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LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
ASIAT

1 - 11 §

ALLEKIRJOITUKSET
Matti Korhonen
puheenjohtaja

Eeva Päiviö
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti.
Iida Nylander

Joonas Tuikkanen

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
Pöytäkirja on 25.02.2022 viety nähtäväksi kunnan verkkosivuille.
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Sivltk 21.02.2022 § 1

Toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
Sivltk 21.02.2022 § 2

Kokoukselle valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat
toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Iida Nylander ja Joonas Tuikkanen.
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ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Sivltk 21.02.2022 § 3

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Todetaan mahdolliset esteellisyydet.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Puheenjohtaja totesi, että ilmoitettuja esteellisyyksiä ei ollut.

_____________________

TOHOLAMMIN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta

§ 32
§9
§4

1/2022

6

15.02.2021
09.03.2021
21.02.2022

KUNTALAISALOITE / KERTTULAN KENTÄN JATKOMAHDOLLISUUDET
Kh 15.02.2021 § 32
Valmistelija tekninen johtaja Juha Hopeavuori, puh. 040 150 5302
Jyri Kellosalo on jättänyt kuntalaisaloitteen 30.12.2020.
Kellosalo toteaa aloitteessaan, että kunnassa on paljon moottoriajoneuvojen harrastajia, joilla ei ole paikkaa missä ajella laillisesti. Lähin rata sijaitsee Nivalassa Pyssymäellä. Kannuksessa on myös soramontturata, mutta
sitä ei huolleta.
Kellosalo ehdottaa, että Kerttulan urheilukenttä muutettaisiin motocross-,
moottorikelkka- ja mönkijäradan paikaksi. Kenttä olisi sopivan kokoinen
kyseiseen harrastukseen. Radan tekemiseen tarvitsee muutamat hiekkaja sorakuormat sekä kaivinkoneen. Haittapuolina paikalla saattaisi olla melu läheisille asukkaille, mutta aukioloajat voisi säädöstellä kaikille miellyttäväksi. Kellosalo ehdottaa, että radalla voisi järjestää kilpailuja ja vaihtoehdon, että koko alueen voisi asfaltoida ja rakentaa paikka karting-autoille
kesäksi.
Kuntalaisaloite esityslistan liitteenä.
Tekninen johtaja: Kunnanhallitus merkitsee kuntalaisaloitteen tiedoksi ja
päättää jatkotoimenpiteistä.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan tekemän päätösehdotuksen.
Päätös: Kunnanhallitus yksimielisesti merkitsi kuntalaisaloitteen tiedoksi ja
toteaa, että kyseinen kohde ei sovellu esitettyyn käyttötarkoitukseen ja
päätti siirtää kuntalaisaloitteen sivistyslautakunnalle jatkovalmisteluun. Sivistylautakunta harkitsee Kerttulan urheilukentälle muuta vaihtoehtoista
käyttöä.
______
Sivltk 09.03.2021 § 9
Valmistelija sivistysjohtaja Eeva Päiviö, puh. 040 150 5230
Kerttulan kenttä tarvitaan nykykäytössään yleisurheilukenttänä vielä kesään 2022 asti, kunnes Kuusistoon rakennettava uusi urheilukenttä valmistuu. Toistaiseksi sivistystoimistoon on esitetty yksi idea vanhan kentän jatkokäyttöön. Sitä on ehdotettu moukarinheittäjien harjoituskentäksi.
Kerttulan kenttä sijaitsee Toholammin kauneimpien jokimaisemien äärellä.
Koska alue sijaitsee omakotialueen välittömänä jatkeena, yksi mahdollisuus olisi kaavoittaa alueelle houkuttelevia omakotitontteja. Vesi, viemäröinti ja muu asumiseen tarvittava infrastruktuuri ovat alueella jo saatavissa.
Kerttulan kentän alueen jatkokäytöstä olisi hedelmällistä järjestää kuntalai_____________________
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sia osallistava ideointimahdollisuus. Kyselyn tuloksia voisi hyödyntää uuden kuntastrategian laadinnassa ja kunnan palveluiden kehittämissuunnitelmissa.
Käsittelyssä olevan kuntalaisaloitteen viesti on, että Toholammille tarvittaisiin moottoriharrastajille harjoittelualue. Kerttula ei siihen sovellu, mutta
tarpeelle pyritään löytämään toinen, parempi ratkaisu.
Sivistysjohtaja: Toholammin kunta järjestää Kerttulan kentän alueen jatkokäytöstä kunnan nettisivuille kyselyn. Asian käsittely ja kyselyn tulokset
saatetaan kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston tietoon.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______

Sivltk 21.02.2022 § 4

Valmistelija sivistysjohtaja Eeva Päiviö, puh. 040 150 5230
Kuntalaiskysely oli avoinna vastaajille 4.10. - 30.11.2021. Siihen oli mahdollista vastata verkossa (linkki kunnan verkkosivuilla sekä Facebook-sivuilla) tai paperilomakkeella Toholammin kirjastossa.
Kyselystä tiedotettiin kunnan verkkosivuilla ja somekanavissa (Facebook
ja Instagram) sekä tiedotteella Lestijoki-lehdessä. Myös kirjasto tiedotti kyselystä. Kysely huomioitiin myös Lestijoki-lehden pääkirjoituksessa.
Kyselyyn saatiin vastauksia todella runsaasti, 93. Yli puolet vastauksista oli
verkossa, paperilomakkeiden vastaukset syötettiin kyselyn päättymisen jälkeen verkkolomakkeelle analysointia varten. Myös vastausten laatu oli
erinomainen, vastaajat olivat todella paneutuneet aiheeseen ja hyvin monet perustelivat vastauksensa huolellisesti.
Kerttulan kenttä on vielä vuoden 2022 syksyyn asti nykykäytössä, kunnes
uusi urheilukenttä Kuusiston liikunta-alueelle valmistuu.
Kyselyn toteuttaja kirjastonjohtaja Satu Kinnari esittelee kyselytulokset sivistyslautakunnan kokouksessa. Avoimet vastaukset lähetetään lautakunnan jäsenille sähköisesti.
Jatkovalmistelun taustatiedoksi todetaan, että kenttäalueen on vuonna
1931 Toholammin nuorisolle lahjoittanut taiteilija Albert Gebhardt
(1869–1937).
Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta päättää
- että toistaiseksi kenttä jää koko perheen ulkoilualueeksi, jonka perussiisteydestä pidetään huolta,
- että kenttäalueen kehittämisestä tehdään erillinen suunnitelma, jossa
hyödynnetään kyselytuloksia ja
- lähettää kyselyn tulokset ja asian käsittelyn kunnanhallitukselle ja kun-
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nanvaltuustolle tiedoksi.
Kirjastonjohtaja Satu Kinnari toimi asiantuntijana tämän asian käsittelyn
aikana. Hän poistui kokouksesta klo 17.46.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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VALTUUSTOALOITE / TOHOLAMMIN LIIKENNEYMPYRÄ
37/43.431/2020
Kh 14.12.2020 § 190
Valmistelija tekninen johtaja Juha Hopeavuori, puh. 040 150 5302
Valtuutettu Virpi Ali-Haapala on jättänyt valtuustoaloitteen 21.9.2020.
Ali-Haapala toteaa aloitteessaan, että Toholammin kunta haluaa strategiansa mukaisesti huolehtia viihtyisästä elinympäristöstä. Myös Toholammin liikenneympyrä tulisi saattaa osaksi tätä kokonaisuutta ja strategiaa.
Toholammin liikenneympyrä voisi olla käyntikortti, joka kertoo alueesta ja
sen omaleimaisesta luonteesta paljon. Kaunis ja omaleimainen liikenneympyrä toisi viihtyisyyttä kuntalaisille ja lisäisi positiivista kokemusta omasta kunnastaan. Hyvin toteutettuna liikenneympyrä voisi olla vetovoimatekijänä niille lukuisille tienkäyttäjille, jotka ajavat Toholammin keskustan läpi.
Valtuustoaloite esityslistan liitteenä.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee valtuustoaloitteen tietoonsa ja
päättää jatkotoimenpiteistä.
Päätös: Kunnanhallitus yksimielisesti merkitsi valtuustoaloitteen tiedokseen ja päätti siirtää sen sivistyslautakunnalle jatkovalmisteluun.
Kh:n jäsen Minna Lankinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.06.
______
Sivltk 09.03.2021 § 10
Valmistelija sivistysjohtaja Eeva Päiviö, puh. 040 150 5230
Liikenneympyrän jatkosuunnitteluun on reunaehtoja, joista seloste seuraavassa. Lähde on Vaasan tiepiiri.
"Maisemateoksen tulee olla yksinkertainen ja pelkistetty, jotta teos ei
kiinnitä liittymässä liikkuvan huomiota. Havainnointi tulee kohdistua liikenteeseen ja liittymätoimintojen suorittamiseen. Monumentti tulee olla sellainen, että se on kokonaan nähtävissä jo tarpeeksi kaukaa. Yleensä mitään
liikkuvia osia ei teoksessa saa olla.
Ajoneuvon kuljettajan tulee nähdä monumentti ajoneuvon etuikkunasta
vähintään 10 sekunnin ajan, jotta teosta voidaan kauempaa katsella turvallisesti hetken verran.
Teoksen tulee olla törmäysturvallinen, tai se pitää sijoittaa siten, ettei se
aiheuta törmäysvaaraa.
Maisemateos voidaan valaista, mutta vilkkuvien, liikkuvien, punaisten tai
_____________________
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vihreiden valojen käyttöä ei sallita. Valaistus ei myöskään saa häikäistä tai
olla huomattavasti kirkkaampi kuin muu tieympäristö, jotta kuljettajan
huomio pysyy liittymätoimintojen tekemisessä.
Monumentti ei saa muistuttaa liikennemerkkiä eikä se saa olla näkemäeste."
Turvallisin ja huollon kannalta järkevin liikenneympyrän keskialueen toteutus lienee matalien, helppohoitoisten kasvien ja matalan kiveyksen ja mahdollisesti valaistuksen yhdistäminen. Tätä ajatusta tukee myös se, että ympyrässä pitää pystyä kuljettamaan myös erikoiskuljetuksia. Toteutuksen
pohjaideana voisi olla Lestijoki ja jokiluonto. Liikenneympyrän jatkosuunnittelussa tehdään tiivistä yhteistyötä teknisen toimen kanssa. Suunnitelma
pitää hyväksyttää tienpidosta vastaavalla Vaasan tiepiirillä.
Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta käy evästyskeskustelun liikenneympyrän
toteuttamisvaihtoehdoista.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______
Sivltk 21.02.2022 § 5

Valmistelija sivistysjohtaja Eeva Päiviö, puh. 040 150 5230
Toholammin liikenneympyrä on vilkkaassa risteyksessä, josta ajaa keskimäärin 4223 ajoneuvoa vuorokaudessa. Jatkovalmistelua tehtiin sillä tausta-ajatuksella, että näin keskeiseen paikkaan sijoitettavassa objektissa
kannattaa rajallisten resurssien raameissa pyrkiä mahdollisimman korkeatasoiseen ja laadukkaaseen toteutukseen.
Tämän ajatuksen pohjalta sivistysjohtaja on käynyt sähköpostikirjeenvaihtoa toholampilaislähtöisen taitelija Pekka Jylhän kanssa, ja mieluisana yllätyksenä Pekka Jylhä on suhtautunut hyvin myönteisesti liikenneympyrän
taideteoksen suunnitteluun ja toteutukseen. Pekka Jylhän omin sanoin:
”Olen kiinnostunut hankkeesta ja mielelläni tulen kehittelemään teosta yhdessä teidän kanssanne liikenneympyrään. Paikka on hieno ja sijainti hyvä
eli pitäisi lähteä etsimään hienoa ideaa liikenneympyrään”.
Pekka Jylhä osallistaa mielellään myös kuntalaisia suunnitteluprosessiin.
Hän kirjoittaa näin: "Mielestäni on oikein hyvä asia, että kuntalaiset ottaisivat mahdollisimman ison roolin heti teoksen alkukehittelystä lähtien. ---Yksi kiva idea koululaisille olisi, että heille annettaisiin tehtäväksi ideoida
liikenneympyrään jotain, mikä koskettaa heitä. Se voisi olla nuorille mielenkiintoinen ympäristötaideprojekti esim. kuviksessa, --- jos tulisi oikein loistavia ehdotuksia voitaisi yhteistyössä toteuttaakin. Nämä on vain tällaisia
ajatuksia joita voitte hieman pohdiskella."
Taiteilija tuntee liikenneympyröiden maisemateoksiin liittyvät tiukat reunaehdot. Teos olisi valmis 3 – 5 vuoden päästä. Teoksen rahoitukseen on
tarkoitus hakea mm. Taiteen edistämiskeskus Taiken Prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen -avustusta.
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Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että
- Toholammin liikenneympyrään toteutetaan maisemateos yhteistyössä taiteilija Pekka Jylhän kanssa
- kunnanhallitus perustaa projektin toteuttamista varten enintään
5-jäsenisen toimikunnan, johon kunnanhallitus ja tekninen toimi päättävät
oman edustajansa. Kunnanhallituksen edustaja toimisi myös toimikunnan
puheenjohtajana.
- sivistystoimen edustajiksi toimikuntaan sivistyslautakunta esittää kulttuurisihteeriä ja erikseen päätettävää lautakunnan edustajaa.
- kunnanhallitus saattaa valtuustoaloitteen etenemisen tiedoksi kunnanvaltuustolle.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Mikäli kunnanhallitus
päättää perustaa ehdotetun toimikunnan, sivistyslautakunnan edustajaksi
toimikuntaan esitetään Iida Nylanderia.
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VALTUUSTOALOITE / KUVATAITEEN HANKINTA TOHOLAMPILAISILTA TAITEILIJOILTA
KIRKONKYLÄN UUDELLE KOULULLE
47/01.018/2020
Kh 14.12.2020 § 193
Valmistelija hallintojohtaja Anette Törmänen-Lindqvist, puh. 040 150 5202
Marja Hylkilä jätti valtuuston kokouksessa 7.12.2020 seuraavan valtuustoaloitteen:
1. Esitän, että Herman Ojalan koulun laite- ja irtaimistohankintojen yhteydessä varataan määräraha kuvataiteen hankintaan niin kuin uudisrakennusten yhteydessä suositellaan.
2. Kuvataide hankitaan toholampilaisilta taiteilijoilta.
• Toholammilla on useita kuvataiteen lahjakkaita toimijoita
• näin tuodaan esiin Toholammilla asuvia osaajia
• tämä mahdollistaa eri sukupolvien välisen vuorovaikutuksen
• teoksia voi käyttää hyödyksi kuvataiteen opetuksessa
• näin arvostamme ”oman kylän taitajia”.
Valtuustoaloite esityslistan liitteenä.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee valtuustoaloitteen tietoonsa ja
päättää jatkotoimenpiteistä.
Päätös: Kunnanhallitus yksimielisesti merkitsi valtuustoaloitteen tiedokseen ja päätti siirtää sen sivistyslautakunnalle jatkovalmisteluun.
______
Sivltk 09.03.2021 § 7
Valmistelija sivistysjohtaja Eeva Päiviö, puh. 040 150 5230
Toholammin keskustan uudella koululla on varsin vähin ehjää seinäpintaa,
joka ripustuskorkeudelta joudutaan säästämään oppilastöiden esille panoon. Arkkitehdin kanssa on keskusteltu esimerkiksi oppimistilojen välisten
taitto-ovien hyödyntämisestä taidehankinnassa. Tässä tapauksessa vain
suoraan ovien pintaan ripustuskorkeutta ylemmä maalatut teokset voisivat
tulla kyseeseen.
Toinen vaihtoehto taiteen käyttöön voisi olla portaikon alle jäävä tila, jonne
olisi houkuttelevaa hankkia alakouluikäisten maailmaan sopivaa satukuvitusta ja/tai tilaan varta vasten suunniteltuja tekstiilejä. Yläkoulun puolelle
Kuusistolle rakentuva ruokala käytävätiloineen voisi olla näiden ohella hyvä sijoituspaikka ripustettavalle taideteokselle.
Taidehankinnat koulukompleksiin ovat valmistelussa. Hankintojen aikataulu tarkentuu, kun koulutilojen toiminnallisuus, niiden pintamateriaalit, värit
ja kalustevalinnat antavat mahdollisuuden sovittaa taidehankinnat tiloihin
sopiviksi. Myös muut taiteenlajit kuin kuvataide voivat tulla kyseeseen.
_____________________
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Vahva sidos Toholampeen on taidehankintojen pohjaideana. Hankinnat
suoritetaan paikallisilta taiteilijoilta tai hyödyntäen aiemmin Toholammilla
eläneitä tai lamppilaislähtöisiä luovaa työtä tehneitä tai edelleen tekeviä
henkilöitä. Hankinnoissa halutaan nostaa esille kaikenikäisten, myös nuorten taiteilijoiden osaamista.
Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta merkitsee edellä olevan selvityksen tiedoksi ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston tietoon.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______
Sivltk 21.02.2022 § 6

Valmistelija sivistysjohtaja Eeva Päiviö, puh. 040 150 5230.
Valtuustoaloitteessa viitataan suositukseen uudisrakentamisen yhteydessä
suoritettavasta taidehankinnasta. Tällä tarkoitettanee prosenttiperiaatetta,
joka tarkoittaa sitä, että vähintään yksi prosentti rakennuskustannuksista
käytetään taiteeseen. Kaikki Suomen 20 suurinta kaupunkia noudattavat
prosenttiperiaatetta, mutta siihen sitoutumisen aste ja laajuus vaihtelevat.
Tuoreimman kuntia koskevan selvityksen mukaan 77 Suomen kuntaa on
tehnyt prosenttiperiaatetta koskevan periaatepäätöksen. Marja Hylkilän
valtuustoaloite on hyvä muistutus taiteen merkityksestä kunnan erityyppisissä rakennus- ja peruskorjaushankkeissa.
Herman Ojalan uusi koulu valmistui lokakuussa 2021. Askel prosenttiperiaatteen noudattamiseen Toholammilla on Herman Ojalan uuden koulun
taidehankinta. Prosenttiperiaatteen täydellinen noudattaminen Herman
Ojalan uuden koulun rakentamisessa merkitsisi n. 22.000 €:n käyttämistä
taidehankintoihin.
Sivistystoimi neuvotteli nuoren toholampilaisen kuvataiteilijan Jenna Nuoralan kanssa uuden koulun taidehankinnasta. Aiheeksi valikoituivat lapsille
tutut suomalaisen luonnon eläimet ja kasvit. Projektin edetessä taideteoksen sijoituspaikaksi päätettiin yhteistyössä taiteilijan kanssa koulun sisääntuloeteiset. Sijoituspäätökseen vaikutti se, että koulun luokkatiloissa
on varsin vähän ehjää ripustuspintaa, ja niissä oppilastyöt ovat etusijalla.
Taideteoksen osat toimitettiin koululle 30.12.2021, ja niiden hankintahinta
oli 4.545,45 € alv 0.
Hankinta voitiin suorittaa suorahankintana. Julkisten hankintojen neuvontayksikkö: ”Taideteoksen tai taiteellisen esityksen hankkiminen on mahdollista suorahankintana, mikäli hankinnan tarkoituksena on ainutkertaisen
taideteoksen tai taiteellisen esityksen luominen tai hankkiminen. Hankintojen kohteet ovat taideteoksia tai taideteollisia esineitä, joissa taiteilijan henkilö määrää taideteoksen ainutlaatuisen luonteen ja arvon.”
Jenna Nuorala kertoo teoksen taustasta: ”Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuuden voima! Sain kunnian toteuttaa Toholammin uudelle koululle teoksen. Teoksen lähtökohdaksi valikoitui luonto ja eläimet. Tämä aihe tuntui
luontevalta itselle ja sitä oli myös toivottu koululaisten puolelta. Halusin, että teos puhuttelee erityisesti koululaisia. Teoksissa käsittelen ajankohtaisia
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teemoja, ystävyyttä ja erilaisuutta. Nämä teemat nousevat usein esille koulumaailmassa ja koin tärkeäksi tuoda teemoja esiin myös taiteen kautta.
Jokainen on omanlaisensa ja kaikki ovat yhtä tärkeitä. Teoksen nimi on
Jaettu ilo. Jaettu ilo on moninkertainen, mutta ajatuksen voi kääntää myös
toisin päin: jaettu huoli keventää kantajansa taakkaa. Ystäviä tarvitaan arjessa!
Teos on toteutettu maalatuista ja muotoon leikatuista koivuvanereista.
Teos on jaettu alakoulun molempien eteisten seinille, joissa eläimet tervehtivät eteiseen tulijoita. Teos rakentui lopulliseen muotoonsa työn edetessä. Levyjä on useita päällekkäin luoden teokseen kerroksellisuutta ja
moniulotteisuutta. Värit halusin pitää raikkaina ja pirteinä.”
Sivistystoimi kiittää taitelijaa lämpimästi hyvin sujuneesta yhteistyöstä ja
kauniista toteutuksesta. Oheismateriaalina on kuvia taideteoksesta.
Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta
- merkitsee tiedoksi taitelija Jenna Nuoralalta Herman Ojalan uuteen kouluun suoritetun taidehankinnan ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen
ja kunnanvaltuuston tietoon.
- päättää, että Toholammin kunta vastaisuudessa pyrkii varautumaan
myös taidehankintoihin omissa julkisten tilojen uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeissaan.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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LIIKUNTAETUUDEN MYÖNTÄMINEN 64 VUOTTA TÄYTTÄNEILLE ELÄKELÄISILLE
10/35.352/2021
Sivltk 09.03.2021 § 6
Valmistelijat liikunta- ja nuorisosihteeri Minna Vilppola, puh. 040 150 5233
ja sivistysjohtaja Eeva Päiviö,puh. 040 150 5230
Päivittäinen liikkuminen on ikäihmiselle elinehto. Liikkuminen ei estä vanhenemista, mutta sen avulla säilytetään ja parannetaan lihasvoimaa, tasapainoa, liikkuvuutta ja kävelykykyä. Liikkuminen vahvistaa myös mielen hyvinvointia ja muistia sekä tarjoaa mahdollisuuden tavata muita ihmisiä. Riittävä päivittäinen liikkuminen tukee merkittävästi pitkäaikaissairauksien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta. Vain muutama prosentti eläkeläisistä liikkuu
kestävyys- ja lihaskuntosuositusten mukaisesti (Ikäinstituutti).
Jokainen viikoittaiseen toimintaan sitoutettu eläkeläinen tai toimintakyvyltään heikentynyt henkilö säästää kunnan terveysmenoja. Voisiko kunta arvostaa liikkuvaa riskiryhmään kuuluvaa niin, että lähtisi mukaan laskemaan
kulut liikkuvalta minimiin; palkitsisi hyvästä tehdystä työstä omaa terveyttä
ja verotuskuntaansa kohtaan? Jos yksi lonkkaleikkaus maksaa n. 8.000 €
ja kunnan ohjattu kuntosaliryhmä 32 € (alv 0%) / kausi (n. 4-5 kk) / hlö, niin
yhdellä säästetyllä leikkauksella maksetaan 250 eläkeläisen kuntosalimaksut aina joko syys- tai kevätkaudeksi. Toholammilla oli vuonna 2017 yli
64-vuotiaita 25,4 % väestöstä, tämä tarkoittaa 810 eläkeläistä. Yhdellä
lonkkaleikkauksen hinnalla turvataan jo n. 1/3 kunnan eläkeläisten liikkuminen aktiivisesti useammaksi kuukaudeksi.
Useassa kunnassa ja kaupungissa on kunnan järjestämä toiminta vapautettu maksuttomaksi eläkeläisille sillä perusteella, että heidän aktivointinsa
säästää kunnan terveysmenoja merkittävästi. Espoossa Senioreiden
Sporttikortti on maksuton liikuntakortti espoolaisille senioreille, ja kortti käy
kunnan ohjattuun liikuntatoimintaan ja liikuntapaikkoihin. Turussa eläkeläinen saa ladata 6 kk käyttöajaksi kerrallaan oman Sporttirannekkeen, jossa
kaupungin liikuntapalvelut ovat ilmaisia, mutta rannekkeella saa etuja
myös kulttuuripalveluissa. Nämä ovat esimerkkejä isoista kaupungeista,
mutta Toholampi voisi toimia edelläkävijänä alueen pienistä kunnista ja
aloittaa terveyskampanjan, jolla tuodaan terveyttä ja aktiivisuutta.
Lampin hallilla naisten ryhmä teetätti itselleen kuntoilupaidat, joihin painatettiin teksti Ikäinstituutin tekstiä muokaten: "Tämä tyttö nostaa puntteja ja
Toholampi säästää huntteja". Ymmärrämme liikkumisen tärkeyden ja kannustamme kunnan eläkeläiset aktiiviseen arkeen pitämään itsensä toimintakykyisinä mahdollisimman pitkään.
Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta päättää, että 1.1.2019 - 31.12.2020 toholampilaiselle 64 vuotta täyttäneelle eläkkeellä olevalle henkilölle
1) Toholammin kunnan Lampin hallilla järjestämät ohjatut tunnit ovat maksuttomia
2) kunta jakaa seurojen, yhdistysten ja muiden toimijoiden Toholammin
kunnan alueella järjestämään liikuntatoimintaan puolivuosittain sporttikortteja, joiden arvo on kunnan ohjatun kauden hinta 32 €.
Yhdistys, jolle sporttikortti on luovutettu, voi laskuttaa kuntaa 32 euron arvosta/henkilö puolivuosittain. Jokaisella on oikeus kahteen korttiin vuodes_____________________
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sa (kevätkausi ja syyskausi).
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______
Valmistelija sivistysjohtaja Eeva Päiviö, puh. 040 150 5230
Vuonna 2020 yhdistysten ja liikuntaseurojen palveluja sporttikortilla käytti
58 eläkeläistä, sen kustannukset kunnalle olivat yhteensä 1.862 euroa.
Ennen koronarajoituksia ajalla 8.1. - 10.3.2020 maksuttomia ohjattuja kuntosalivuoroja käytti kaikkiaan 35 eläkeläistä. Sporttikortti on aktivoinut uusia seniori-ikäisiä kuntalaisia liikkumaan ja se on tuonut kunnalle paljon
positiivista palautetta.
Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta päättää, että 1.1.2021 - 31.12.2021 toholampilaiselle 64 vuotta täyttäneelle eläkkeellä olevalle henkilölle
1) Toholammin kunnan Lampin hallilla järjestämät ohjatut tunnit ovat maksuttomia
2) kunta jakaa seurojen, yhdistysten ja muiden toimijoiden Toholammin
kunnan alueella järjestämään liikuntatoimintaan puolivuosittain sporttikortteja, joiden arvo on kunnan ohjatun kauden hinta 32 €.
Yhdistys, jolle sporttikortti on luovutettu, voi laskuttaa kuntaa 32 euron arvosta/henkilö puolivuosittain. Jokaisella on oikeus kahteen korttiin vuodessa (kevätkausi ja syyskausi).
Jukka Lintilä poistui esteellisenä (HallintoL 28 § 3) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 18.40. - 18.48.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______
Sivltk 21.02.2022 § 7

Valmistelijat sivistysjohtaja Eeva Päiviö, puh. 040 150 5230, liikunta- ja
nuorisosihteeri Timo Hakala, puh. 040 150 5233.
Vuonna 2021 yhdistysten ja liikuntaseurojen palveluja sporttikorteilla käytti
35 henkilöä, ja niistä syntyneitä kustannuksia kertyi 1.120 euroa.
Kevätkaudella 2021 koronarajoitusten vuoksi ohjattuja liikuntaryhmiä ei ollut tarjolla, minkä vuoksi sporttikortin pystyi käyttämään poikkeuksellisesti
Lampin hallin kuntosalin maksussa. Sporttikortteja lunastettiin 6 kappaletta
kuntosalimaksuihin, ja näistä syntyi kustannuksia 192 euroa.
Sporttikorttia käytetään edelleen aktiivisesti ja sitä pidetään tärkeänä lisänä toholampilaisille eläkeläisille kannustamaan kohti liikuntaa.
Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta päättää, että toistaiseksi 1.1.2022 alkaen toholampilaiselle 64 vuotta täyttäneelle eläkkeellä olevalle henkilölle
1) Toholammin kunnan Lampin hallilla järjestämät ohjatut tunnit ovat
maksuttomia
2) kunta jakaa yhdistysten, seurojen ja muiden toimijoiden Toholammin

_____________________

TOHOLAMMIN KUNTA
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta

PÖYTÄKIRJA
§6
§7

1/2022

17

09.03.2021
21.02.2022

kunnan alueella järjestämään liikuntatoimintaan puolivuosittain
sporttikortteja. Kortin arvo on 40 €.
3) sporttikortin edun voi käyttää poikkeustilanteessa Toholammin kunnan
kuntosalimaksuun, mikäli ohjattua toimintaa ei ole tarjolla Toholammin
kunnan alueella.
Yhdistys, jolle sporttikortti on luovutettu, voi laskuttaa kuntaa 40 euron arvosta/henkilö puolivuosittain. Jokaisella on oikeus kahteen korttiin vuodessa (kevätkausi ja syyskausi).
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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LUOKANOPETTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA (NRO 0013)
Sivltk 21.02.2022 § 8

Valmistelija sivistysjohtaja Eeva Päiviö, puh. 040 150 5230
Luokanopettaja * * * * * * * *on ilmoittanut irtisanoutuvansa 2.2.2022
alkaen luokanopettajan virasta (nro 0013).
Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta myöntää luokanopettaja * * * * * * * * *
eron luokanopettajan virasta (nro 0013) 2.2.2022 alkaen.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 12.11.2021 - 15.2.2022
Sivltk 21.02.2022 § 9

Valmistelija sivistysjohtaja Eeva Päiviö, puh. 040 150 5230
Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösluettelot saatetaan tiedoksi joka sivistyslautakunnan kokoukseen. Viranhaltijat saattavat ajalla
12.11.2021 - 15.2.2022 tekemänsä ja tiedoksi saattamattomat hallintosäännön mukaiset viranhaltijapäätökset/päätösluettelonsa sivistyslautakunnan tietoon. Salassa pidettävistä päätöksistä annetaan tiedoksi vain
päätösten lukumäärä.
Liikunta- ja nuorisosihteeri:
- yleispäätös § 3 / 2021
Sivistysjohtaja:
- hankintapäätös § 2 / 2021
- kuljetuspäätös § 2 / 2022 (yksilöön kohdistuva)
- oppilashallintopäätös § 4 / 2021 (yksilöön kohdistuva)
- salainen oppilashallintopäätös § 29 / 2021 (yksilöön kohdistuva)
- yleispäätökset § 1 - 3 / 2022
Päätösluettelo on oheismateriaalina.
Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta päättää olla siirtämättä itselleen esityksessä mainittuja viranhaltijoiden tekemiä päätöksiä ja merkitsee tehdyt
päätökset tiedoksi.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_____________________

TOHOLAMMIN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Sivistyslautakunta

§ 10

1/2022

20

21.02.2022

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
Sivltk 21.02.2022 § 10

1. Yläkoulun 8. ja 9. luokkien sekä lukion kouluterveyskyselyjen tulokset.
2. Sivistyjsohtajan irtisanoutuminen 1.8.2022 alkaen.
3. Lukion opintomatka Latviaan maaliskuussa.
Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta merkitsee saaneensa tiedoksi em. asiat.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Rehtori Jussi Peltokangas poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.40.
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MUUT ASIAT
Sivltk 21.02.2022 § 11

Kokouksessa esille tulleet asiat.
1. Lautakunta keskusteli lukuvuoden 2022 - 2023 tuntikehyksen reunaehdoista.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Pykälät: 1 - 11

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 1-6, 8-11

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 7

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät 7

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
Toholammin sivistyslautakunta
Lampintie 5
69300 TOHOLAMPI
toholammin.kunta@toholampi.fi
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua, miten päätöstä halutaan oikaistavaksi ja millä perusteella oikaisua vaaditaan. Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite
ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Pöytäkirja on 25.02.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä
voi pyytää oikaisuvaatimusviranomaiselta Toholammin kunnantalolta, Lampintie 5, 69300 Toholampi, puh. 040
150 5200 tai sähköpostitse toholammin.kunta@toholampi.fi. Kunnantalo on avoinna ma - pe klo 8.00 - 16.00.

Liitetään pöytäkirjaan
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