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Kokousaika: maanantaina 16.12.2019 klo 18.00–18.27 
Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä 
 
 
 
 
Läsnäolo: 
 
Sivistyslautakunnan jäsenet 
 

Henkilökohtainen varajäsen 
 

 Sampsa Jaakkola puheenjohtaja  Outi Heikkilä 
 Susanna Romu varapuheenjohtaja  Kirsi Lyytinen 
 Piia Heikkilä   Elina Hirvonen  
 Kalle Kähkönen   Hannu Paija 
 Pasi Uusitalo   Heikki Levomäki 
 Keijo Leppänen   Olli-Pekka Kaunela 
 Maarit Ruusiala   Nina Schulman 
 Mirja Jokio   Jukka Aaltonen 
 Teija Hämäläinen    Pirjo-Riitta Palonen  

 

Muut 

 
 Markku Saastamoinen kh:n puheenjohtaja  
 Janika Varjorinne-Mäkeläinen kh:n edustaja 
 Riikka Riihimäki kunnanjohtaja 
 Auku Heikkilä nuorisovaltuuston edustaja   Konsta Sivula 
 Juha Kraapo rehtori/ sivistystoimenjohtaja, esittelijä 
 Tanja Jussila koulutoimensihteeri, pöytäkirjanpitäjä 

 

Lisäksi kokoukseen asiantuntijoina kutsuttu: 

   
   

 
 
 

Vakuudeksi    
    

 Sampsa Jaakkola  Tanja Jussila 
 puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
Pöytäkirjan tarkastus    
    
 Keijo Leppänen  Maarit Ruusiala 
 Pöytäkirjantarkastaja  Pöytäkirjantarkastaja 
    
    
Pöytäkirjan 
nähtävänäpito 

Päätöksen mukaan § 100    

   Tuomas Rautio 
   toimistosihteeri 
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SIVLA 99 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Selostus: Ypäjän kunnan hallintosäännön 5 §:n mukaan toimielimen kokous 
pidetään silloin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi 
tai enemmistö toimielimen jäsenistä sitä puheenjohtajalle esittää. 
Edelleen 6 §:n mukaan kokouskutsun yhteydessä lähetetään 
esityslista käsiteltävien asioiden selostuksineen ja 
pohjaesityksineen, jollei tälle ole erityistä estettä. Kokouskutsu 
lähetetään toimielimen päättämällä tavalla sen varsinaisille jäsenille 
ja muille läsnäoloon oikeutetuille tai velvoitetuille. Niin ikään 8 § 
mukaan toimielimen varsinainen jäsen kutsuu estyneenä 
varajäsenensä sijaansa. 
 
Sivistyslautakunnan päätöksen 12.10.2017 60 §:n mukaan 
kokouskutsut esityslistoineen lähetetään sähköisesti ypaja.fi -
osoitteisiin, ellei erityistä syistä muuta johdu, valtuuston 
koollekutsumisaikataulua noudattaen (4 pv ennen). 
Varsinainen jäsen kutsuu estyneenä ollessaan varajäsenensä 
päätöksen mukaisesti ja välittää materiaalin tälle. 
 
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on 
päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä. 
 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan puheenjohtaja toteaa 
läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 
 

 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostitse 10.12.2019.  
  
Päätösehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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SIVLA 100 § Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito sekä ääntenlaskijat  
 
Selostus: Kuntalain 140 §:n mukaan toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine 

oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään 
tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei 
salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Päätöksen 
katsotaan tulleen yleisesti tietoon seitsemän (7) päivän kuluttua 
siitä, kun pöytäkirja on pidetty näin nähtävänä. Kuntalain 138 §:n 
mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 
 
Kunta voi päättää tämän lisäksi myös muusta toimielinten 
pöytäkirjojen nähtävänä pidosta. 
 
Sivistyslautakunnan 9.8.2017 40 § mukaan sivistyslautakunnan 
kokouspöytäkirjat pidetään ylläolevan lisäksi yleisesti nähtävänä 
myös kunnanviraston yhteispalvelupisteessä sen aukioloaikana 
kokousta seuraavan viikon torstaina. 
 

  
  
Päätösehdotus: 1. Lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka 

toimivat samalla ääntenlaskijoina  
 

−   Keijo Leppänen 

−  Maarit Ruusiala 
  

2. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa tai viimeistään 
18.12.2019 klo 15.00 mennessä. 
Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä kunnan 
tietoverkossa torstaina 19.12.2019 klo 9.00 alkaen kunnan yleisillä 
internetsivuilla ja kunnanviraston palvelupisteellä klo 9.00 - 17.00.  
 

3. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleisesti tietoon 27.12.2019, josta 14 
päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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SIVLA 101 § Käsittelyjärjestys 
 

Selostus: Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan asiat käsitellään 
esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. 
Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei 
ole mainittu kokouskutsussa. 

  
Päätösehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy esityslistan mukaisen 

käsittelyjärjestyksen. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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SIVLA 102 § A1-kielen varhennettu opetus luokilla 1 ja 2  
 

Selostus: Perusopetuksessa ensimmäisen vieraan kielen (A1-kieli) opiskelu varhentuu 
valtioneuvoston (793/2018) asetuksen mukaisesti jatkossa koko maassa 
alkavaksi viimeistään vuonna 2020 perusopetuksen ensimmäisen 
vuosiluokan kevätlukukaudella. A1-kielen opetusta lisätään yhteensä kaksi 
vuosiviikkotuntia ensimmäisellä ja toisella vuosiluokalla. 
 
Ypäjällä A1-kielenä opetetaan englannin kieltä. Siirtymäsäännöksen mukaan 
opetus alkaa ensimmäisen vuosiluokan oppilaille kevätlukukaudella 2020 ja 
laajenee toiselle vuosiluokalle lukuvuonna 2020 – 2021. Muutoksen jälkeen 
vuosiluokkien 1 ja 2 oppilaille annetaan opetusta 21 tuntia viikossa. A1-kielen 
opetuksen varhentamisesta aiheutuvat lisäkustannukset tullaan korvaamaan 
kunnille osana kuntien peruspalveluiden valtionosuutta. 
  
Ypäjä on saanut valtionavustusta opettajien kouluttamiseksi varhennetun 
kielen opetusta varten ja luokanopettaja Juha Varhi on osallistunut 
seudulliseen varhennetun kielen opetussuunnitelman laadintaan. A1-kielen 
opetus toteutetaan kokonaisopetuksena alkuopetuksen työtapoihin soveltuen 
muiden oppiaineiden ohessa. 
  
Oheismateriaalina lisäys seudulliseen opetussuunnitelmaan sekä 
valtakunnallinen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 
muutokset ja täydennykset koskien A1-kieltä vuosiluokilla 1 ja 2. 

  
Valmistelija: rehtori/ sivistysjohtaja Juha Kraapo 
  
Päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä A1-kielen opetuksen aloittamisen 

ensimmäisellä vuosiluokalla alkaen tammikuussa 2020 ja toisella 
vuosiluokalla lukuvuoden 2020–2021 alusta lukien. Vuosiluokille 1 ja 2 
annetaan muutoksen jälkeen opetusta 21 tuntia viikossa. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi:  
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SIVLA 103 § Osallistuminen seudulliseen Kaikukortti-hankkeeseen 
 

Selostus: Kaikukortti on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat sosiaali- ja terveysalan 
asiakkaita ja syystä tai toisesta taloudellisesti sellaisessa tilanteessa, että 
eivät voi käyttää kulttuuripalveluja. Kaikukortti on kortti, jolla voi hankkia 
maksuttomia pääsylippuja ja kurssipaikkoja niiltä kulttuuripalveluilta, jotka 
kuuluvat Kaikukortti-verkostoon. Kaikukorttia pilotoitiin Espoossa 2015. Nyt 
se toimii 13 eri paikkakunnalla.  

Kaikilla on oikeus käydä konserteissa, museoissa, festivaaleilla ja teatterissa 
vaikka taloudellinen tilanne olisikin tiukka. Kaikukortin tavoitteena on 
parantaa taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevien nuorten, aikuisten ja 
perheiden mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään ja harrastaa taiteen 
tekemistä. Tavoitteena on edistää kulttuurin saavutettavuutta ja 
yhdenvertaisuutta. Kaikukortti luo kumppanuuksia kulttuuri- ja sotealan 
välille. Se on keino tavoittaa uusia yleisöjä ja madaltaa osallistumisen 
kynnyksiä. Kaikukortti nostaa esiin paikallista ja valtakunnallista 
kulttuuritarjontaa ja korostaa kulttuuria osana hyvää elämää. Kulttuurilla on 
tutkitusti myönteisiä vaikutuksia ihmisen hyvinvoinnille.  

Kaikukorttiin voi tutustua tarkemmin oheisesta linkistä: 
http://www.kulttuuriakaikille.fi/kaikukortti 

Forssan alueelta kaikki muut kunnat ovat lupautuneet lähteä mukaan, 
Jokioisilla päätöksenteko on vielä kesken. Kustannuksia mukaan lähtevälle 
kunnalle Kaikukortista tulee kortin painatuskustannukset, koko Forssan 
seudulla n. 2000 euroa. Kustannus jaetaan asukasmäärän mukaan ja Ypäjän 
osuus on arviolta noin 200 – 300 euroa. Lisäksi kustannuksia syntyy 
ainoastaan silloin, jos kortinhaltijalle annetaan kunnan tarjoamaa palvelua. 
Kortin haltija voi käyttää korttia myös muissa kunnissa, missä Kaikukortti on 
käytössä.  

Tammikuussa 8.1.2020 järjestetään seudullinen kokous Forssassa, jossa 
tulevaa Kaikukortti-palveluverkostoa suunnitellaan. Ypäjältä palveluverkoston 
piiriin voisivat kuulua esim. liikunnan osalta Ypäjän Yllätys ja kulttuurin osalta 
musiikkiteatteri.  

Kunnasta pitää nimetä yhteyshenkilö ja Ypäjällä nuoriso/kulttuuritoimen 
edustaja Eeva Lehtonen on luvannut toimia yhteyshenkilönä Kaikukortti-
asiassa.  

Lisätietoja: Eeva Lehtonen 050 5747 732  

  
Valmistelija: rehtori/ sivistysjohtaja Juha Kraapo 
  
Päätösehdotus: Sivistyslautakunta esittää edelleen kunnanhallitukselle, että 

a) Ypäjän kunta osallistuu Forssan seudun Kaikukortti-hankkeeseen. 

b) Ypäjän kunta nimeää yhteyshenkilöksi nuoriso-ohjaaja Eeva Lehtosen. 

   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi:  

http://www.kulttuuriakaikille.fi/kaikukortti
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SIVLA 104 § Viranhaltijapäätökset  
 

Selostus: Hallintosäännön 18 §:n mukaan asian ottamisesta lautakunnan 
käsiteltäväksi voi päättää lautakunta, sen puheenjohtaja ja 
lautakunnan esittelijä. 
 
Hallintosäännön mukaan kunnan viranomaisen on ilmoitettava 
lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka 
voidaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. 
 

1. Rehtori/ sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset   
- 18 § Erikoiskirjastovirkailijan valinta 

 
2. Varhaiskasvatusjohtajan viranhaltijapäätökset   

- § 
  

  
Päätösehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi edellä mainitut 

viranhaltijapäätökset ja päättää, että niitä ei oteta lautakunnan 
käsiteltäväksi. 

   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  
Otteet/tiedoksi:  
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SIVLA 105 § Ilmoitusasiat 
 

Selostus: Saapuneet asiakirjat 

−  
  
Päätösehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi em. asiakirjat ja 

saattaa ne tarvittavilta osiltaan toimeksi/ hyväksyy niiden kohdalla 
mahdollisesti esitetyt toimenpide-ehdotukset: 
 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  
Otteet/tiedoksi:  
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SIVLA 106 § Muut asiat 
 

 − omatoimikirjastohankkeen eteneminen 

− seuraava kokous: pvm avoin 
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Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Seuraavissa asiakohdissa (alla, §) tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa hakea niihin oikaisua. 
Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai 
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä 
kunnan jäsen. Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen ja 
kunnallisvalituksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien 
yhteisen toimielimen päätöksestä sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen (Kuntalaki 134 
§). 
 
Pykälät: 
 
Oikaisuvaatimus osoitetaan: 
 
Postitse os.: 
 

Ypäjän kunta 
Sivistyslautakunta 
Perttulantie 20 
32100 YPÄJÄ 

 
Tai saman sisältöisenä ja allekirjoitettuna sähköpostin liitteenä os. kunta@ypaja.fi 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (KuntaL 138 §). 
Päätösten katsotaan tulleen yleisesti tietoon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 140 §). Tuolloin myös 14 päivän 
oikaisuvaatimusaika alkaa kulua. 
 
Allekirjoitetusta oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. 

 
  MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 

Seuraavissa asiakohdissa (alla, §) tehdyistä päätöksistä ei saa hakea kuntalain 136 §:n 
mukaan oikaisua, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
Pykälät:  99–106  

 


