
ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu 

Sivistyslautakunta 

 

 

 5/2020 48 

Kokousaika 2.9.2020 kello 18.00 – 19.25 

Kokouspaikka Oripään kunnanviraston valtuustosali 

 

Läsnä:      

   

Isotalo Päivi  Pukkila Kirsi 

Kalsi Esa  

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  

 

46 - 57 sivut   

 

48 - 59 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja 

varmennus 

 

 

Matti Kulmanen 

puheenjohtaja 

 

 

Laura Torkki 

pöytäkirjanpitäjä 

Pöytäkirja on tarkastettu Oripäässä 2.9.2020 

 

 

Tapani Pukkila 

 

 

 

Esa Kalsi 

Pöytäkirja on pidetty ylei-

sesti nähtävänä 

 

 

Oripäässä 10.9.2020 klo 9.00–12.00 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Laura Torkki 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Sivltk § 46  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 § 47 

 

Ehdotus:   Sivistyslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat. Pöytäkirja 

tarkastetaan heti kokouksen jälkeen. 

 

 

Päätös:   Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapani Pukkila ja Esa Kalsi. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kirjaston aukiolo lauantaina 5.9.2020 
 

Sivltk § 48  Valmistelija: Mari Kujanpää, kirjastonjohtaja  

 

Oripään kunnan vapaa-aikatoimi järjestää lauantaina 5.9.2020 klo 10-16 

sadonkorjuujuhlan kirjaston pysäköintialueella. Samana päivänä vietetään 

myös K-market Orippään avajaisia.  

 

Kirjaston pysäköintialueella on torimyyntiä, ja samalla monet kiinnostuneet 

tulisivat varmasti mielellään tutustumaan uuteen kirjastoon.  

 

Ehdotus: Oripään kirjasto on avoinna sadonkorjuujuhlan aikaan lauantaina 5.9.2020 

klo 10-15.   

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

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

 

  



 

ORIPÄÄN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu 

   

Sivistyslautakunta 2.9.2020 51 

   

 

 

Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kirjaston myöhästymismaksut 
 

Sivltk § 49  Valmistelija: Mari Kujanpää, kirjastonjohtaja  

 

Oripään kirjastossa asiakkaalle lähetetään sähköinen tai paperinen 

huomautuskirje, jos lainat ovat palauttamatta seitsemän päivää eräpäivän 

jälkeen. Asiakkaan maksettavaksi tulee yhden euron suuruinen 

huomautusmaksu riippumatta siitä, onko asiakkaalla lainoja yksi tai 

useampia.  

 

Toinen huomautuskirje lähetetään, jos lainat ovat edelleen palauttamatta 

viiden viikon kuluttua eräpäivästä. Toisen huomausmaksun suuruus on 

kolme euroa. Toisen huomautusmaksun suuruus on aina kolme euroa 

lainojen määrästä riippumatta.  

 

Nykyiset kirjaston huomautusmaksut on päätetty sivistyslautakunnassa 

11.3.2010. Maksuja on syytä korottaa vastaamaan tämän hetken 

kustannustasoa.  

 

Ehdotus: Kirjaston ensimmäinen huomautusmaksu (viikko eräpäivän jälkeen) on 1,20 

euroa. Kirjaston toinen huomautusmaksu (viisi viikkoa eräpäivän jälkeen) on 

3,60 euroa. Maksujen korotukset tulevat voimaan 1.10.2020.  

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

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

nimikirjaimet 

Myyntikojujen vuokrahinnat kirjaston pysäköintialueella  
 

Sivltk § 50  Valmistelija: Mari Kujanpää, kirjastonjohtaja  

 

Kirjaston pysäköintialueella olevien myyntikojujen vuokrahinnaksi 

päätettiin 25 €/ vuorokausi/ koju sivistyslautakunnan kokouksessa 24.6.2020.  

 

Saadusta palautteesta on käynyt ilmi, että kojujen vuokrahintaa pidetään liian 

korkeana. Kojuja on vuokrattu vain muutaman kerran. Siksi vuokrahintaa on 

syytä laskea.  

 

  Sivistystoimen hallinnoimien tilojen vuokralleantotaksat liitteenä (liite nro 1). 

 

 

Ehdotus: Myyntikojujen vuokra on 10 €/vuorokausi/ koju.  

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

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

nimikirjaimet 

Skeittipuiston rakentaminen 
 

Sivltk § 51  Valmistelija: Tiina Kuikka ma. vapaa-aikaohjaaja  

 

  Skeittipuiston rakentamista on mietitty pitkään Oripäässä. Nyt kun vanha 

  Osuuskaupan kiinteistö tulee kunnan omistukseen marraskuussa, voisi sille 

  alueelle tehdä nuorison toiveita vastaavan paikan. Suunnittelu alkaisi vasta, 

  kun paikka on kunnan omistuksessa. Paikan tulisi sopia niin skeittaajille 

  kuin scoottaajillekin, koska nuoret harrastavat molempia lajeja. 

 

  Skeittipuistossa pitäisi olla ramppi, reili, hyppyri, pyramidi, half pipe ja 

  valli. Näiden pohjalta pyydettiin hinta-arviota erilaisista materiaaleista 

  tehdyistä skeittipuistoista.  

 

  Finture: valmispakettiratkaisu, jonka sisältöön ei voi vaikuttaa.  

  Kuumasinkitystä teräksestä tehdyt perusrungot ja laminoitu säänkestävä 

  vaneri noin 39 000 €. 

 

  Skeittibetoni: suunnittelu ja rakentaminen valittuun paikkaan, mahdollinen 

  vanhan kiinteistön perustusten hyväksikäyttö, rakentaminen betonista. 

  Pohjatyöt eivät kuulu hintaan. Valintojen mukaan 50 000 € - 100 000 €. 

 

  Rujoskateparks: suunnittelu ja rakentaminen valittuun paikkaan,  

  materiaalit vaikuttavat hintaan. Materiaaleina: betoni, confalt ja asfaltti. 

  Pohjatyöt eivät kuulu hintaan. Valintojen mukaan 50 000 € - 80 000 €. 

 

  Skeittipuiston rakentamiseen haetaan avustuksia Aluehallintovirastolta sekä 

  muilta tahoilta. 

 

Ehdotus: Asia siirretään kunnanhallituksen käsittelyyn. 

 

Pöytäkirjamerkintä: Suvi Ollilainen saapui pykälän käsittelyn aikana klo 18.10. 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

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

nimikirjaimet 

Oripään koulun lukuvuosisuunnitelma 2020–2021 
 

Sivltk § 52  Valmistelija: Mika Virtanen, sivistysjohtaja  

 

Koululla pitää olla lautakunnan vuosittain hyväksyttävä 

opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma. Ks. liite (liite nro 2). 

 

  

Ehdotus:  Lautakunta hyväksyy lukuvuosisuunnitelman.  

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

 

Lisätietoja:  Mika Virtanen, sivistysjohtaja 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Päätöksenteko siirtymisestä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin 

 
Sivltk § 53  Valmistelija: Mika Virtanen, sivistysjohtaja  

 

Keväällä 2020 siirryttiin Suomessa suurimmaksi osaksi etäopetukseen 

koronaviruksen vuoksi. Eduskunta on nyt hyväksynyt väliaikaiset muutokset 

perusopetuslakiin. Tarkoituksena on ehkäistä koronaviruksen leviämistä, 

lieventää siitä koituvia haittoja, turvata opetuksen turvallinen järjestäminen 

ja varmistaa oppilaan oikeus saada opetusta. Laki on voimassa 1.8.-

31.12.2020. Opetus järjestetään syyslukukaudella lähtökohtaisesti  

lähiopetuksena, eli päätös siirtymisestä muuhun kuin lähiopetukseen täytyy 

tehdä vain välttämättömistä syistä ja niin lyhytaikaisesti kuin mahdollista. 

Päätös tehdään yhteistyössä tartuntatautiviranomaisen kanssa. 

Poikkeukselliset opetusjärjestelyt voisivat olla esim. vuorottelevat lähi- ja 

etäopetusjaksot. Poikkeukselliset opetusjärjestelyt voivat koskea yhtä tai 

useampaa opetusryhmää kerrallaan.  Poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät 

voi koskea esiopetuksessa olevia, vuosiluokkia 1-3 tai erityisessä tuessa 

olevia oppilaita. 

 

Päätöksen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä tekee 

opetuksen järjestäjä eli Oripään kunta alakoulun osalta.  

 

Kunnassa on päätettävä mikä on päättävä toimielin tässä asiassa.  

 

 

Ehdotus: Lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että päättävä toimielin päätettäessä 

siirtymisestä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin on sivistyslautakunta. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

 

Lisätietoja:  Mika Virtanen, sivistysjohtaja 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Esiopettajana ja varhaiskasvatuksen vastuuhenkilön varahenkilönä toimivan 

varhaiskasvatuksen opettajan erilliset tva-korvaukset  
 

Sivltk § 54   Valmistelija: Mika Virtanen, sivistysjohtaja  

 

KVTES:n työnimikkeet koskien varhaiskasvatuksen henkilöstön palkkausta 

muuttuivat 1.5.2018 alkaen. Vastaavan lastentarhanopettajan 

hinnoittelutunnus poistui, jolloin jäljelle työehtosopimukseen jäi 

pienempipalkkainen hitu varhaiskasvatuksen opettaja ja toisaalta 

korkeampipalkkainen hitu 05VKA020 johto- ja esimiestehtävät. 

Oripään kunnanhallitus päätti kokouksessaan (4.11.2019 § 131) seuraavaa: 

”Vastaavan varhaiskasvatuksen opettajan virka muutetaan 

varhaiskasvatuksen opettajan viraksi 1.1.2020 alkaen. Varhaiskasvatuksen 

vastuuhenkilöä sijaistaa esiopetuksesta vastaava varhaiskasvatuksen 

opettaja. Tehtävästä maksetaan erillinen TVA korvaus, joka päätetään 

myöhemmin. Tehtävänkuvaukset laaditaan uudelleen.” 

 

Virkaa hoitaneen Päivi Toivosen peruspalkka oli 1.8.2020 yleiskorotuksen 

jälkeen 2 515,06 € ja 8 %: n kokemuslisineen 2 716,26 €. Nyt virkaa 

määräaikaisesti hoitavan Anne Lintumaan palkka on työehtosopimuksen 

mukainen varhaiskasvatuksen opettajan tehtäväkohtainen palkka ilman 

kokemuslisiä 2 396,01 €. 

 

Kunnanjohtaja, sivistysjohtaja ja varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö 

tutustuivat yhdessä päivitettyihin tehtäväkuvauksiin heinäkuussa 2020 ja 

pohtivat korvauksen määrää. Myös Päivi Toivosta on kuultu liittyen tva-

korvauksen suuruuteen. 

 

Ehdotus:  Lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle: 

 

1. Esiopettajana ja varhaiskasvatuksen vastuuhenkilön varahenkilönä 

toimiva varhaiskasvatuksen opettaja saa erillistä tva-korvausta 75 €/kk 

esiopettajuudesta + 125 €/ varahenkilönä toimimisesta. 

 

2.   Päivi Toivoselle maksetaan nämä korvaukset 1.5.2018-5.8.2020. 

 

Muutettu  

päätösehdotus: 1. Esiopettajana ja varhaiskasvatuksen vastuuhenkilön varahenkilönä 

toimiva varhaiskasvatuksen opettaja saa erillistä tva-korvausta 75 €/kk 

esiopettajuudesta + 125 €/ varahenkilönä toimimisesta. 

 

2.   Päivi Toivoselle maksetaan nämä korvaukset 1.1.2020-5.8.2020. 

 

Päätös:  Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. 

 

Lisätietoja:  Mika Virtanen, sivistysjohtaja    
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Saapuneet kirjeet 
 

Sivltk § 55  Valmistelijat: sivistystoimen viranhaltijat   

 

Viranhaltijat lukevat saapuneet kirjeet.  

 

 

Ehdotus:  Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedokseen. 

 

 

Päätös:  Sivistyslautakunta merkitsi asiat tiedokseen. 

 

 

Lisätietoja:  Sivistystoimen viranhaltijat   
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Viranhaltijapäätökset 
 

Sivltk § 56  Valmistelijat: sivistystoimen viranhaltijat  

 

Viranhaltijat lukevat viranhaltijapäätöksensä. 

 

 

Ehdotus:  Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedokseen.  

 

 

Päätös:  Todettiin, ettei tiedotettavia viranhaltijapäätöksiä ole. 

 

 

Lisätietoja:  Sivistystoimen viranhaltijat  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Muut asiat 
 

Sivltk § 57  Varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö Suvi Ollilainen antoi lautakunnalle 

tilannepäivityksen varhaiskasvatuksen henkilöstötilanteesta ja sak-työajasta. 

 

  Ma. vapaa-aikaohjaaja Tiina Kuikka antoi lautakunnalle tilannepäivityksen 

Oripään frisbeegolf-radasta. 

 

  Puheenjohtaja Matti Kulmanen toi esille tarpeen tarkistaa turvahiekkojen 

tilanne sekä pyynnön tarkastaa päiväkoti Kultasiiven hätäpoistumistie. 

 

  Pekka Markula toivoi, että koulun pihalta poistettaisiin aita parkkipaikan 

edestä turvallisuuden vuoksi. 


