ORIPÄÄN KUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Sivistyslautakunta

Kokousaika

24.6.2020 kello 18.00 – 18.45

Kokouspaikka

Oripään kunnan valtuustosali

Nro

Sivu

4/2020

39

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

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

Matti Kulmanen

Pöytäkirjanpitäjä

Laura Torkki

Asiat

pykälät

37 - 45

sivut

39 - 47

Pöytäkirjan allekirjoitus ja
varmennus

Pöytäkirja on tarkastettu

Matti Kulmanen
puheenjohtaja
Oripäässä 24.6.2020

Päivi Isotalo
Pöytäkirja on pidetty ylei- Oripäässä 2.7.2020 klo 9.00–12.00
sesti nähtävänä
Pöytäkirjanpitäjä

Laura Torkki
pöytäkirjanpitäjä

Päivi Tuusa-Oksanen

Laura Torkki
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sivltk § 37

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 § 38
Ehdotus:

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

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Isotalo ja Päivi Tuusa-Oksanen.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Myyntikojujen vuokrahinnat kirjaston pysäköintialueella
Sivltk § 39

Valmistelija: Mari Kujanpää, kirjastonjohtaja
Kirjaston pysäköintialueelle tilattiin Oripään kunnan markkinointityöryhmän
aloitteesta kaksi myyntikojua. Niitä vuokrataan kaikille kiinnostuneille
erilaisten tuotteiden (esimerkiksi mansikat, perunat, käsityöt) myyntiä
varten.
Myyntikojut varataan kirjastosta, ja niiden avaimet haetaan sopimuksen
mukaan. Myyntikojujen vuokra on 25 €/vuorokausi. Kojujen vuokraaminen
aloitetaan heti, ja vuokra laskutetaan jälkeenpäin.

Ehdotus:

Myyntikojujen vuokra on 25 €/vuorokausi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja:

Mari Kujanpää, kirjastonjohtaja, puh. 0400 215 582

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Oripään koulun uusi luokkatila
Sivltk § 40

Valmistelija: Mika Virtanen, sivistysjohtaja

Kunnanvirastossa on todettu sisäilmaongelma ja hajuhaitta. Kolmosluokka
muutti syksyllä 2019 virastosiivestä koulun puolelle ennakoivana
toimenpiteenä. Tällöin jouduttiin ottamaan täysaikaiseen opetuskäyttöön
pieni nk. atk-luokka/neuvotteluhuone. Luokassa opiskeli päättyvänä
lukuvuonna kutosluokka, jossa oli vähiten oppilaita. Luokassa oli 10
oppilasta, joka aiheutti ahtautta.
Nykykoulu tarvitsee ainakin yhden tilan luokkien lisäksi, jossa voi
kokoontua tai toimia koulupäivän aikana. Tällaista tilaa käyttävät opettajat
esim.
ryhmätöissä
tai
muuten
jakaessaan
opetusryhmäänsä,
koulunkäyntiohjaajat valvoessaan rästikokeen suorittamista, kokousten ja
palaverien pitäjät oppilashuollossa tai projektihuoneena vaikkapa uusia
koulukirjoja päällystettäessä.
Vanhan kirjaston ilmanvaihto on remontoitu. Johtoryhmässä on keskusteltu
siitä, että koulu saisi luokkatilan lehtienlukusalista, jolloin atk-luokka
vapautuisi. Lehtienlukusalin muuttaminen luokkatilaksi ei vaatisi suurta
remonttia eikä vaatisi suurta määrärahaa. Ennen käyttöönottoa on
varmistauduttava tilan terveellisyydestä.
Rakennusmestari Aki Vuorisen laatima muistio kirjaston ilmanvaihdosta ja
pintaremontista on liitteenä (liite nro 1).
Ehdotus:

Sivistyslautakunta kirjaa asian tiedokseen.

Päätös:

Sivistyslautakunta kirjasi asian tiedokseen.

Lisätietoja:

Mika Virtanen, sivistysjohtaja, puh. 040-7726459

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Anomus vuokranmaksuvapautuksesta
Sivltk § 41

Valmistelija: Mika Virtanen, sivistysjohtaja
Eläkeliiton Oripään yhdistys ry anoo vapautusta vuokranmaksusta
kokoontuessaan kunnan tiloissa siten, että vapautus koskisi kaikkia
eläkeläisiä ikään katsomatta. Tällä hetkellä vuokranmaksusta on vapautettu
kokoontumiset, joissa kaikki osanottajat ovat alle 18-vuotiaita ja enemmistö
osallistujista on oripääläisiä. Yhdistys perustelee anomustaan nuorten ja
varttuneiden tasapuolisella kohtelulla. Yhdistys pyrkii tarjoamaan mielekästä
toimintaa varttuneelle väelle tavoitteenaan ylläpitää vireyttä ja
toimintakykyä sekä tukea kotona ”pärjäämistä” mahdollisimman pitkään.
Lisäksi yhdistys toivoo kokoontumispaikakseen mahdollisimman
esteettömät tilat.
Eläkeliiton Oripään yhdistys ry:n toiminta luo osaltaan virkistystä ja
hyvinvointia kuntalaisille kohderyhmässään ja on siksi kannatettavaa.
Yhdistyksen toiminta ei kuitenkaan eroa tältä osin muiden yhdistysten
toiminnasta. Äärimmäisen tasapuolinen kohtelu koskisi siis kaikkia
oripääläisiä yhdistyksiä ja kaikkia oripääläisiä ikään katsomatta.
Lautakunnan päättämät vuokranmaksuvapautukset ja -helpotukset ovat
käytännössä koskeneet lähinnä liikunta- ja kuntosaliharrastusta. Kunnan
vaikea taloustilanne on myös huomioitava, vaikkei suurista summista
olisikaan kyse.

Ehdotus:

1. Eläkeliiton Oripään yhdistys ry:lle ei myönnetä vapautusta
vuokranmaksusta.
2. Vapaa-aikaohjaaja osoittaa yhdistykselle mahdollisimman
tarkoituksenmukaiset tilat.

Päätös:

1. Ehdotus hyväksyttiin.
2. Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen
Sivltk § 42

Valmistelija: Suvi Ollilainen, vs. varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen
asiakasmaksulain (1503/2016) mukaisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriö on
29.11.2019 antanut ilmoituksen (1115/2019) varhaiskasvatuslain (540/2018)
61 §:n sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain (1503/2016)
16 §:n nojalla elokuun 2020 alusta voimaan tulevista indeksitarkistuksista.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämisessä käytettävät tulorajat
nousevat 1.8.2020 lähtien indeksitarkistuksen mukaisesti.
Muilta osin asiakasmaksuihin tai niiden määräämisperusteisiin ei ole tehty
muutoksia. Kaikille asiakkaille tehdään uudet asiakasmaksu-päätökset
1.8.2020 alkaen.
Asiakasmaksujen esite on päivitetty 1.8.2020 alkaen huomioiden lain
edellyttämät seikat sekä toteutettu seuraavat muokkaukset esitetekstissä:
-

päivähoito korvattu käsitteellä varhaiskasvatus
lisätty tieto Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennettavista
huoltaja- ja maksutiedoista
tarkennettu käytäntöjä koskevia ilmaisuja
päivitetty yhteystietoja

Ehdotus:

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan Varhaiskasvatuksen
asiakasmaksut -esitteen (liite nro 2), jossa on huomioitu lain edellyttämät
sekä muut tarpeelliset muutokset.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja:

Suvi Ollilainen, vs. varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö, 050 4328 188

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Saapuneet kirjeet
Sivltk § 43

Valmistelijat: sivistystoimen viranhaltijat
Viranhaltijat lukevat saapuneet kirjeet.

Ehdotus:

Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedokseen.

Päätös:

Sivistyslautakunta merkitsi asiat tiedokseen.

Lisätietoja:

Sivistystoimen viranhaltijat

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Viranhaltijapäätökset
Sivltk § 44

Valmistelijat: sivistystoimen viranhaltijat
Viranhaltijat lukevat viranhaltijapäätöksensä.

Ehdotus:

Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedokseen.

Päätös:

Sivistyslautakunta merkitsi asiat tiedokseen.

Lisätietoja:

Sivistystoimen viranhaltijat

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Muut asiat
Sivltk § 45

Ma. vapaa-aikaohjaaja Tiina Kuikka antoi selvityksen Oripään
kunnanvirastolla tehdyistä sisäilmatutkimuksista ja niiden tuloksista sekä
Nosen muutosta vanhan kirjaston tiloihin.
Sivistyslautakunta edellyttää uuden Nosen ja uuden luokkatilan
ilmanlaadun mittaukset ennen niiden käyttöönottoa.

Ehdotus:

Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedokseen.

Päätös:

Sivistyslautakunta merkitsi asiat tiedokseen.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

