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Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Sivltk 27 §

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI
Sivltk 28 §
Sivistyslautakunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka kaksi lautakunnan
kokouksissa erikseen valittua pöytäkirjantarkastajaa tarkastaa pöytäkirjan
nähtävänäoloaikana.

JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi jäsentä.

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hanna Myllyniemi ja Raili Varo

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ISONKYRÖN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1.8.2017 ALKAEN
Sivltk 29 §
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on varhaiskasvatuslain perusteella
Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys 18.10.2016, jonka mukaan
paikalliset ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan ja varhaiskasvatus
toteutetaan. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittavat
paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2017 alkaen, liite 1.
Varhaiskasvatuksen järjestäjien tulee laatia valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat.
Varhaiskasvatussuunnitelman laatimisvelvoite koskee myös kunnan hankkimaa
muuta varhaiskasvatusta ja kunnan valvomaa yksityistä lasten päiväkotitoimintaa tai
yksityistä perhepäivähoitoa.
Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat ovat velvoittavia ja niitä tulee arvioida ja
kehittää. Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma voidaan laatia kaikkia
toimintamuotoja koskevaksi (päiväkoti, perhepäivähoito ja muu varhaiskasvatus) tai
kullekin toimintamuodolle erikseen. Varhaiskasvatuksen järjestäjä voi sopia
järjestäjärajat ylittävästä yhteistyöstä varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa,
arvioitaessa ja kehitettäessä.
Varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan siten, että se määrittelee, ohjaa ja tukee
varhaiskasvatuksen järjestämistä paikallisesti. Suunnitelmaa laadittaessa tulee ottaa
huomioon paikalliset erityispiirteet, mahdolliset pedagogiset painotukset, lasten
tarpeet sekä varhaiskasvatusta koskevan arviointitiedon ja kehittämistyön tulokset.
Paikalliset suunnitelmat voivat tarkentaa valtakunnallisia perusteita, mutta ne eivät
voi sulkea pois mitään lain, asetuksen tai varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden
edellyttämää tavoitetta tai sisältöä. Varhaiskasvatussuunnitelman laadinnassa
otetaan huomioon muut paikallisella tasolla tehtävät suunnitelmat, kuten
• varhaiskasvatusta, lapsia ja perheitä koskevat suunnitelmat ja päätökset
• esiopetuksen opetussuunnitelma
• perusopetuksen opetussuunnitelma
• mahdollinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma
• lastensuojelulain mukainen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
• kotoutumissuunnitelma
Varhaiskasvatuksen järjestäjä huolehtii siitä, että varhaiskasvatuksen henkilöstölle,
huoltajille sekä lapsille annetaan mahdollisuus osallistua paikallisen
varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen ja kehittämiseen. Paikallinen
varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan yhteistyössä paikallisten opetuksen sekä
sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Lapsen kasvun ja oppimisen polun jatkuvuuden ja eheyden turvaamiseksi esi- ja
perusopetuksen edustajat osallistuvat varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen ja
kehittämiseen. Varhaiskasvatuksen järjestäjän tehtävänä on arvioida antamaansa
varhaiskasvatusta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin.

Lisätietoja antaa päivähoidon johtaja, puh. 050 439 4033

JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta hyväksyy Isonkyrön kunnan varhaiskasvatussuunnitelman
liitteen 1 mukaisesti.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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NUORISOVALTUUSTON JÄSENTEN NIMITTÄMINEN
Sivltk 30 §
Sivistyslautakunta on päättänyt kokouksessaan 26.4.2017 esittää
kunnanhallitukselle nuorisovaltuuston perustamista Isoonkyröön 1.6.2017 alkaen.
Esityksen mukaan nuorisovaltuustoon valitaan 8 + 2-5 jäsentä, jotka ovat 13-19 –
vuotiaita isokyröläisiä. Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta ja
nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan edustajat eri lautakuntiin, joissa edustajilla
on läsnäolo- ja puheoikeus.
Määräaikaan 30.4.2017 mennessä nuorisovaltuustoon ilmoittautui 11 isokyröläistä
nuorta. Heistä arvottiin 8 varsinaista jäsentä sekä 3 varajäsentä nuorisovaltuustoon.
Lisätietoja antaa ma. vapaa-aikaohjaaja Laura Lahti, puh. 050 314 2354 sekä
kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Mia Penttala-Salli, puh. 050 466 4120.
JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että Isonkyrön
nuorisovaltuustoon 1.6.2017 alkaen nimitetään:
Varsinaisiksi jäseniksi:
Akseli Alapeltola
Emilia Hannuksela
Ella Harju
Anni Ikola
Anni Jaurila
Alina Lahti
Tytti Lehtimäki
Oona Lehtokunnas
Varajäseniksi:
Tuuli Raunio
Emma Killinen
Elisa Hämäläinen

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN VUODEN 2017 AVUSTUKSET JA AVUSTUSTEN
JULISTAMINEN HAETTAVAKSI
Sivltk 22.2.2017,§ 9
Johtosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää järjestöjen perus- ja
kohdeavustusten jakamisesta. Vuoden 2017 talousarviossa on varattu avustuksia
seuraaviin tarkoituksiin:
nuorisotoiminta ja
liikuntatoiminta
 perus- ja kohdeavustuksina
kulttuuritoiminta
 kohdeavustuksina
 Suomen juhlavuoteen 2017 liittyvinä kohdeavustuksina
Avustusten haku tapahtuu kunnan kotisivulta ladattavilla tai kunnanvirastosta ja
kirjastosta saatavilla lomakkeilla, joissa pyydetyt tiedot perustuvat kulttuuri-,
liikunta- ja nuorisotoimen avustusohjeisiin. Avustusohjeet ovat saatavissa
samoista paikoista.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Mia Penttala-Salli, puh.
050 466 4120
JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta päättää julistaa nuoriso- ja liikuntatoimen avustukset
haettavaksi rekisteröidyille yhdistyksille perusavustuksina sekä
kohdeavustuksina. Kulttuuritoimen avustukset julistetaan haettavaksi
kohdeavustuksina. Hakuilmoitus julkaistaan Pohjankyrö-lehdessä to 2.3.2017.
Hakuaika päättyy pe 7.4.2017 klo 15:00.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Sivltk 31 §
Liitteenä 2 on yhteenveto haetuista avustuksista. Määräaikaan 7.4.2017 klo 15.00
mennessä saapui 43 hakemusta. Nuoriso-avustushakemuksia saapui 9 kpl, joista yksi
siirrettiin kulttuuriavustuksiin. Eri liikunta-avustushakemuksia saapui 21 kpl.
Kulttuuriavustushakemuksia saapui 13 kpl + 1 kpl.
Lisätietoja: kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja puh. 050 466 4120

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta varaa nuorisotoiminnan avustuksiin varatusta 12 000 euron
määrärahasta 4H- yhdistykselle 9 000 euroa aiempaan sopimukseen pohjautuen.
Määräraha varataan 4H-yhdistykseltä ostettavaan kerho-, loma-, leiri- ja
retkitoimintaan.
Vapaa-aikatoimen ja kulttuurin perus- ja kohdeavustukset järjestöille ja toimintaryhmille
vuodelle 2017 jaetaan liitteen 2 mukaisesti.
Mikäli jollakin avustusta saaneella toiminta lakkaa tai kohdeavustuksen
toiminta jää toteutumatta, annetaan viranhaltijain päätettäväksi hyväksyä uusi
avustuskohde.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja, puh. 050 466 4120

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Terttu Kallio ja Sami Nikula poistuivat esteellisinä liikuntatoimen avustusten päätösten
teon ajaksi.
Hanna Myllyniemi ja Terttu Kallio poistuivat esteellisinä kulttuuritoimen avustusten
päätösten teon ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VARHAISKASVATUKSEN JA OPETUKSEN TILATARVESELVITYS
Sivltk 32 §
Kunnanvaltuusto on hyväksyessään vuoden 2017 talousarvion kirjannut
varhaiskasvatuksen ja opetuksen toiminnan painopistealueisiin ja
kehittämistarpeisiin päivähoitotilojen ja koulujen tilatarpeen selvityksen
tekemisen 30.6.2017 mennessä. Tilatarveselvitys on koottu työpaikkakäyntien ja
henkilöstöltä saatujen tietojen pohjalta.
Varhaiskasvatus- ja opetusympäristön on oltava kehittävä, oppimista edistävä sekä
terveellinen ja turvallinen lapsen ikä ja kehitys huomioon ottaen. Toimitilojen ja
toimintavälineiden on oltava asianmukaisia ja niissä on huomioitava esteettömyys.
Ulkoilmavirran tulee olla kouluissa, päiväkodeissa ja muissa vastaavissa
oleskelutiloissa käytön aikana vähintään 6 dm3/s henkilöä kohden.
Tilatarveselvitys on liitteenä 3.
Lisätietoja: päivähoidon johtaja, puh. 050 439 4033 ja johtava rehtori, puh. 0500
560 363.

JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta antaa liitteen mukaisen tilatarveselvityksen kunnanhallitukselle
ja ehdottaa ensisijaisesti Keskustan alueen päivähoitotilojen ja Valtaalan koulun
tilojen ajanmukaistamista sekä Kylkkälän päivähoitopaikkojen lisäämistä esim.
siirtämällä neuvolatoiminta muihin tiloihin.
Lautakunta haluaa painottaa ensisijaisesti keskustan uuden päiväkodin ja Valtaalan
koulun sekä päiväkodin rakentamista.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Sivistyslautakunta
Pohjankyröntie 136
61500 ISOKYRÖ

17.5.2017

46

NUORISOTILAN TILATARVESELVITYS
Sivltk 33 §
Kunnanvaltuusto on hyväksyessään vuoden 2017 talousarvion kirjannut
kirjasto- ja vapaa-aikapalvelujen toiminnan painopistealueisiin ja
kehittämistarpeisiin nuorisotilan tilatarpeen selvityksen tekemisen 30.6.2017
mennessä.
Nuorisotilana Isossakyrössä toimii tällä hetkellä Pohjankyrön talon alakerran
kahviotila. Varustukseen kuuluu biljardipöytä, kaksi sohvaa, pöytäryhmä ja tuoleja,
tietokone, kaksi pelikonetta (PS4 ja Xbox) sekä televisio. Myös lautapelejä löytyy
runsaasti. Tilassa on kohtalaiset mahdollisuudet myös kokata ja leipoa yleisen
oleskelun ja pelailun lisäksi.
Tila on kooltaan suhteellisen pieni. Istumapaikat riittävät jotenkuten vilkkaimpina
päivinä. Pienuudesta kertoo myös se, että pingis- ja ilmakiekkopöydät on jouduttu
sijoittamaan Pohjankyrön talon aulaan tilanpuutteen vuoksi. Aula ei kuitenkaan ole
varsinaista nuorisotilaa, joten tilanne ei ole ihanteellinen.
Nuorisotilan aukioloajat on suunnattu eri-ikäisille nuorille siten, että eri ikäryhmille on
omat aikansa. Kävijämäärä on keskimäärin n. 20 nuorta, vaihdellen ikäryhmästä
riippuen 10-30 nuorta kerrallaan. Nuorisotilalla kävi vuonna 2016 n. 1500 nuorta.
Keväällä 2016 nuorisotila oli auki 2 krt/viikko, syksystä 2016 alkaen nuorisotila on
ollut auki 3 krt/viikko.
Tämänhetkinen tila on pieni siihen nuorisomäärään nähden, joka tilassa viikoittain
käy. Olisi ihanteellisinta, jos samaan tilaan saisi mahtumaan myös edellä mainitut
pingis- ja ilmakiekkopöydät. Nyt kun osa nuorisotilan varustuksesta on aulassa, tilan
vahtiminen hankaloituu. Aulassa pelailu saattaa myös häiritä mahdollisia muita
Pohjankyrön talon samanaikaisia käyttäjiä.
Alakerran nuorisotilan pienuus ja tilan malli myös hankaloittavat jonkin verran
toimintaa. Koko alakerran pieni tila on yhtenäistä tilaa, jossa pienempien ryhmien tai
yksilöiden ei ole mahdollista vetäytyä sivummalle. Tämä näkyy joskus nuorten
käyttäytymisessä: ovella saattaa käydä nuori joka toteaa, että tilan on vallannut joku
muu kuin oma kaveriporukka eikä silloin jää paikalle.
Sali on mukava lisä nuorisotilalla toimimiseen, mutta siinä on sama ongelma kuin
aulassa pelailussakin; yksi ihminen ei pysty valvomaan kaikkia tiloja. Tämän takia
alakerran nuorisotilaa ja salia ei pysty käyttämään yhtä aikaa, vaan koko
nuorisotiloissa olevan ryhmän on siirryttävä kerralla jompaankumpaan. Tämä ei
luonnollisesti miellytä kaikkia nuorisotiloissa oleskelevia nuoria vaan osa haluaisi
olla salissa ja osa nuorisotilassa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Tällä hetkellä joudutaan ottamaan huomioon myös muut tilan käyttäjät, joita on
harrastusryhmistä juhlatilaisuuksien kahvituksiin. Ei ole siis mahdollista sisustaa ja
järjestellä nuorisotilaa täysin nuorien näköiseksi ja nuorien ehdoilla. Nuorten
tarvikkeet ovat myös tiellä esim. kahvituksissa, joissa tilaa tarvittaisiin enemmän.
Yksin toimiminen nuoriso-ohjaajana nuorisotiloissa on ylipäätään aina riski. Pienissä
kunnissa yksin työtään tekevät nuoriso-ohjaajat ovat hyvin yleisiä, mutta isommissa
kaupungeissa on jo tiukat säädökset siitä, että työntekijöitä pitää aina olla vähintään
kaksi ihan jo turvallisuussyistä. Erityisesti nuorisotilalla tarvetta toiselle aikuiselle
ohjaajalle (esim. tuntityöntekijä) on selvästi.
On tärkeää, että Isossakyrössä on säännöllisesti auki oleva nuorisotila. Sille on
täällä suuri tarve, ja olisi valtava askel taaksepäin, jos nuorisotila suljettaisiin.
Pienissä kunnissa nuorisotilojen tärkeys muodostuu useasti hyvinkin suureksi jo
ihan sen takia, ettei nuorille yleensä ole suuremmin muita paikkoja, joissa ilta-aikaan
oleskella.
Tämänhetkisessä nuorisotilassa positiivista on se, että pienehköön tilaan nähden
varustus keittiöineen on suhteellisen hyvä. Myös se, että varsinainen nuorisotila
keittiöosineen on samaa avointa tilaa, joten siltä osin valvominen on toimivaa. Myös
sijainti kunnan keskustassa on hyvä.
Toimiva ja ihanteellinen nuorisotila käsittää useita eri osa-alueita. Parhaimmillaan
tila on riittävän iso, jotta sinne mahtuu tarpeeksi istumapaikkoja, pöytätilaa syömistä
ja askartelua varten sekä isoimmat pelipöydät (biljardi, pingis, ilmakiekko). Lisäksi
tietysti sitten pienemmät asiat, kuten tietokonepiste, tv-taso sisältöineen jne.
Varustusta huolletaan ja päivitetään säännöllisesti. Tilan tulisi olla kutsuvan
näköinen nuorille. Tähän kuuluu esimerkiksi nuorten näköinen värimaailma sekä
lisämukavuudet kuten esim. torkkupeitot ja tyynyt.
Nuorisotilassa tulee työskennellä alan ammattilaisia, jotka huolehtivat tilan
turvallisuudesta ja siitä, että siellä on kaikilla hyvä ja mukava olla. Ihanteellinen
määrä ohjaajia on tilan koosta riippuen vähintään kaksi.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja, puh. 050 466 4120.
JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta antaa liitteen mukaisen tilatarveselvityksen kunnanhallitukselle
ja ehdottaa, että nuorisotilalle osoitetaan muu sopiva pelkästään nuorisotoiminnalle
varattu tila.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 19.4.2017 – 10.5.2017
Sivltk 34 §
Johtava rehtori:

Henkilöstöasiat
Koulutus
Oppilasasiat
Muut

§:t 292, 294-295, 297-302, 304, 308, 310-315, 317
§:t 293, 303, 309
§:t 305-307, 318
§:t 316

Yhtenäiskoulun apul.reht.:

Henkilöstöasiat
Koulutus

§:t 49-50
§:t 51

Apulaisrehtori Keskusta:

Henkilöstöasiat
Koulutus

§:t 65-66, 68
§:t 67, 71

Apulaisrehtori Kylkkälä:

Henkilöstöasiat
Koulutus

§:t 19-20
§:t 15-16

Apulaisrehtori Valtaala:

Henkilöstöasiat
Koulutus

§:t: 12
§:t: 11

Lisätietoja: johtava rehtori, puh. 0500 560 363

Päivähoidon johtaja:

Oppilasasiat

§:t 128–158, 163

Lisätietoja: päivähoidon johtaja, puh. 050 439 4033

Kirjasto- ja vap.aikatoimenjohtaja:
Koulutus

§:t 38-39

Lisätietoja: kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Mia Penttala-Salli, puh.
050 466 4120

JOHTAVAN REHTORIN:
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta merkitsee päätökset tiedokseen ja ilmoittaa
viranhaltijoille, ettei sivistyslautakunta käytä kuntalain 51 §:n
mukaista otto-oikeuttaan.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Sivltk 35 §
1) Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Isonkyrön kunnan
nuorisotoimelle etsivän nuorisotyön tukemiseen valtionavustusta 27 000 euroa
ajalle 1.8.2017 – 31.7.2018.

Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja puh. 050 466 4120

JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa
hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 29, 30, 31, 34
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Määräaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
Isonkyrön sivistyslautakunta
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
telefaksi (06) 470 1444, sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan oikaisua
-

se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä

-

oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 27, 28, 32, 33, 35
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 29, 30, 31, 34
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