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Kokousaika 9.12.2020 kello 18.09 – 19.00 

Kokouspaikka Oripään koulu, luokkatila 

 

Läsnä:      

   

Isotalo Päivi 

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, saapui klo 18.32 

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  

 

75 - 88 sivut   

 

80 - 93 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja 

varmennus 

 

 

Matti Kulmanen 

puheenjohtaja 

 

 

Laura Torkki 

pöytäkirjanpitäjä 

Pöytäkirja on tarkastettu Oripäässä 9.12.2020 

 

 

Pekka Markula 

 

 

 

Kalle Lähde 

Pöytäkirja on pidetty ylei-

sesti nähtävänä 

 

 

Oripäässä 17.12.2020 klo 9.00–12.00 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Laura Torkki 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Sivltk § 75  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 § 76 

 

Ehdotus:   Sivistyslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat. Pöytäkirja 

tarkastetaan heti kokouksen jälkeen. 

 

 

Päätös:   Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Markula ja Kalle Lähde. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kirjallisuuden hankkiminen kirjastoon 2021-2022 
 

Sivltk § 77  Valmistelija: Mari Kujanpää, kirjastonjohtaja  

 

Oripään kirjasto ja muut Loisto-kirjastot olivat mukana Turun kaupungin 

järjestämässä kirjallisuusaineiston hankintakilpailutuksessa vuonna 2018. 

Hyväksyttyjä tarjouksia saatiin kaksi kappaletta, toinen Suomen 

Kirjastopalvelu Oy:ltä ja toinen Kirjavälitys Oy:ltä.  Sopimuskaudella 2019-

2020 Oripään kirjaston kirjallisuusaineistot hankittiin Suomen 

Kirjastopalvelu Oy:ltä ja Suomen Kirjavälitys Oy:ltä tarjouspyynnön ja 

tarjousten mukaisin ehdoin.  

 

Sopimuskautta oli tilaajan niin päättäessä mahdollisuus jatkaa alkuperäisin 

ehdoin 31.12.2022 saakka. Kirjallisuuden sopimuskautta päätettiin jatkaa 

koko optiokauden eli 31.12.2022 asti.  

 

Ehdotus: Oripään kirjasto hankkii kirjallisuusaineiston vuosina 2021-2022 Suomen 

Kirjastopalvelu Oy:ltä ja Kirjavälitys Oy:ltä tarjouspyynnön ja tarjousten 

mukaisin ehdoin.  

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

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

 

  



 

ORIPÄÄN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu 

   

Sivistyslautakunta 9.12.2020 83 

   

 

 

Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kirjaston aukioloajat vuonna 2021 
 

Sivltk § 78  Valmistelija: Mari Kujanpää, kirjastonjohtaja  

 

Oripään kirjaston aukioloajat ovat maanantaisin klo 12.30-19.30, tiistaisin 

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

aattoina kirjasto on auki klo 10-15. Kirjasto on suljettu keskiviikkoisin ja 

pyhäpäivinä.  

 

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.  

 

Vuonna 2018 kirjasto oli heinäkuussa kiinni viikon. Vuosina 2019 ja 2020 

taas kirjaston kesäsulku kesti kaksi viikkoa. Kirjaston kesäsulusta ei ole tullut 

negatiivista palautetta.  

 

Kirjaston kesäsululle luonteva ajankohta on Okra-maatalousnäyttelyn 

jälkeen, eli 12.-23.7.2021. Kirjaston pitäminen auki jouluaatonaattona ja 

uudenvuodenaattona ei ole tarkoituksenmukaista, joten kirjasto voisi olla 

suljettu torstaina 23.12. ja perjantaina 31.12.2021. 

 

Ehdotus: Kirjasto on suljettu 12.-23.7.2021, 23.12.2021 ja 31.12.2021.  

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

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

 

  



 

ORIPÄÄN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu 

   

Sivistyslautakunta 9.12.2020 84 

   

 

 

Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kirjastotoimen lisämääräraha 
 

Sivltk § 79  Valmistelija: Mari Kujanpää, kirjastonjohtaja  

 

Oripään kirjaston vuosi 2020 oli yllätyksekäs: kirjasto muutti keväällä 

kunnanviraston yhteydestä uusiin vuokratiloihin Rasinkujalle. Muutto, sen 

edellyttämät hankinnat ja muut menoerät eivät olleet tiedossa syksyllä 2019, 

jolloin kirjaston talousarvio vuodelle 2020 laadittiin.  

 

Kirjastotoimella ei ollut muuton vuoksi mahdollisuuksia pysyä vuoden 2020 

talousarvion rajoissa. Yläkerran rakentamiskustannukset olivat 16 000 euroa, 

ja lisäksi kirjaston pienkalusteisiin (kenkäteline, kaksi kirjavaunua, 

istuinpenkki, aakkossarjat) kului 1 000 euroa. Kirjasto tarvitsisi näiden 

kustannusten vuoksi 17 000 euron suuruisen lisämäärärahan.  

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kirjastotoimelle 

myönnetään 17 000 euron lisämääräraha.  

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

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

nimikirjaimet 

Harjureitin kunnostus- ja kehittämishanke 
 

Sivltk § 80  Valmistelija: Tiina Kuikka, ma. vapaa-aikaohjaaja  

 

Koronatilanteen vuoksi lähivirkistysalueiden suosio on kasvanut ja 

kansalaisten ulkoilu lisääntynyt merkittävästi. Koronakriisin jatkuessa 

virkistysalueiden kävijäpaine ja kulutus tulevat kasvamaan entisestään ja 

niiden ylläpito sekä kehittäminen vaativat aiempaa enemmän resursseja. 

Heikentyneessä taloustilanteessa kuntien mahdollisuudet vastata kasvaviin 

tarpeisiin kehittämällä ja investoimalla lähivirkistysalueita ovat rajalliset, 

jolloin ulkopuolisen rahoituksen hyödyntämisen merkitys tulee entisestään 

kasvamaan.  

 

Valtion vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa on varattu noin 10 

miljoonaa euroa kunnille valtionavustuslain nojalla myönnettäviin 

avustuksiin lähivirkistysalueiden kunnostamiseen, kehittämiseen sekä 

palvelujen parantamiseen. Erityisavustushaku on kohdennettu kunnille. 

Avustusta myönnetään enintään 50 % hankkeen toteutuneista 

hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Kunnan omarahoitusosuudeksi 

käyvät esimerkiksi vakituisen henkilöstön palkkakulut, 

suunnittelukustannukset tai rakenteiden materiaalikustannukset. 

 

Loimaan ja Huittisten kaupunkien sekä Säkylän ja Oripään kuntien 

ylläpitämälle Harjureitille haetaan kuntien lähivirkistysalueiden 

kunnostukseen ja kehittämiseen kohdennettua erityisavustusta. Myönteisen 

avustuspäätöksen toteutuessa ulkoilureitille toteutetaan kuntoportaiden 

rakentaminen näköalalaavulle sekä ulkoilureitin varrella sijaitsevan 

turvekammin peruskorjaus. 

 

Alustava kustannusarvio: 

▪ Turvekammin kunnostus  8 500 € 

▪ Esteetön polku   9 500 € 

▪ Kuntoportaat  28 000 € 

Yhteensä  46 000 € 

 

Avustus kattaa puolet projektista, joten kuntien omarahoitusosuudeksi jäisi 

23 000 € eli 5 750 €/kunta. Oripään omavastuuosuus lisätään liikunnan 

budjettiin. 

  

Ehdotus:  Hyväksytään Harjureitin kunnostus- ja kehittämisprojekti. 

  

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

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

nimikirjaimet 

Museoiden aukioloajat kesällä 2021 
 

Sivltk § 81  Valmistelija: Mari Kujanpää, kirjastonjohtaja  

 

Oripään kunnan museot ovat jo useana kesänä olleet avoinna sunnuntaisin. 

Museoissa työskentelee kaksi nuorta kesätyöntekijää vuoroviikoin. Syrjämän 

ateljeekodissa työskennellään aina kahdestaan, eli nuoren kesätyöntekijän 

tukena on kokenut museo-opas.  

 

Museokävijät ovat tottuneet sunnuntaiaukioloon, eikä aukiolopäivän 

muuttamisesta ole tullut toiveita. Siksi museot voivat jatkossakin olla 

avoinna kesäsunnuntaisin.  

 

Ehdotus: Syrjämän ateljeekoti on avoinna 6.6.–15.8.2021 sunnuntaisin klo 14–17. 

Kivimakasiini on avoinna 6.6.–15.8.2021 sunnuntaisin klo 12–14.  

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

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

nimikirjaimet 

Oripään koulun uuden luokka- ja nuorisotilan käyttöönotto  

   
Sivltk § 82  Valmistelija: Mika Virtanen, sivistysjohtaja 

    

Uutta nuorisotilaa ja luokkahuonetta on saneerattu kesän ja syksyn aikana. 

Mm. väliseiniä on rakennettu, pintoja on uusittu ja tilojen ilmanvaihtoa on 

tehostettu ja eriytetty. 

 

Sivistyslautakunta edellytti (sivltk § 45/24.6.2020), että ennen tilojen 

käyttöönottoa varmistaudutaan ilmanlaadun mittauksella tilojen 

käyttökelpoisuudesta. Liitteenä on Inspecta Oy:n sisäilman voc-

näytteenottoraportti, jonka mukaan sisäilman voc-näytteiden tulos oli 

tavanomainen (liite nro 1). Luokkatilan sisäilmaa ei mitattu, koska lattiaa ei 

ole liimattu, ja siksi mittauksen suorittaneen Kiwa Inspectan mukaan mittaus 

olisi ollut tarpeetonta. Luokkatilan käyttöönottamisesta on tehty 

valvontailmoitus Aviin, jonka perusteella terveystarkastaja tulee tekemään 

tarkastuskäynnin. 

 

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 26.11.2020 merkinnyt saadut 

sisäilmanlaadun tutkimustulokset tiedokseen. 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy osaltaan luokkatilan ja nuorisotilan 

käyttöönoton. 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

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

nimikirjaimet 

Tulorekisteritietojen käyttöoikeuksien vahvistaminen 

 
Sivltk § 83  Valmistelija: Mika Virtanen, sivistysjohtaja 

 

  Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta tulotiedoille. Kunnat ja 

  kuntayhtymät ovat 1.1.2019 alkaen ilmoittaneet maksamansa palkat 

  tulorekisteriin. Kunnilla on 1.1.2020 alkaen ollut mahdollisuus käyttää 

  tulorekisteriin ilmoitettuja palkkatietoja varhaiskasvatuksen sekä sosiaali- 

  ja terveydenhuollon asiakasmaksujen määräämistä koskevissa tehtävissä. 

 
Tulorekisteriyksikkö on myöntänyt Oripään kunnalle tietoluvan 

tulorekisteristä saatavilla olevan tiedon hyödyntämiseen. Rekisterin käyttöä 

varten tulee kunnassa nimetä työntekijät, jotka saavat hakea tietoja 

tulorekisteristä. Tietolupahakemuksessa on pääkäyttäjiksi ilmoitettu sosiaali- 

ja sivistystoimen toimistosihteeri sekä hallintotoimiston toimistosihteeri. 

Pääkäyttäjät vastaavat henkilöiden valtuuttamisesta tulorekisterin 

tiedonkäyttäjän rooleihin. 

 

Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut palkat, 

luontaisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. myös verovapaat 

ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava. Vuoden 2021 alkaen 

ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot. 

 

Ehdotus:  Sivistyslautakunta päättää valtuuttaa toimistosihteeri Laura Torkin 

  sivistystoimen vastuukäyttäjäksi tilaamaan tarvittavia tulorekisteritietoja 

  asiakasmaksujen määräämiseksi sekä valtuuttamaan tarvittaessa lisää 

  käyttäjiä tulorekisteritietojen tilaajiksi siinä laajuudessa kuin laki  

  määrittelee. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Saapuneet kirjeet 

 

Sivltk § 84   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 § 85  Valmistelijat: sivistystoimen viranhaltijat  

 

Viranhaltijat lukevat viranhaltijapäätöksensä. 

 

 

Ehdotus:  Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedokseen.  

 

 

Päätös:  Sivistyslautakunta merkitsi asiat tiedokseen. 

 

 

Lisätietoja:  Sivistystoimen viranhaltijat  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Koulunkäyntiohjaajan toimi 
 

 
Khall 173 § 7.12.2020 Valmistelija: kunnanjohtaja Timo Tolppanen 

 

Työryhmä on kokoontunut edellisen kerran 1.12.2020. Työryhmä esittää 

kunnanhallitukselle päivitetyn talouden säästöohjelman hyväksymistä. 

 

Säästöohjelma toimitetaan oheismateriaalin muodossa jälkilähetyksenä.  

 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan päivitetyn talouden säästöohjelman ja esittää 

sen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.  

 

 

Muutettu ehdotus: Kunnanhallitus päättää 

1) poistaa talouden tasapainottamisohjelmasta kohdan koulunkäyntiohjaaja 30.000 

euroa.  

2) esittää vuoden 2021 talousarvioon 30.000 euroa sivistyslautakunnalle 

koulunkäyntiohjaajan palkkaamiseksi 

3) esittää, että sivistyslautakunta julistaa koulunkäyntiohjaajan toimen avoimeksi, 

mikäli kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden 2021 talousarvion 

4) kirjata, että ne Alastaron tai Virttaan alueen koululaiset, jotka valitsevat Oripään 

ala-asteen koulukseen -Oripää on jatkossa valmis kustantamaan heidän 

koulukuljetukset Pöytyän koulun yläasteelle    

 5) hyväksyy osaltaan päivitetyn talouden säästöohjelman ja esittää sen 

kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.  

 

 

Päätös:  Muutettu ehdotus hyväksyttiin. 

   

 

Sivltk § 87  Valmistelija: Mika Virtanen, sivistysjohtaja 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta julistaa koulunkäyntiohjaajan toimen välittömästi 

avoimeksi, mikäli kunnanvaltuusto hyväksyy 30 000 euron määrärahan 

(kustannuspaikka 3342, erityisluokka) vuoden 2021 talousarvioon. Toimi 

täytetään toistaiseksi. 

 

Muutettu ehdotus: Maarit Salama ehdotti, että sivistyslautakunta julistaa koulunkäyntiohjaajan 

toimen välittömästi avoimeksi. Hakemukseen kirjataan, että toimi täytetään 

mikäli kunnanvaltuusto hyväksyy 30 000 euron määrärahan 

(kustannuspaikka 3342, erityisluokka) vuoden 2021 talousarvioon. Toimi 

täytetään toistaiseksi. 

  

Päätös:  Alkuperäinen ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

Lisätietoja:  Mika Virtanen, sivistysjohtaja 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Muut asiat 
 

Sivltk § 88 Oripään varhaiskasvatuksen vanhempainyhdistyksen aloite 19.10.2020 

kirjataan tiedoksi, ja asia otetaan käsittelyyn seuraavassa sivistyslautakunnan 

kokouksessa. 

   

  Liikuntahallin kellot toivottiin laitettavan aikaan. 


