
Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Sivistystoimenjohtaja 23.11.2021 § 126 
Päätöspöytäkirja 

 

Asia TOIMEKSIANTOSUHDE PETTERI AALTOLAINEN 

 

Uusi kuntosali on avattu tiistaina 16.11.2021 Mainiokoti Lukkarin yh-

teyteen. Sivistystoimen budjettiin on varattu rahaa 65 vuotta täyttänei-

den ikäihmisten liikunnanohjauksen järjestämiseen vuodelle 2021. Oh-

jattua toimintaa on mahdollista järjestää vasta koronarajoitusten purka-

misen myötä. Ohjaukset on suunniteltu toteutettaviksi kaksi kertaa vii-

kossa. Petteri Aaltolainen on tarjoutunut ohjaamaan ryhmiä.  

 

Päätös Päätän järjestää 65 vuotta täyttäneille ikäihmisille ohjattua kuntosalitoi-

mintaa siten, että ryhmä kokoontuu Lukkarin kuntosalissa 24.11.2021-

31.12.2021välisenä aikana maanantaisin klo 10-11 ja keskiviikoisin klo 

14-15. Päätän hankkia ohjauksen toimeksiantona määräaikaisesti Petteri 

Aaltolaiselta seuraavasti: Työaika on viikossa 3 tuntia. Tuntimäärä sisäl-

tää 2 tuntia ohjausta ja 1 suunnittelutunnin. Ohjauskertoja on yhteensä: 

10 (aloitus 24.11.2021 ja poislukien itsenäisyyspäivä 6.12.2021). Mak-

settava korvaus on 30  euroa/tunti. Korvaus maksetaan jälkikäteen pidet-

tyjen tuntien ja erillisen tuntilaskutuksen perusteella. 

 

Päätöksen peruste 

 

 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

Ikäihmisille järjestettävä liikunanohjaus osana kunnan liikuntapalvelui-

den järjestämistä. Petteri Aaltolaisella on tarvittava kyky ja osaaminen 

ohjatun kuntosalitoiminnan järjestämiseen. 

 

Lapinjärven kunnan hallintosääntö § 28 kohta 3 ja § 45 

Kustannukset Palkkaus 30 €/tunti (kokonaiskustannus yhteensä 300 € sekä työnantajan 

maksamat sivukulut) 

 

Allekirjoitus 

 

 

 

 

 

Lisätietoja 

 

 

23.11.2021 Pia Kokko 

           Sivistystoimenjohtaja  

 

 

Pia Kokko 050 543 9522  

etunimi.sukunimi@lapinjarvi.fi 

 

 

Jakelu Petteri Aaltolainen 

Palvelussuhdesihteeri 

Asiointipiste 

Kuulutukset 

 

  

Valitusosoitus: 

 

Oikaisuvaatimusoikeus: 
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Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Sivistystoimenjohtaja 23.11.2021 § 126 
Päätöspöytäkirja 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, 

johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikut-

taa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 

 

 Lapinjärven Sivistyslautakunta 

 Lapinjärventie 20A 

 07800 Lapinjärvi 

  

 kunta@lapinjarvi.fi 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan 

saaneen päätöksestä tiedon, ellei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 

saantitodistuksen osoittamana aikana tai tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käyttäessa 

tavallista sähköistä tiedoksiantaa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 

näytetä, seitsemäntenä päivänä viestin lähettämisestä.  

 

Tiedoksianto asianosaisille:  

 

Lähetetty tiedoksi kirjeellä, annettu postin kuljetettavaksi, pvm:___________________  

Sähköpostilla, pvm:_____________________ 

 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty-

mistä. 
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