk
(alennusryhmät 10 € /
kk)
10 € / h (sauna 50 €),
75 €/vrk

Muu

165 € / 450 €

Kuntosalin alennusryhmään kuuluvat alle 18-vuotiaat, opiskelijat, työttömät, eläkeläiset ja oripääläiset
asepalvelusta tai siviilipalvelusta suorittavat. Minimiveloitus laskutettaessa on 20 €, joka veloitetaan, jos lasku
muuten jäisi alle sen. Laskutus syyskauden ja kevätkauden päätteeksi. Käteis- ja pankkikorttimaksumahdollisuus
kirjastossa.

VUOKRANMAKSUVELVOLLISUUS
KÄYTETTÄESSÄ:

SIVISTYSTOIMEN

TILOJA

1. Vuokranmaksuvelvollisia ovat esim. yritykset, yhdistykset, kerhot ja
yksityiset henkilöt.
2. Kunnan järjestämässä toiminnassa kunnan tiloista ei tarvitse maksaa
vuokraa. Kunnan järjestämäksi toiminnaksi katsotaan myös tapahtuman
järjestäminen yhteistyössä kunnan kanssa. Yhteistyö tarkoittaa tässä kunnan
toimihenkilön aktiivista työpanosta itse tapahtumassa ja myös sen
järjestelyissä.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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3. Jos kaikki tapahtumaan, kerhoon, kokoukseen tms. osallistuvat ovat
valvojia tai ohjaajia lukuun ottamatta alle 18- vuotiaita, vuokraa ei peritä.
Osallistujien enemmistön tulee olla oripääläisiä.
4. Jos ykköskohdassa mainittu taho kerää tilaisuuteen tai myönnettyihin
vuoroihinsa osallistumismaksua, myy pääsylippuja tms., on se
vuokranmaksuvelvollinen. Kolmoskohta ei päde tässä tapauksessa.
Ehdotus:

Muutettu
päätösehdotus:

Lautakunta hyväksyy uudet, taulukonmukaiset taksat ja tarkennetun
vuokrasäännön.

Lautakunta hyväksyy uudet, taulukonmukaiset taksat ja tarkennetun
vuokrasäännön, kuitenkin poikkeuksena kuntosalin taksat. Kuntosalin
taksoiksi esitetään:
- oripääläinen 7 € / kerta, 25 € / kk, kausimaksu 130 € / 6 kk
- muut 10 € / kerta, 50 € / kk, kausimaksu 280 € / 6 kk
Muutetun päätösehdotuksen mukainen taulukko pöytäkirjan liitteenä (liite
nro 2).

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja:

Mika Virtanen, sivistysjohtaja
Anna Kivilä, ma. vapaa-aikaohjaaja

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Maksuton kuntosalin käyttöoikeus oripääläisille armeijaan lähteville ja armeijasta
kotiutuneille
Sivltk § 29

Valmistelija: Mari Kujanpää, kirjastonjohtaja
Oripään kunnan markkinointiryhmä ehdottaa maksutonta Oripään
kuntosalin käyttöoikeutta oripääläisille armeijaan lähteville ja armeijasta
kotiutuneille. Maksuton kuntosalin käyttöoikeus kannustaisi armeijaan
lähteviä kohottamaan kuntoaan ennen asepalvelusta ja armeijasta
kotiutuneita pitämään kuntoaan yllä.
Ennen armeijan alkamista maksuttomaan kuntosalin käyttöön oikeuttava
kortti jaettaisiin kutsunnoissa. Se olisi voimassa kutsunnoista
asepalveluksen alkuun asti. Jokaisen pitäisi itse maksaa kuntosaliavaimen
panttimaksu (30 €). Armeijasta kotiutumisen jälkeen Oripään kuntosalissa
saisi kuntoilla maksutta vuoden. Oikeus maksuttomuuteen
osoitettaisiin
sotilaspassilla.

Ehdotus:

Muutettu
päätösehdotus:

Oripään kunnan kuntosali on maksutta oripääläisten asepalvelukseen
lähtevien käytössä kutsunnoista asepalveluksen alkuun ja asepalveluksen
jälkeen vuoden ajan palveluksen päättymispäivästä lukien. Oikeus
maksuttomaan kuntosalin käyttöön osoitetaan kutsunnoissa jaettavalla
kortilla / sotilaspassilla. Kuntosaliavaimen panttimaksu (30 €) on
maksettava itse.
Pertti Liinoja esitti, että alkuperäistä ehdotusta ei hyväksytä.
Muutettu päätösehdotus ei saanut kannatusta.

Päätös:

Hyväksyttiin alkuperäisen ehdotuksen mukaisesti.

Lisätietoja:

Mari Kujanpää, kirjastonjohtaja, puh. 0400 215 582

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Nuoriso- ja liikuntatoimen vuosiavustukset
Sivltk § 30

Valmistelija: Anna Kivilä, ma. vapaa-aikaohjaaja

Kunnan nuoriso- ja liikuntatoimen vuosiavustukset ovat olleet haettavissa
5.5.2019 mennessä. Jaettavana on nuorisotoimella 1 000 € ja
liikuntatoimella 8 000 €. Hakemus sai olla vapaamuotoinen, ja liitteenä piti
olla edellisen vuoden tilinpäätös, toimintakertomus sekä talousarvio.
Määräaikaan mennessä tulivat seuraavat hakemukset:
NUORISOTOIMI
1. MLL Oripään paikallisyhdistys
Mannerheimin lastensuojeluliitto Oripään yhdistys edistää lapsen oikeutta
hyvään ja onnelliseen lapsuuteen. Yhdistyksen säännöllistä toimintaa ovat
mm. perhekahvila yhteistyössä vapaa-aikatoimen kanssa, perhepeuhu
liikuntahallilla ja kesäisin leikkikenttätoiminta. Yhteistyönä kunnan ja
varhaiskasvatuksen vanhempainyhdistyksen kanssa on järjestetty erilaisia
tapahtumia ympäri vuoden. Lisäksi yhdistys muistaa Oripäässä syntyneitä
vauvoja pienellä lahjalla.
Avustusta yhdistys tarvitsee Säkylän Pyhäjärven rannalla sijaitsevan
mökkinsä kunnostukseen. Yhdistys on rahoittanut toimintaansa lähinnä
mökin vuokratuloilla, joten mökin säilyminen vuokrauskuntoisena on
tärkeä
edellytys
toiminnan
jatkumiselle.
Remonttia
tehdään
mahdollisimman paljon talkoovoimin ja jo nyt tehdyt kunnostustyöt ovat
kasvattaneet mökin vuokrauskysyntää.
2. Oripään varhaiskasvatuksen vanhempainyhdistys
Vanhempainyhdistyksen tavoitteena on tukea ja edistää varhaiskasvatuksen
ja kodin välistä yhteistyötä ja toimia päivähoitolasten hyvinvoinnin
takaamiseksi. Yhdistys mahdollistaa mm. ksylitolipastillien tarjoamisen
päivähoitolapsille. 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. 2017–2018 toimintakauden aikana
julkaistiin yhteistyössä toteutetun Minä oripääläinen – Oripää lapsen silmin
-hankkeen pohjalta tuotettu kirjanen.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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LIIKUNTATOIMI
3. Oripään Urheilijat ry
Oripään Urheilijoiden toimintavuosi oli vilkasta, varsinkin palloilulajeissa
harrastajamäärien kasvu on ollut runsasta. Käytännön toiminnasta ovat
vastanneet ampumahiihto-, hiihto-, kuntoilu- ja palloilujaostot.
Liikuntahallin viikkovuorot ovat lähes kaikki olleet varattuina ja uusien
ryhmien vuorojen sovittaminen on vaatinut jo hiukan joustoa.
Viikonloppuisinkin on järjestetty runsaasti turnauksia ja yksittäisiä pelejä.
Hiihtolajien puolella lumetuksen järjestäminen Kangastuvan maastoon on
ollut seuralta suuri ponnistus. Erilaisten ryhmien ja kaikille kuntalaisille
tarkoitettujen liikuntapalveluiden järjestäminen kuuluu oleellisena osana
seuran toimintaan. Kunnan kanssa on järjestetty yhteistyönä mm.
hiihtokisoja sekä liikunnallista ohjelmaa.
4. Oripään Vesa
Oripään Vesa juhlii tänä vuonna 90-vuotista toimintaansa. Vesan
ohjelmassa olevat lajit ovat kuntourheilu, lentopallo, painonnosto,
sulkapallo, aikuisurheilu ja yleisurheilu. Syksyllä ja talvella harjoituksia
pidettiin liikuntahallilla yhteensä 46 kertaa. Kesällä harjoiteltiin
urheilukentällä yhteensä 58 kertaa. Vuoden aikana järjestetyissä kilpailuissa
on ollut mukana kymmeniä valmentajia, ohjaajia, toimitsijoita ja huoltajia.
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 500 €, Oripään varhaiskasvatuksen vanhempain-yhdistys
500 €, Oripään Urheilijat ry 4 000 €, Oripään Vesa 4 000 €.

Pöytäkirjamerkintä:

Pertti Liinoja, Päivi Isotalo ja Mari Kujanpää poistuivat esteellisinä asian
käsittelyn ajaksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja:

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

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtäväkuvausten päivittäminen
Sivltk § 31

Valmistelija: Mika Virtanen, sivistysjohtaja
Kunnanhallitus (18.3.2019/§34) pyytää sivistyslautakuntaa suorittamaan
varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskevan tehtävänkuvausten päivittämisen,
jonka yhteydessä työn vaativuus arvioidaan. Tätä varten perustetaan tvatyöryhmä, jossa on johdon, henkilöstön ja ammattiyhdistysten
luottamushenkilöiden edustus.

Ehdotus:

Valitaan tva-työryhmään:
1. Johdon edustajina sivistysjohtaja ja varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö.
2. Jokaisesta varhaiskasvatuksen ammattinimikkeestä yksi edustaja.
Samalla ammattinimikkeellä toimivat valitsevat edustajansa.
3. Ao. ammattiyhdistysten luottamushenkilöiden edustajat.

Muutettu
päätösehdotus:

Valitaan tva-työryhmään:
1. Johdon edustajina sivistysjohtaja ja varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö.
2. Jokaisesta varhaiskasvatuksen ammattinimikkeestä yksi edustaja.
Samalla ammattinimikkeellä toimivat valitsevat edustajansa.
3. Ao. ammattiyhdistysten luottamushenkilöiden edustajat.
4. Sivistyslautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Päätös:

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Lisätietoja:

Mika Virtanen, sivistysjohtaja, puh. 040 7726 459

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Lastentarhanopettajan palkan rekrytointilisä
Sivltk § 32

Valmistelija: Suvi Elo, Varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö
Lastentarhanopettajan toimi julkaistiin haettavaksi te- toimiston sivuilla
30.4.2019, hakuaika päättyy 24.5.2019.
Työntekijälle voidaan maksaa rekrytointilisää, mikäli kunnan asianomainen
viranomainen harkitsee lisän suorittamisen perustelluksi KVTES).
Perusteena rekrytointilisän maksamiselle on henkilöstön saatavuuteen
liittyvät ongelmat.
Uuden varhaiskasvatuslain myötä varhaiskasvatuksen opettajia tarvitaan
entistä enemmän ja pätevien päiväkodissa työskentelevien ammattilaisten
rooli korostuu. Päiväkodissa kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivasta
henkilöstä vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen
opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella
varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus (siirtymäaika 1.1.2030).
Hallitus on lisännyt lastentarhanopettajakoulutukseen 1 000 aloituspaikkaa
vuosina 2018-2021. Tästä huolimatta hakijamäärät ovat laskeneet.
Lastentarhanopettajista on pulaa valtakunnallisesti.
Useat kunnat ovat houkutelleet lastentarhanopettajia erilaisin rahallisin
houkutuksin. Esimerkiksi Vantaa korotti lastentarhanopettajien palkkoja
145 eurolla. Helsingissä on ollut maaliskuusta 2019 asti käytössä 1 000
euron rekrytointipalkkio lastentarhanopettajina aloittaville.

Ehdotus:

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle lastentarhanopettajan palkan
rekrytointilisäksi 150 €/kk.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja:

Suvi Elo, Varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Saapuneet kirjeet
Sivltk § 33

Valmistelijat: sivistystoimen viranhaltijat
Viranhaltijat lukevat saapuneet kirjeet 21.3.-22.5.2019.

Ehdotus:

Lautakunta kirjaa asiat tiedokseen.

Päätös:

Lautakunta kirjasi asiat tiedokseen.

Lisätietoja:

Sivistystoimen viranhaltijat

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Viranhaltijapäätökset
Sivltk § 34

Valmistelijat: sivistystoimen viranhaltijat
Viranhaltijat lukevat viranhaltijapäätöksensä 21.3.-22.5.2019.

Ehdotus:

Lautakunta kirjaa asiat tiedokseen.

Päätös:

Lautakunta kirjasi asiat tiedokseen.

Lisätietoja:

Sivistystoimen viranhaltijat

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Sivistyslautakunta

22.5.2019
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Muut asiat
Sivltk § 35

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Anna Kivilä kertoi Oripään nuorten vaikuttajaryhmän terveisinä nuorten
huolen nuorisotilan tulevaisuudesta. Kiinteistö, jossa Nose toimii tällä
hetkellä, on myyty. Toistaiseksi vuokrasopimus jatkuu entisellään.

