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KOKOUSAIKA
Miinan koulun opettajien huone
KOKOUSPAIKKA
SAAPUVILLA
OLLEET JÄSENET
(ja merkintä siitä, kuka toimi
puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

LAILLISUUS JA
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PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA
(tarkastuspaikka ja -aika sekä
tarkastajien valinta taikka
merkintä edellisen kokouksen
pöytäkirjan tarkastamisesta)

Lundén Allan, puheenjohtaja
Heikkilä Timo
Helminen Johanna
Hossi Suvi
Järvinen Kari
Klemelä Markku
Safonoff Tarja

Esala Martti, kh:n edustaja
Sillanpää Jari, pöytäkirjanpitäjä

Puheenjohtaja totesi kokouksen alussa.
§ 8-15
Pöytäkirja tarkastetaan sivistysosastolla 12.4.2016 viraston
aukioloaikana. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Kari
Järvinen ja Markku Klemelä.

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Allan Lundén

Jari Sillanpää

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Tarkastusaika

Pöytäkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on
samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Allekirjoitukset

PÖYTÄKIRJA ON
PIDETTY YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Jokioinen 12.4.2016

Kari Järvinen

Markku Klemelä

Jokioinen 13.4.2016
Virka-asema

sivistystoimenjohtaja

Allekirjoitus

Jokioisten kunta
Koulutuslautakunta

kokouspäivämäärä
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Valtuustoaloite digiloikasta Jokioisten kouluihin
Koula § 8
6.4.2016

Jokioisten Kokoomus on tehnyt valtuustoaloitteen ”Digiloikka Jokioisten kouluihin”.
Valtuustoaloitteessa esitetään, että kunta pyrkii aktiivisesti mukaan opetusalan digiloikkaan tähtääviin kärkihankkeisiin ja tarttuu niihin tarjoutuviin rahoitusmahdollisuuksiin sekä varaa budjettiin riittävästi määrärahaa mm. opettajien koulutukseen. Valtuustoaloitteessa todetaan lisäksi,
että hankkeet on järkevä toteuttaa yhteistyössä Lounais-Hämeen kuntien
ja koulujen kanssa.
Jokioisten koulutoimi on jo pitkään pyrkinyt olemaan aktiivinen digitalisuuden lisäämiseksi kaikissa kouluissamme. Koulutuslautakunta ja valtuuston on mahdollistaneet hyvät resurssit sekä laitehankintoihin että
opettajien koulutukseen. Koulujemme digilaitteiden laitekanta on hyvä
ja koulutusmäärärahat ovat toistaiseksi olleet riittävät. Käytettävissä olevia resursseja ovat lisänneet useat hankkeet, joiden kautta on mahdollistettu laitehankintoja, laitteiden ylläpitoa ja opettajien koulutusta ja kouluvierailuja Suomessa ja ulkomailla.
Jokioisten koulutoimi on tehnyt viime vuosien ajan aktiivisesti yhteistyötä seudun muiden kuntien ja erityisesti Forssan kaupungin kanssa
opettajien koulutushankkeiden ja kaiken digitaalisen opetuksen lisäämiseksi ja kehittämiseksi kouluissamme. Seudun kunnat ovat mm. saaneet usean vuoden ajan koulutusmäärärahaa Osaava –hankkeen kautta.
Lisäksi vireillä on muitakin hankkeita, joiden kautta pyritään mahdollistamaan opettajien monipuolista koulutusta mm. juuri tulevaisuuden koulujen tarpeiden ja digitalisaatiomuutoksen kanssa.

Ehdotus

Koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että kuntamme varhaiskasvatuksessa
ja perusopetuksessa pyritään valtuustoaloitteen mukaisesti aktiivisti mukaan kaikkiin digiloikkaan tähtääviin hankkeisiin ja rahoitusmahdollisuuksiin. Monet hankkeet ja opettajien koulutus tulee mahdollisuuksien
mukaan organisoida ja järjestää yhteistyössä seudun muiden kuntien
kanssa.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Lisätietoja asiasta antaa sivistystoimenjohtaja
Jari Sillanpää 050 545 1005
jari.sillanpaa@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Koulutuslautakunta

kokouspäivämäärä

sivu

nro

6.4.2016
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2

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen kunnan alakouluissa lukuvuonne 2016-2017
Koula § 5
5.6.2016

Perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen kuuluu Jokioisten kunnassa koulutuslautakunnan tehtäviin.
Lukuvuonna 2015–2016 aamu- ja iltapäivätoimintaa on järjestetty Miinan ja Kuuman kouluissa. Miinan ja Kuuman koulussa aamu- ja iltapäivätoiminta on järjestetty yhteistyössä varhaiskasvatusyksikön järjestämän päivähoidon kanssa.
Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen periaatteena on ollut, että
ryhmän toimintaan osallistuu säännöllisesti vähintään viisi valtionosuuden piirissä olevaa oppilasta. Kunta saa valtionosuutta aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvista vuosiluokkien 1-2 oppilaita sekä erityisen tuen piiriin siirretyistä oppilaista. Toimintaan on voinut 1.-2. luokkien oppilaiden lisäksi osallistua myös esioppilaita sekä kyläkouluilla 3.- 4.
luokkien oppilaita.
Miinan ja Kuuman kouluissa on tarkoitus järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa lukuvuonna 2016–2017 samoin periaattein yhteistyössä varhaiskasvatusyksikön kanssa kuin lukuvuonna 2015–2016 on toimittu.
Iltapäivätoiminnan koordinaattorina toimii Leena Simola.

Ehdotus

Lautakunta päättää, että koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Miinan ja Kuuman kouluissa lukuvuonna 2016–2017 seuraavien
periaatteiden mukaisesti:
1) Kouluissa järjestetään sekä aamu- että iltapäivätoimintaa. Ryhmän
perustamisen edellytyksenä on, että siihen osallistuu säännöllisesti
vähintään viisi valtionosuuden piirissä olevaa oppilasta. Mikäli jo
aloitettuun toimintaan ei lukuvuoden aikana osallistu riittävästi oppilaita, kyseisen ryhmän toiminta voi lakata.
2) Aamupäivätoimintaa järjestetään pääsääntöisesti klo 6.45–10.00 ja
iltapäivätoiminta klo 12.00–16.30 välisenä aikana.
3) Toiminnasta peritään lautakunnan päättämien taksojen mukaiset
maksut.
4) Toiminta järjestetään yhteistyössä varhaiskasvatusyksikön kanssa ja
toiminnan järjestämistä varten palkataan riittävä määrä toiminnan
ohjaajia.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Lisätietoja asiasta antaa sivistystoimenjohtaja
Jari Sillanpää 050 545 1005
jari.sillanpaa@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Koulutuslautakunta

Päätös

kokouspäivämäärä

sivu

nro

6.4.2016

20

2

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
----------

Koula § 9
6.4.2016

Koulutuslautakunta on päättänyt aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen periaatteista lukuvuodelle 2016–2017 kokouksessaan 1 / 2016.
Aamu- ja iltapäivätoimintaan on saapunut hakemuksia seuraavasti;

MIINAN KOULU
Aamutoiminta

Iltapäivätoiminta

1. luokka

26 hakemusta

31 hakemusta

2. luokka

21 hakemusta

26 hakemusta

Hakemuksia yhteensä

47 hakemusta

57 hakemusta

Aamutoiminta

Iltapäivätoiminta

2 hakemusta

9 hakemusta

KUUMAN KOULU

Hakemuksia yhteensä

Miinan ja Kuuman koulukiinteistöissä on suunniteltu järjestettävän lukuvuonna 2016–2017 päivähoitoa aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteydessä esiopetusikäisille lapsille. Päivähoitoa on haettu kuudelle lapselle.
Esiopetuksen ja päivähoidon järjestää kunnan varhaiskasvatusyksikkö.
Ehdotus

Lautakunta päättää, että Miinan ja Kuuman koululle perustetaan aamuja iltapäivätoimintaryhmät lukuvuodeksi 2016–2017.
Kuuman koulun oppilaille, jotka tarvitsevat aamutoimintaa, palvelu pyritään järjestämään aamutoimintana koululla. Vaihtoehtoisesti aamutoimintaa voidaan järjestää myös perhepäivähoidossa aamuhoitoa tarvitsevien esioppilaiden kanssa.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Lisätietoja asiasta antaa sivistystoimenjohtaja
Jari Sillanpää 050 545 1005
jari.sillanpaa@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Koulutuslautakunta

kokouspäivämäärä

sivu

nro

6.4.2016
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Vuoden 2015 tilinpäätös
Koula § 10
6.4.2016

Vuoden 2015 tilinpäätös on valmistumassa. Koulutuslautakunnan toimintojen osalta vuosi 2015 toteutui taloudellisesti hyvin ja toiminnallisesti suunnitellusti.
Taloudelliset tavoitteet vuonna 2015:
 Vuoden 2015 talousarviossa toimintakulut olivat 9 341 010,00 €. Tilinpäätöksessä toimintakulut ovat 9 278 338,78 €. Poikkeama talousarviosta oli – 62 671,22€.
 Vuoden 2015 talousarviossa toimintatuotot olivat 676 540,00 €. Tilinpäätöksessä toimintatuotot ovat 811 841,06 €. Poikkeama talousarviosta oli + 135 301,06 €.
 Vuosikate vuoden 2015 talousarviossa oli 8 664 470,00 €. Tilinpäätöksessä toteuma on 8 466 497,72 €. Poikkeama talousarviosta oli –
197 972,28 €. Toimintakatteen toteuma on 97,7 % suunnitellusta.
Esityslistan erillisliitteenä on toteumavertailu tilinpäätöksestä.
Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2015:
Vuosi 2015 sujui pääosin suunnitellusti.
Esityslistan erillisliitteenä on koulutuslautakunnan toiminnallisten tavoitteiden arviointi.

Ehdotus

Lautakunta päättää ottaa tietoonsa saatetuksi ja osaltaan hyväksyy vuoden
2015 tilinpäätöksen.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Lisätietoja asiasta antaa sivistystoimenjohtaja
Jari Sillanpää 050 545 1005
jari.sillanpaa@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Koulutuslautakunta

kokouspäivämäärä

sivu

nro

6.4.2016
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Miinan koulun erityisen tuen pienryhmät lukuvuonna 2016–2017
Koula § 11
6.4.2016

Miinan koulussa on lukuvuonna 2015-2016 12 yleisopetuksen luokkaa,
joissa opetusta antavat luokanopettajat. Miinan koulussa on lisäksi kaksi
erityisen tuen pienryhmää, joissa opetusta antavat erityisluokanopettajat.
Koulussa toimii oppilaiden tukena myös resurssiopettaja sekä lisäksi
kunnan alaluokkien yhteinen laaja-alainen erityisopettaja.
Lukuvuodeksi 2016-2017 Miinan kouluun on suunniteltu perustettavan
kolmas pienryhmä, koska yhteensä pienryhmäopetusta tarvitsee noin 25
oppilasta.
Esityslistan erillisliitteenä on asiaa koskeva Miina koulun rehtorin esitys.

Ehdotus

Miinan koululle perustetaan lukuvuodeksi 2016-2017 kolmas erityisen
tuen pienryhmä, johon palkataan määräaikaisesti erityisluokanopettaja.
Lautakunta oikeuttaa Miinan koulun rehtorin suorittamaan opettajan valinnan. Mikäli tehtävään valitaan joku kunnan palveluksessa oleva opettaja, hänelle voidaan myöntää Miinan koulun rehtorin päätöksellä virkavapaa omasta tehtävästään lukuvuodeksi 2016-2017.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Lisätietoja asiasta antaa sivistystoimenjohtaja
Jari Sillanpää 050 545 1005
jari.sillanpaa@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Koulutuslautakunta

kokouspäivämäärä

sivu

nro

6.4.2016
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Oppilaaksiottoalueet lukuvuoden 2016–2017 alusta lukien
Koula § 12
6.4.2016

Ehdotus

Koulutuslautakunta on päättänyt vuonna 2015 uusista esiopetuksen ja
perusopetuksen oppilaaksiottoalueista. Kuuman koulun oppilasmäärä on
laskussa. Lautakunnan päätösten ja linjausten mukaisesti Kuuman koulu
tulee pitää mahdollisimman elinvoimaisena myös oppilasmäärän suhteen.
Lukuvuoden 2015–2016 kokemusten perusteella oppilaiden sijoittaminen keskustan päiväkoteihin ja kouluihin tai vaihtoehtoisesti Kuuman
kouluun onnistuu kuljetusten osalta päällekkäin Rehtilän ja vanhan maatalousoppilaitoksen alueilta. Rehtilän ja vanhan maatalousoppilaitoksen
alueet eivät tällä hetkellä kuulu Kuuman koulun oppilaaksiottoalueeseen.
Kyseisillä alueilla asuu huoltajia, jotka haluaisivat lapsensa Kuuman
koululla järjestettävään esiopetukseen ja Kuuman koulun perusopetukseen.
Mikäli lautakunta päättää muuttaa oppilaaksiottoalueita siten, että Rehtilän ja vanhan maatalousoppilaitoksen alueilta huoltaja voi valita lapsensa lähiesiopetuspaikaksi ja lähikouluksi Kuuman koulun, voidaan Kuuman koululle perustaa lukuvuodeksi 2016–2017 esiopetusryhmä. Kuuman koulun esiopetusryhmään on ilmoitettu 7 lasta, joista kaksi asuu
edellä mainituilla Rehtilän ja vanhan maatalousoppilaitoksen alueilla.
Lautakunta päättää muuttaa lukuvuoden 2016–2017 alusta lukien
28.1.2015 (§ 4) tehtyä oppilaaksiottoalueita koskevaa päätöstä siten, että
Rehtilän ja vanhan maatalousoppilaitoksen alueilta huoltaja voi valita
lapsensa lähiesiopetuspaikaksi joko Kuuman koulun tai keskustan päiväkodit sekä lähikouluksi luokille 1-6 joko Kuuman koulun tai Miinan /
Paanan koulut.
Lautakunta päättää lisäksi perustaa saatujen ilmoittautumisten perusteella Kuuman koululle esiopetusryhmän lukuvuodeksi 2016–2017.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Lisätietoja asiasta antaa sivistystoimenjohtaja
Jari Sillanpää 050 545 1005
jari.sillanpaa@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Koulutuslautakunta

kokouspäivämäärä

sivu

nro

6.4.2016
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Jokiläänin kansalaisopiston toiminta lukuvuonna 2016-2017
Koula § 13
6.4.2016

Jokiläänin kansalaisopiston musiikin tuntiopettajan tehtävät on hoidettu
lukuvuonna 2015–2016 tuntiopettajien toimesta. Rehtorin päätöksellä
ohjaavan opettajan tehtävät on annettu erillismääräyksellä yhden tuntiopettajan tehtäväksi.
Sivistystoimenjohtaja, Jokiläänin kansalaisopiston rehtori ja opiston
opettajisto ovat käyneet keskustelua opiston toiminnan kehittämisestä
opettajakokouksissa 14.3.2016 ja 4.4.2016. Sivistystoimenjohtaja ja rehtori olivat suunnitelleet, että opistolle voitaisiin perustaa suunnittelijaopettajan tehtävä lukuvuodeksi 2016-2017.
Suunnittelijaopettajan työnkuvaan harkittiin mm. seuraavia tehtäviä:
-Vastaa omasta opetuksestaan ja sen suunnittelusta.
-Vastaa opiston opetus- ja kurssisuunnitelmien sekä hankkeiden
laatimisesta.
-Osallistuu tuntiopettajien hankintaan, perehdyttämiseen, ohjaamiseen ja
tiedottamiseen.
-Osallistuu opiston tiedottamiseen ja markkinointiin.
-Osallistuu opiston opetuksen ja oppimateriaalien kehittämiseen.
-Osallistuu opiston opetustilojen, kaluston ja työvälineiden hankintaan ja
niiden huoltoon.
-Osallistuu ilmoittautumisten vastaanottoon ja opintoneuvontaan.
-Osallistuu tarvittaessa opiston yhteisten esitysten, tapahtumien ja
näyttelyjen järjestämiseen.
-Analysoi opiston kurssipalautteet ja laatii niistä yhteenvedon seurantaa
varten.
-Kokoaa tiedot toimintakertomukseen eri oppiaineryhmien osalta.
-Seuraa asiakkaiden tarpeiden ja odotusten kehitystä eri
oppiaineryhmien osalta.
-Osallistuu opiston yleiseen kehittämiseen.
- Hoitaa muut erikseen sovittavat työt.
Suunnittelijaopettajan tehtävä toisi nykytilanteeseen verrattuna lisäkuluja. Keskustelussa harkittiin tämän vuoksi ohjaavien opettajien tehtävistä
luopumista. Opettajiston näkemyksen mukaan suunniteltu suunnittelijaopettajan tehtävä olisi monella tapaa tarpeellinen, mutta liian laaja varsinkin, jos ohjaavien opettajien tehtävät jäisivät pois. Keskusteluissa
päädyttiin siihen, että opiston toiminnan kannalta on hyvä ja perusteltua
jatkaa samoin toimintaperiaattein kuin lukuvuonna 2015–2016.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Lisätietoja asiasta antaa sivistystoimenjohtaja
Jari Sillanpää 050 545 1005
jari.sillanpaa@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Koulutuslautakunta

kokouspäivämäärä
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Sivistystoimenjohtaja - Paanan koulun rehtori on opettajakokouksen perusteella esittänyt kansalaisopiston rehtorille, että opiston musiikin opetus järjestetään lukuvuonna 2016–2017 samaan tapaan kuin lukuvuonna
2015–2016. Rehtorille järjestely sopii. Tämä on myös hyvin mahdollista, koska tuntiopettajat ovat halukkaita jatkamaan opetusta, opiskelijat
ovat olleet opetukseen tyytyväisiä ja itse kurssit ovat toteutuneet ja sujuneet hyvin lukuvuonna 2015–2016.
Musiikin opettajan työpanosta on tarkoitus hyödyntää lukuvuonna 20162017 myös Paanan koululla sivutoimisena tuntiopettajana. Keväällä
2015 harkittu opiston ja Paanan koulun yhteisen musiikin opettajan viran
perustaminen ei ole edennyt virka- ja työehtosopimusten haasteellisuuden vuoksi.
Ehdotus

Lautakunta päättää, että Jokiläänin kansalaisopiston musiikin opetus
järjestetään lukuvuonna 2016–2017 tuntiopettajien toimesta. Rehtorille
annetaan oikeus palkata lukuvuodeksi 2016–2017 musiikin opetuksen
suunnittelu ym. tehtäviä varten ohjaava opettaja musiikin opetusta antavien tuntiopettajien joukosta.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimieleisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Lisätietoja asiasta antaa sivistystoimenjohtaja
Jari Sillanpää 050 545 1005
jari.sillanpaa@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Koulutuslautakunta

kokouspäivämäärä
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Viranomaisten pöytäkirjat ja päätökset
Koula § 14
6.4.2016

Sivistystoimenjohtajan päätökset § 1-5
Paanan koulun rehtorin päätökset § 8-19
Miinan koulun rehtorin päätökset § 1-16
Miinan koulun rehtorin salassa pidettävät päätökset § 3
Varhaiskasvatusjohtajan henkilöstöpäätökset § 1-160
Varhaiskasvatusjohtajan asiakaspäätökset § 1-19
Varhaiskasvatusjohtajan muut päätökset § 1-36
Perhepäivähoidon päällikön henkilöstöpäätökset § 1-144
Perhepäivähoidon päällikön asiakaspäätökset § 1-54

Ehdotus

Lautakunta päättää merkitä edellä esitellyt pöytäkirjat tiedoksi ja päättää,
että pöytäkirjoissa olevia kuntalain mukaisen otto-oikeuden piiriin kuuluvia päätöksiä ei oteta koulutuslautakunnan käsiteltäviksi.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Lisätietoja asiasta antaa sivistystoimenjohtaja
Jari Sillanpää 050 545 1005
jari.sillanpaa@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Koulutuslautakunta

kokouspäivämäärä

sivu

nro

6.4.2016
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Saapuneet kirjeet
Koula § 15
6.4.2016

Jokioisten kunnan hakemus aluehallintovirastolle 5.4.2016
Liikkuva koulun –ohjelman kehittämisavustus (10 272€)

Ehdotus

Lautakunta päättää hyväksyä saapuneen kirjeen tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Lisätietoja asiasta antaa sivistystoimenjohtaja
Jari Sillanpää 050 545 1005
jari.sillanpaa@jokioinen.fi

