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Kokousaika 26.5.2020 kello 18.00 – 19.20 

Kokouspaikka Oripään kunnan valtuustosali 

 

Läsnä:      

   

Isotalo Päivi 

Kalsi Esa 

Kulmanen Matti, puheenjohtaja  

Lähde Kalle    Suisto Hannu 

Markula Pekka 

Pukkila Tapani 

Rintala Tuula 

Salama Maarit    

Tuusa-Oksanen Päivi   Lintumaa Anne 

 

 

Virtanen Mika, sivistysjohtaja, esittelijä 

Kujanpää Mari, kirjastonjohtaja, valmistelija 

 Ollilainen Suvi, vs. varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö, valmistelija 

Kuikka Tiina, ma. vapaa-aikaohjaaja, valmistelija  

Tolppanen Timo, kunnanjohtaja 

Kössi Päivi, kunnanhallituksen puheenjohtaja 

Liinoja Pertti, kunnanhallituksen edustaja 

Øvrebø Karoliina, nuorten vaikuttajaryhmän jäsen 

Torkki Laura, sihteeri 

 

 

 

Puheenjohtaja Maarit Salama 

Pöytäkirjanpitäjä Laura Torkki  

Asiat pykälät  

 

20 - 36 sivut   

 

22 - 38 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja 

varmennus 

 

 

Maarit Salama 

puheenjohtaja 

 

 

Laura Torkki 

pöytäkirjanpitäjä 

Pöytäkirja on tarkastettu Oripäässä 26.5.2020 

 

 

Anne Lintumaa 

 

 

 

Hannu Suisto 

Pöytäkirja on pidetty ylei-

sesti nähtävänä 

 

 

Oripäässä 3.6.2020 klo 9.00–12.00 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Laura Torkki 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Sivltk § 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:   Sivistyslautakunnan kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastaminen 
 

Sivltk § 21 

 

Ehdotus:   Sivistyslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat. Pöytäkirja 

tarkastetaan heti kokouksen jälkeen. 

 

 

Päätös:   Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Lintumaa ja Hannu Suisto. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kirjaston kesäsulku 6.-19.7.2020 
 

Sivltk § 22  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 kirjasto on 

suljettu, torstaisin se on avoinna 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). 

Kesäaukioloajat ovat voimassa Oripään kirjastossa koulun kesäloma-aikaan 

myös kesällä 2020. 

  

Vuonna 2018 kirjasto oli heinäkuussa kiinni viikon. Vuonna 2019 taas 

kirjaston kesäsulku kesti kaksi viikkoa. Kirjaston kesäsulusta ei ole tullut 

negatiivista palautetta.  

 

Ehdotetaan, että Oripään kirjasto pidetään suljettuna 6.-19.7.2020. Kahden 

viikon mittainen kesäsulku ei haittaa kirjaston tai kuntosalin asiakkaita, ja se 

helpottaa kirjaston lomajärjestelyjä.  

 

 

Ehdotus: Oripään kirjasto pidetään suljettuna 6.-19.7.2020.  

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

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

nimikirjaimet 

Oripään kirjaston aukioloajat 10.8.2020 lähtien  
 

Sivltk § 23 Valmistelija: Mari Kujanpää, kirjastonjohtaja  

 

Oripään kirjaston aukioloajat niin sanotulla talvikaudella eli Oripään koulun 

kesäloma-ajan ulkopuolella ovat tällä hetkellä maanantaisin klo 12.30-18.30, 

tiistaisin klo 11-17, torstaisin klo 12.30-18.30 ja perjantaisin klo 11-17. 

Keskiviikkoisin kirjasto on suljettu.   

Kirjasto muutti toukokuussa uusiin tiloihin K-market Oripään rakennukseen.  

Muuton yhteydessä on hyvä miettiä, ovatko kirjaston aukioloajat 

tarkoituksenmukaiset. Kirjasto aukeaa kaikkina aukiolopäivinä viimeistään 

klo 12.30. Syynä on koulupäivän päättyminen Oripään koulussa klo 12.30. 

Näin koululaiset pääsevät kirjastoon heti koulupäivän jälkeen.  

Asiakkaat ovat toivoneet kirjaston olevan avoinna nykyistä pidempään. 

Maanantai on vilkas kirjastopäivä, ja kirjasto voisi olla maanantaisin auki klo 

19.30 asti.  

 

Ehdotus:  Oripään kirjaston aukioloaikoja pidennetään siten, että kirjasto on 

maanantaisin auki klo 19.30 asti. Aukioloajat pysyvät muuten ennallaan.  

 

Päätös:   Ehdotus hyväksyttiin. 

 

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

nimikirjaimet 

Ansioituneiden urheilijoiden ja muiden vapaa-aikatoimijoiden palkitseminen 
 

Sivltk § 24  Valmistelija: Tiina Kuikka, ma. vapaa-aikaohjaaja  

 

Vapaa-aikatoimella on 450 € jaettavaksi vuoden 2019 ansioituneille 

urheilijoille ja muille vapaa-aikatoimijoille. Kunnan tiedotuslehdessä 1/2020 

pyydettiin ehdottamaan ansioituneita urheilijoita sekä henkilöitä, jotka ovat 

edistyneet harrastuksessaan. Ehdotuksia pyydettiin myös erikseen Oripään 

Urheilijoilta ja Oripään Vesalta. Ehdokkaita on kolme, joten jokaiselle tulisi 

150 €. 

 

Ansioituneiksi urheilijoiksi ehdotetaan: 

 

Teea Valtanen (s. 2007) 

Teaa on nuoresta iästään huolimatta jo nyt pärjännyt hienosti Oripään 

Urheilijoiden B-ikäisten tyttöjen lentopallojoukkueessa. 

Harjoittelumotivaatio on kohdillaan, ja hän ottaa mielellään uudet haasteet 

vastaan. Monipuolinen liikkuja Teea on kesäisin jalkapallossa yksi tyttöjen 

joukkueen luottopuolustajista. 

  

Topi Nieminen (s. 2003) 

Topi on ottanut kahden edellisen kauden aikana suuria edistysaskeleita 

salibandykentällä. Oripään Urheilijoiden B-junioreiden joukkueessa Topi on 

yksi ahkerimmista harjoittelijoista, ja halu kehittyä lajissa on todella suuri. 

Roolituksen vaihtuessa Topi ottaa kaikki roolit hyvin vastaan ja yhteishengen 

kannalta hänen rennot juttunsa tuovat hyvää mieltä koko joukkueelle. 

 

Ansioitunut vapaa-aikatoimija: 

 

Janne Kuusinen 

Urheilun monitoimimies on oman aktiiviuransa ohessa ja sen jälkeen monet 

vuodet toiminut laajasti urheilun ympärillä. Varsinkin Oripään Urheilijoiden 

jalkapallo- ja salibandyjuniorit ovat saaneet aina pyydettäessä apua omaan 

toimintaansa Jannelta. Välillä on ollut tarvetta tuomarille ja toisinaan myös 

apua on tarvittu valmennukseen. Pyyteettömästi on Janne aina mukaan 

lähtenyt. Viimeiset kaksi kautta on hän myös kantanut valmennusvastuun 

Oripään Urheilijoiden miesten lentopallojoukkueesta. 

 

Ehdotus: Palkitaan vuonna 2019 menestyneet urheilijat ja vapaa-aikatoimijat esityksen 

mukaisesti.  

 

Pöytäkirjamerkintä: Tuula Rintala poistui asian käsittelyn ajaksi. 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

Lisätietoja:  Ma. vapaa-aikaohjaaja Tiina Kuikka, puh. 040 1977 293 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Nuoriso- ja liikuntatoimen vuosiavustukset 
 

Sivltk § 25  Valmistelija: Tiina Kuikka, ma. vapaa-aikaohjaaja  

  

Kunnan liikuntatoimen vuosiavustukset ovat olleet haettavissa. 1.3.–

17.4.2020. Jaettava rahasumma on 8.000 €. Hakemus sai olla 

vapaamuotoinen, ja liitteenä piti olla edellisen vuoden tilinpäätös, 

toimintakertomus sekä talousarvio.  Määräaikaan mennessä tulivat seuraavat 

hakemukset: 

 

- 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 sekä 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. 

 

- 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:  

Oripään Urheilijat ry 4.000 €, Oripään Vesa 4.000 €. 

 

Pöytäkirjamerkintä: Pertti Liinoja poistui asian käsittelyn ajaksi. 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

Lisätietoja:   Tiina Kuikka, ma. vapaa-aikaohjaaja, puh. 040 1977 293  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Aamu- ja iltapäiväkerhon maksut  
 

Sivltk § 26   Valmistelija: Mika Virtanen, sivistysjohtaja 

    

 Aamu- ja iltapäiväkerho toimii koulun työvuoden aikana. Aamutoiminta klo 

7.00 – 8.15 järjestetään Nallenkolossa ja iltapäiväkerho Oripään koululla klo 

12.45 – 16.00, jonka jälkeen klo 17.00 asti Kultasiivessä maanantaista 

perjantaihin. Kerhoa ei ole koulun päätöspäivinä. Iltapäiväkerho on 

tarkoitettu ensisijaisesti 1. – 2. lk:n oppilaille sekä erityisopetukseen 

siirretyille 1. – 9. lk:n oppilaille. Kerhossa askarrellaan, leikitään, liikutaan, 

pelaillaan ja lauletaan. Kerhossa tarjotaan oppilaille aamu- ja välipala. 

 

Kerhomaksut alkaen 1.1.2015 ovat olleet 50 €/kk, kun osallistumiskertoja on 

1 - 10 kalenterikuukaudessa ja 100 €/kk, kun osallistumiskertoja on 11 tai 

enemmän kalenterikuukaudessa. Maksu on ollut perheen tuloista 

riippumaton. Kerhomaksut on laskutettu kuukausittain jälkikäteen. 

 

Palvelua käyttävien perheiden keskuudessa maksu on koettu suhteessa 

kalliiksi, jos kerhon tarve koululaisella on vain pari kertaa kuukaudessa.  

 

Uudeksi aamu- ja iltapäiväkerhon maksuksi 1.8.2020 alkaen esitetään: 

- Lapsikohtainen maksu 5 € / toimintapäivä 

- Enimmäismaksu 100 € / kalenterikuukausi / lapsi 

 

 

Ehdotus:  Uudet kerhomaksut 1.8.2020 alkaen ovat 5 € / toimintapäivä ja 

enimmäismaksu 100 € kalenterikuukaudessa. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Opetussuunnitelman päivitys arvioinnin osalta  

 
Sivltk § 27   Valmistelija: Mika Virtanen, sivistysjohtaja 

 

Opetushallitus on antanut helmikuussa määräyksen päivittää kuntien 

opetussuunnitelmat arvioinnin osalta antamiensa perusteiden mukaisesti. 

Numeroarvostelu on aloitettava jatkossa nelosluokalta.  Jatkossa sanallinen 

käyttäytymisarviointi suoritetaan luokille 1-3, ja luokilla 4-6 

käyttäytymisestä annetaan numeroarvosana. Arviointikeskustelut korvaavat 

välitodistukset kaikilla luokka-asteilla. 

 

Päivitetty opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2020 alkaen.  

(liite 1: luku 6 Oppimisen arviointi) 

 

 

Ehdotus: Hyväksytään päivitetty opetussuunnitelma. 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

Lisätietoja:  Mika Virtanen, sivistysjohtaja, puh. 040-7726459  

 

 

 

  



 

ORIPÄÄN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu 

   

Sivistyslautakunta 26.5.2020 30 

   

 

 

Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Uusi tuntijako 

 
Sivltk § 28  Valmistelija: Mika Virtanen, sivistysjohtaja 

   
 

A1-kieltä (Oripäässä englanti) on opetettava 9 vuosiviikkotuntia luokilla 3-

6. Kolmannella, neljännellä ja kuudennella luokalla opetetaan 2 

vuosiviikkotuntia. Viidennellä luokalla opetetaan A1-kieltä kolme 

vuosiviikkotuntia ja liikuntaa kaksi vuosiviikkotuntia. Näin 5. luokan 

kokonaisviikkotuntimäärä säilyy entisellään. Vastaavat tuntimäärät ovat 

käytössä myös Pöytyän kunnassa. 

 

Opetuksen uusi tuntijako liitteenä (liite nro 2). 
 

 

Ehdotus:  Hyväksytään Oripään koulun uusi tuntijako. 

  

  

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

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

nimikirjaimet 

Saattoavustus poikkeusoloissa 
 

Sivltk § 29  Valmistelija: Mika Virtanen, sivistysjohtaja 

 

Oripään koulun kuljetusoppilaiden kuljetusjärjestelyt poikkeusoloissa 

etäopetuksen päätyttyä 14.5.2020 on saatu järjestymään niin, että sekä 

bussissa ja takseissa on saatu väljyyttä istumalla vain yksi 

oppilas/paripenkki. Pandemiaoloissa osa huoltajista haluaa kuitenkin hoitaa 

itsenäisesti lapsensa esikoulu- ja koulukuljetuksen lähiopetuksen aikana. 

Tällöin voidaan maksaa huoltajalle matkalaskua vastaan saattoavustusta. 

Yleisesti hyväksytyn saattoavustuksen suuruus on Kelan määrittelemä 0,20 

€/km. 

 

Ehdotus: 1. Maksetaan huoltajille saattoavustusta 0,20 € toteutunutta ajokilometriä 

kohden matkalaskun perusteella. Korvattava ajanjakso on 14.-30.5.2020. 

Maksaminen tapahtuu lukukauden päätteeksi. 

2. Mikäli nykyisen kaltainen lähiopetus poikkeusoloissa jatkuu esim. 

syksyllä 2020, myönnetään tällöin saattoavustusta samoin ehdoin. 

 

Päätös: 1. Ehdotus hyväksyttiin. 

 2. Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

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

nimikirjaimet 

Esikoulun toimintakausi  
 

Sivltk § 30 Valmistelija: Suvi Ollilainen, vs. varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö 

 

Maksuttoman esiopetuksen vähimmäistuntimäärä on 700 h/vuosi ja 

keskimäärin maksuttoman esiopetuksen päivittäinen tuntimäärä 4 h. 

Esiopetus seurailee koulun toimintavuotta, jolloin se aloitetaan ja päätetään 

yleensä samoihin aikoihin koulujen toimintakausien ja lomien kanssa. 

Maksutonta esiopetusta annetaan Nallenkolossa arkipäivisin kello 8.30–

12.30. Vanhemmilla on mahdollisuus hakea lapselleen maksuttoman 

esiopetuksen lisäksi myös esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta.  

  

 Esiopetuksen toimintakauden 2020–2021 toiminta-ajat:  

 Syksyn toimintakausi ke 12.8.2020 – pe 18.12.2020 (88 päivää) 

 Syysloma 12.–16.10.202017 (vk 42)     

 Kevään toimintakausi to 7.1.2021 – pe 28.5.2021 (93 päivää)  

 Talviloma 22.–26.2.2021 (vk 8) 

 Perjantai 14.5.2021 on vapaa.  

 

 

Ehdotus:  Sivistyslautakunta päättää esikoulun toiminta- ja loma-ajat edellä esitetyn 

mukaisesti.   

 

 

Päätös:   Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

Lisätietoja:  Suvi Ollilainen, vs. varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Sivistystoimen talouden toteuma 1-4/2020 
 

Sivltk § 31  Valmistelija: Mika Virtanen, sivistysjohtaja 

 

 

Tarkastellaan kokouksessa jaettavaa materiaalia tehtäväalueittain koskien 

sivistystoimen talouden toteumaa ja ennustetta loppuvuodesta. 

 

Talouden toteuma liitteenä (liite nro 3). 

 

   

Ehdotus: Lautakunta merkitsee asiat tiedokseen. 

 

 

Päätös: Lautakunta merkitsi asiat tiedokseen. 

 

Lisätietoja:  Mika Virtanen, sivistysjohtaja, puh. 040-7726459  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Irtisanoutuminen varhaiskasvatuksen opettajan toimesta 

Sivltk § 32 Valmistelija: Suvi Ollilainen, vs. varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö 

 

 Päivi Toivonen on irtisanoutunut varhaiskasvatuksen opettajan toimesta 

6.8.2020 alkaen. 

Ehdotus:  Sivistyslautakunta päättää myöntää eron Päivi Toivoselle 

varhaiskasvatuksen opettajan toimesta 6.8.2020 alkaen. 

 

Päätös:   Ehdotus hyväksyttiin. 

 

Lisätietoja:  Suvi Ollilainen, vs. varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö, 050 432 8188 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Varhaiskasvatuksen poikkeusajan maksuhyvityskäytännön päättyminen 

Sivltk § 33 Valmistelija: Suvi Ollilainen, vs. varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö 

 

 Valtioneuvosto suositti korona-epidemian vuoksi 18.3.2020 alkaen perheitä 

mahdollisuuksien mukaan järjestämään varhaiskasvatuksessa olevien lasten 

hoidon kotona. Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 18.3.2020 §19, 

jonka mukaan poissaoloajasta ei peritä Oripäässä maksua, mikäli perhe 

järjestää lapsen hoidon kotona 18.3. alkaen yhtäjaksoisesti vähintään 14 

vuorokauden ajan ja poissaolosta on ilmoitettu etukäteen varhaiskasvatuksen 

vastuuhenkilölle tai laskutusta hoitavalle toimistosihteerille. 

Valtioneuvosto on 29.4.2020 linjannut koronaepidemiasta johtuvien 

poikkeusolojen rajoitusten purkamisesta varhaiskasvatuksessa ja 

esiopetuksessa 14.5.2020 lukien. Rajoitusten purkaminen merkitsee, että 

varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa aletaan kaikilta osin noudattaa 

normaaliolojen lainsäädäntöä 14.5.2020 ja suositukset varhaiskasvatuksessa 

olevien lasten ja esiopetuksen oppilaiden hoitamisesta kotona 

mahdollisuuksien mukaan päättyvät.  

Näin ollen uusia maksuhyvityksiä ei poikkeusajan järjestelyillä 14.5.2020 

alkaen enää myönnetä, vaan palataan normaaliajan maksuhyvityskäytäntöön. 

 

Ehdotus:  Sivistyslautakunta päättää, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen 

maksuhyvitysten osalta palataan normaaliajan maksuperusteisiin 14.5.2020 

lukien. 

 

Päätös:   Ehdotus hyväksyttiin. 

Lisätietoja:  Suvi Ollilainen, vs. varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö, 050 432 8188 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Ruokapalveluselvityksen päivitys lautakunnille 
 

Sivltk § 34  valmistelija: kunnanjohtaja Timo Tolppanen 

 

Ulkopuolinen konsultti on tehnyt ruokapalveluselvityksen marraskuussa 

vuonna 2017. Työn tavoitteena oli laatia suositus tulevaisuuden 

keittiöverkosta Oripään kuntaan paikallisen päätöksenteon tueksi. Lisäksi 

haluttiin tietää ruokapalvelun säästömahdollisuudet. Selvityksen pohjalta 

kunnanhallitus antoi sosiaali-, sivistys- ja teknisen lautakunnan tehtäväksi 

tehdä esitys helmikuun 2018 loppuun mennessä ruokapalvelujen säästöistä. 

 

Oripään kunnassa on käsitelty ruokapalveluselvitys asiaa 

kunnanhallituksessa 4.12.2017 § 187, sivistyslautakunnassa 21.1.2018 § 7, 

sosiaalilautakunnassa 1.3.2018 § 11, teknisessä lautakunnassa 21.3.2018 § 

18 ja kunnanhallituksessa 11.6.2018 § 73. Lisäksi asia on ollut esillä talouden 

tasapainottamisen käsittelyn yhteydessä.  

 

Kunnanhallitus keskusteli ruokapalveluasiasta 18.5.2020 muiden asioiden 

yhteydessä. Keskustelun pohjalta kunnanjohtaja päätti päivittää tilanteen, 

jotta asiasta voidaan käydä keskustelua valtuustoseminaarissa 6.6.2020. 

Tilannepäivitys toteutetaan lautakunta pohjalta.  

 

  Sivistystoimen tilannepäivitys esitellään kokouksessa (liite nro 4). 

Ehdotus: Lautakunta merkitsee tilannepäivityksen tiedoksi saaduksi. Lautakunta 

pyytää ruokapalveluesimieheltä ideoita säästökohteista toimintakuluissa. 

 

 

Päätös: Lautakunta merkitsi tilannepäivityksen tiedoksi saaduksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Saapuneet kirjeet 

 

Sivltk § 35  Valmistelijat: sivistystoimen viranhaltijat   

 

Viranhaltijat lukevat saapuneet kirjeet.  

 

 

Ehdotus:  Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedokseen. 

 

 

Päätös:  Sivistyslautakunta merkitsi asiat tiedokseen. 

 

 

Lisätietoja:  Sivistystoimen viranhaltijat   

 

 

  



 

ORIPÄÄN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu 

   

Sivistyslautakunta 26.5.2020 38 

   

 

 

Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Viranhaltijapäätökset 
 

Sivltk § 36  Valmistelijat: sivistystoimen viranhaltijat  

 

Viranhaltijat lukevat viranhaltijapäätöksensä. 

 

 

Ehdotus:  Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedokseen.  

 

 

Päätös:  Sivistyslautakunta merkitsi asiat tiedokseen. 

 

 

Lisätietoja:  Sivistystoimen viranhaltijat  

 

 


