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Kokousaika:
Kokouspaikka:

31.1.2018 klo 18.00 – 18.40
Kunnantalo, Ypäjä

Läsnäolo:
Sivistyslautakunnan jäsenet

Henkilökohtainen varajäsen
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Sampsa Jaakkola
Juha Mäenpää
Piia Heikkilä
Kalle Kähkönen
Susanna Romu
Keijo Leppänen
Maarit Ruusiala
Mirja Jokio
Anna-Katariina Ankelo

Outi Heikkilä
Heikki Levomäki
Elina Hirvonen
Hannu Paija
Kirsi Lyytinen
Olli-Pekka Kaunela
Nina Schulman
Elina Hartelin
Teija Hämäläinen

Muut
Auku Heikkilä
Janika Varjorinne-Mäkeläinen
Markku Saastamoinen
Sam Vuorinen
Heikki Vainio
Tanja Jussila

nuorisovaltuuston edustaja
kunnanhallituksen edustaja
kunnanhallituksen puheenjohtaja
kunnanjohtaja
rehtori, esittelijä
koulutoimensihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Vakuudeksi

Sampsa Jaakkola
puheenjohtaja

Tanja Jussila
pöytäkirjanpitäjä

Kalle Kähkönen
pöytäkirjan tarkastaja

Susanna Romu
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan
nähtävänäpito

§ 14 mukaan

Tuomas Rautio
toimistosihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:
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SIVLA 13 §

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
päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä.

valtuusto

on

Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan puheenjohtaja toteaa
läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Kokouskutsu on lähetetty 27.1.2018 ja esityslista 29.1.2018.
Päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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SIVLA 14 §
Selostus:

Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pito sekä ääntenlaskijat
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.
 Kalle Kähkönen
 Susanna Romu
2. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen
jälkeen.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä kunnan
tietoverkossa torstaina 1.2.2018 klo 9.00 alkaen kunnan yleisillä
internetsivuilla ja kunnanviraston palvelupisteellä klo 9.00 - 17.00.
Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleisesti tietoon 9.2.2018, josta 14 päivän
oikaisuvaatimusaika alkaa kulua.

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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SIVLA 15 §

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:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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SIVLA 16 §
Selostus:

Ypäjänkylän kannanotto kouluverkon muutokseen
Sivistyslautakunnan järjestämässä tiedotus- ja kuulemistilaisuudessa
valtuustosalissa ke-iltana 24.1.2018 oli paikalla yhteensä 26 henkilöä.
Mukana oli myös sivistyslautakunnan jäseniä.
Tilaisuudessa keskustelua käytiin kouluverkon muutoksen hyvistä ja
huonoista puolista. Muutamat paikalla olijat kyseenalaistivat esitetyt
taloudelliset vaikutukset.
Kuntalaisilla oli mahdollisuus antaa kirjalliset kannanotot kouluverkkoon pe
26.1.2018 mennessä.
Ypäjänkylältä tuli määräaikaan mennessä liitteenä no 1 oleva kannanotto.
Kannanotossa kannettiin huolta mm. mahdollisista korvausinvestoinneista.
Tarvetta korvaavien tilojen investointeihin ei ole näköpiirissä näiden
kyläkoulujen lakkautusten vuoksi.
Nykyisellä kouluverkkorakenteellakin ypäjäläisten oppilaiden pisimmät
koulumatkat ovat yli 10 kilometriä (pisimmät 14 km) eli koulumatkat eivät
tule oleellisesti pitenemään kyläkoulujen lakkauttamisten myötä.
Ypäjänkylän vastineessa esitetään kolmen koulun mallia niin, että kunnan
1. ja 2. luokat sijoitetaan Ypäjänkylän koululle, 3.-5. luokat sekä alakoulun
erityisluokka sijoitetaan Perttulan koululle ja 6. -9. luokat sijoitetaan
Kartanon koululle. Tässä mallissa kaikki Perttulan koulun oppilaaksiottoalueen oppilaat kuljetetaan kaksi ensimmäistä lukuvuotta Ypäjänkylän
koululle. Tämä aiheuttaa ylimääräisiä kuljetuskustannuksia. Tässä
tilanteessa ei myöskään yhtenäiskoulumalli ole perusteltu koulujen
välimatkan vuoksi. Lisäksi on todettava, että kirjaston käyttö jää tässä
tilanteessa pelkästään ylimääräisten kuljetusten varaan 1. ja 2. luokan
oppilailta.
Viidesluokkalaiset voidaan sijoittaa Perttulan koulun yhteyteen varsinkin
tulevina vuosina, kun perusopetusryhmiä on tulossa yksi ikäluokkaa kohti.

Rehtorin
päätösehdotus:

Sivistyslautakunta saattaa tiedokseen Ypäjänkylän kannanoton kouluverkkomuutokseen ja toimittaa kunnanhallitukselle ylläolevan selvityksen
sivistyslautakunnan vastauksena kannanottoon.

Käsittelystä:

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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SIVLA 17 §
Rehtorin
päätösehdotus

Ilmoitusasiat
Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavan kirjelmän ja
saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle.
Ypäjän nuorisovaltuusto
-

24.1.2018: Lausunto Ypäjän alakoulujen lakkauttamisesta

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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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:
13 - 17

Tätä ohjetta yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje liitetään vain asianosaisille
lähetettyihin pöytäkirjanotteisiin.

Pöytäkirjan tarkastus:

