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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marit Strömberg ja Tomi En-
qvist.
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70 § KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Esittelijä ehdotti että käsittelyjärjestystä muutetaan siten, että esityslistan
ulkopuolelta tulleet asiat Porlammin yläkoulun ja lukion tulevaisuus ja
Porlammin yläkoulun muuttuvat järjestelyt käsitellään ensimmäisenä.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti muuttaa käsittelyjärjestystä edellä
selostetun mukaisesti.

________________
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71 § PORLAMMIN YLÄKOULUN JA LUKION TULEVAISUUS (LIITE)

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109

Kunnanhallitus julkaisi tiistaina 19.11.2013 liitteenä olevan lehdistötiedot-
teen.

Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Arto Kujala on kutsuttu sivistyslauta-
kunnan kokoukseen keskustelemaan asiasta.

Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- keskustella asiasta
- merkitä asian tiedoksi
- ehdottaa kunnanhallitukselle, että se järjestää asiasta

kuntalaisille avoimen tiedotus-/keskustelutilaisuuden
ennen valtuuston joulukuussa olevaa talousarviokoko-
usta

- ehdottaa kunnanhallitukselle, että koulusopimuksia
valmistelevaan työryhmään nimetään kunnanhallituk-
sen puheenjohtaja Ulla Onnila, sivistyslautakunnan
puheenjohtaja Päivi Lempiö ja sivistystoimenjohtaja
Juha Ronkainen

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________
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72 § PORLAMMIN YLÄKOULUN MUUTTUVAT JÄRJESTELYT

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen

Porlammin yläkoulun ja lukion opinto-ohjaaja Nora Enberg on anonut vir-
kavapautta ajalle 22.11.2013-31.7.2014. Rehtori Marketta Takkalan kanssa
on keskusteltu, ettei koulun nykyisessä tilanteessa ole tarkoituksenmukaista
palkata uutta opinto-ohjaajaa virkavapaan ajaksi, vaan opinto-ohjaus voi-
daan hoitaa koulun viranhaltijoiden kesken. Keväällä 2014 rehtori Takkalan
opetusvelvollisuutta voidaan keventää ja lehtori Marja Lindqvist voi toimia
opinto-ohjaajana oman opetustoimintansa ohella.

Koulun rehtoraatti on esittänyt toiveen, että ajalle tammikuu- toukokuu
Porlammin yläkouluun voitaisiin palkata koulunkäynninohjaaja erityisesti
joustavan perusopetuksen tarpeisiin. Koska opinto-ohjaajan palkkakulu jää
pois, voidaan määräaikaisen koulunkäynninohjaajan toimea perustella myös
taloudellisesta näkökulmasta.

Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- myöntää Enbergille virkavapautta ajalle

22.11.2013-31.7.2014
- olla täyttämättä opinto-ohjaajan virkaa toistaiseksi
- valtuuttaa sivistystoimenjohtajan keventämään

rehtoreiden opetusvelvollisuutta harkintansa mu-
kaan opinto-ohjauksen tarpeen mukaan

- pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa määräaikai-
sen koulunkäynninohjaajan palkkaamiseen kevät-
lukukaudelle 2014

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________
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73 § POSTILAATIKKOPYÖRÄILYN TULOKSET (LIITE)

Valmistelijat: toimistovirkailija Minna Toropainen ja sivistystoimenjohtaja
Juha Ronkainen, p. 040 556 1109

Lapinjärven kunta on aikaisempina vuosina osallistunut kuntien väliseen
postilaatikkopyöräilyyn. Tänä vuonna kampanja ei toteutunut, mutta La-
pinjärvellä järjestettiin oma postilaatikkopyöräily ajalla 12.5.-31.8.2013.

Päättyneeseen postilaatikkopyöräilyyn otti osaa yhteensä 83 pyöräilijää yk-
sittäisten suorituskertojen määrän ollessa yhteensä 2735. Suosituimmaksi
postilaatikoksi osoittautui Lamminalhon tienhaara Porlammilla, jonne pyö-
räiltiin kaikkiaan 887 kertaa. Jordaksentielle, Lindkoskelle pyöräiltiin 522
kertaa ja Pukarolle 225 kertaa. Suorituskertoja kertyi kaikkiaan noin 300
enemmän kuin edellisenä vuotena. Postilaatikkopyöräilyn voidaan todeta
viihdyttävän ja virkistävän varsin suurta joukkoa kuntalaisia, jolloin pyö-
räily on syytä järjestää myös tulevina vuosina.

Arvioitaessa aktiivisimpia pyöräilijöitä on huomiota kiinnitetty sekä käynti-
kertoihin että kohteiden monipuolisuuteen. Kaudella 2013 ylivoimaisesti
aktiivisin postilaatikkopyöräilijä oli Jari Ekström. Hänellä on yhteensä 114
käyntikertaa viidellä eri postilaatikolla. Toiseksi aktiivisimpana voidaan
pitää Juha Heinosta, joka pyöräili kuudelle postilaatikolle yhteensä 99 ker-
taa. Kolmantena listalla on Eeva Martikainen hänen käytyään kaikkiaan
neljällä postilaatikolla yhteensä 78 kertaa. Loppujen pyöräilijöiden käynti-
määrät ovat pienempiä tai kohdistuvat vain yhteen tai kahteen postilaatik-
koon.

Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää myöntää kolmelle aktiivisimmalle
postilaatikkopyöräilijälle 50 euron lahjakortin vapaavalintai-
seen lapinjärveläiseen yritykseen.

KÄSITTELY: Keskustelun aikana sivistyslautakunnan jäsen Timo Virtala
teki ehdotuksen, että postilaatikkopyöräilyn tulokset annetaan vain tiedoksi
lautakunnalle. Ehdotusta kannatettiin laajasti, joten käsittelyn jälkeen esit-
telijä muutti ehdotustaan.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta
- päättää myöntää kolmelle aktiivisimmalle postilaatikko-

pyöräilijälle 50 euron lahjakortin vapaavalintaiseen lapin-
järveläiseen yritykseen.
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- Päättää, että jatkossa postilaatikkopyöräilyn tulokset an-
netaan vain tiedoksi lautakunnalle

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________
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74 § VUODEN 2013 AVUSTUSTEN JULISTAMINEN HAETTAVIKSI (LIITE)

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109
_______________

Sivistyslautakunta 23.2.2013 § 9:

Vuoden 2013 sivistyslautakunnan talousarviossa on avustuksiin varattu yh-
teensä 25 000 euroa. Lapinjärven kunnassa on perinteisesti avustukset jaettu
seitsemään osaan: Hankinta- ja korjausavustukset, koulutusavustukset, lii-
kuntapaikka-avustukset, talkooavustukset, kotiseutu- ja museoavustukset,
toiminta-avustukset ja ohjaaja-avustukset.

Yhdistykset ja toimijat ovat voineet hakea avustuksia kahdessa erässä. Toi-
minta- ja talkoo-avustukset, sekä kotiseutu ja museoavustukset ovat olleet
haettavana maaliskuun loppuun mennessä. Toiminta-avustuksia myönne-
tään Lapinjärveläisille nuoriso-, liikunta- ja kulttuurityötä tekeville aatteelli-
sille yhdistyksille, ryhmille ja yksityisille. Kotiseutu- ja museoavustus on
keskitetty nimen mukaiseen toimintaan.

Talkooavustukset on tarkoitettu kylien talkootoiminnan edistämiseen eli
erilaisiin pienimuotoisiin rakennushankkeisiin ja kylien ympäristön paran-
tamishankkeisiin. Hankkeisiin tulee laatia kustannusarvio, jonka loppu-
summasta vähintään 50 % on talkootyötä. Hankkeiden valmistuttua on lau-
takunnalle toimitettava tositekopioita avustusta vastaava määrä.

Suurin osa avustuksista on perinteisesti myönnetty toiminta-avustuksiin.
Toiminta-avustuksia on myönnetty yhdistysten ylläpitämään liikunta- ja
kulttuuritoimintaan sekä tapahtumiin. Sivistystoimen talousarviossa vuo-
delle 2013 todetaan, että vapaa-aikapalveluiden tavoitteena on lisätä kunta-
laisten ja paikallisten yhdistysten osallistumista. Toiminta-avustuksen
myöntämisen kriteerinä on hakijan edellisen vuoden osallistujamäärä, joka
tulee ilmetä hakemukseen liitetystä vuoden 2012 toimintakertomuksesta.

Hankinta- ja korjaus-, liikuntapaikka, ohjaaja- ja koulutusavustuksia on pe-
rinteisesti voitu hakea lokakuun loppuun mennessä ja avustukset on myön-
netty kuitteja vastaan.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että
1. se julistaa toiminta-, talkoo-, sekä kotiseutu- ja museo-

avustukset haettavaksi 31.3.2013 mennessä. Ilmoitus jul-
kaistaan Loviisan Sanomissa, Östra Nylandissa, kunnan
ilmoitustaululla ja kunnan internetsivuilla.
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2. yllä mainittuja avustuksia myönnetään yhteensä 17 500 €
seuraavasti:

- toiminta-avustukset: 15 000 €
- talkooavustukset: 1500 €
- kotiseutu- ja museoavustukset: 1000

3. se julistaa haettavaksi 09.11.2013 mennessä kuitteja vas-
taan hankinta/korjaus-, koulutus-, liikuntapaikka ja ohjaa-
ja-avustukset ajalta 1.11.2012-30.10.2013. Ilmoitus yhdes-
sä kohdan 1 avustusten kanssa julkaistaan Loviisan Sano-
missa ja Östra Nylandissa. Erillinen ilmoitus koskien koh-
dan kaksi mukaisia avustuksia julkaistaan kunnan ilmoi-
tustaululla ja internetsivuilla toistamiseen kuukautta ennen
ko. ajankohtaa.

4. yllä mainittuja avustuksia myönnetään yhteensä 7500 €
seuraavasti:

- liikuntapaikka-avustukset: 5000 €
- hankinta- ja korjausavustukset: 2000€
- ohjaaja-avustukset: 500€

5. koulutusavustusta ei myönnetä enää vuonna 2013.

KÄSITTELY: Käsittelyn aluksi lautakunnan jäsen Sari Nurmi ehdotti, että
pykälän käsittelyn yhteydessä olisi käsiteltävä myös lautakunnan tehtäviin
kuuluva urheilijoiden palkitseminen. Lautakunnan jäsen Markku Rantanen
kannatti Nurmen ehdotusta.

Lautakunnassa käytiin keskustelua Nurmen ehdotuksen pohjalta mutta to-
dettiin, että urheilijoiden palkitsemiseen palattaisiin myöhemmin. Keskus-
telun päätteeksi Nurmi veti vastaehdotuksensa takaisin, jolloin puheenjoh-
taja totesi, ettei äänestykseen ollut tarvetta.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
____________

Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- keskustella yleisesti avustusten jakamisesta Lapinjärven

kunnassa

KÄSITTELY: Sivistyslautakunta keskusteli menestyneiden urheilijoiden
huomioimisesta, mutta asiaan päätettiin palata keväällä 2014, kun päätetään
haettavaksi julistettavista avustuksista.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
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________________
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75 § HANKINTA-/KORJAUSAVUSTUKSET (LIITE)

Valmistelija ja esittelijä: sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556
1109

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää myöntää hankinta-/korjausavustusta
liitteen mukaisesti.

KÄSITTELY: Käsittelyn aluksi esittelijä muutti ehdotustaan.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää palauttaa asian valmisteluun ja kä-
sitellä avustuksen jakamisen joulukuun kokouksessaan

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________
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76 § LIIKUNTAPAIKKA-AVUSTUKSET (LIITE)

Valmistelija ja esittelijä: sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556
1109

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää myöntää liikuntapaikka-avustusta
liitteen mukaisesti.

KÄSITTELY: Käsittelyn aluksi esittelijä totesi, että ehdotuksessa liikunta-
paikka-avustus on jaettu suorassa suhteessa toiminnasta koituneisiin kului-
hin nähden. Todettiin myös, että Lapinjärven Lukko on toimittanut kuitit
menoistaan.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________
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77 § OHJAAJA-AVUSTUKSET (LIITE)

Valmistelija ja esittelijä: sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556
1109

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää myöntää ohjaaja-avustusta liitteen
mukaisesti.

KÄSITTELY: Käsittelyn aluksi esittelijä totesi, että ehdotuksessa ohjaaja-
avustus on jaettu suorassa suhteessa toiminnasta koituneisiin kuluihin näh-
den.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________
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78 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIÄ

Sivistyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijoiden tekemät vi-
ranhaltijapäätökset.

vt. Sivistystoimenjohtaja

§ 84-90

Varhaiskasvatuspäällikkö

§ 217-253

Kapellby skola rehtori:

§

Kirkonkylän koulun rehtori:

§ 84-86

Pukaron koulun rehtori:

§ 12-14

Hilda Käkikosken rehtori:

§

Porlammin yläasteen ja lukion vt.rehtori:

§ 160-179

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa
saatetuiksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta merkitsi viranhaltijapäätökset tietoonsa
saatetuiksi ja päätti, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

_______________
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät
71, 72, 75

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
70, 73, 74, 76, 77

HallintolainkäyttöL 5 §:n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisu-
vaatimus-
viranomainen
ja  -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Lapinjärven Sivistyslautakunta
Lapinjärventie 20 A
07800 Lapinjärvi

Pykälät

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista

Oikaisuvaa-
timuksen
sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava

Liitetään pöytäkirjaan
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VALITUSOSOITUS
Valitusviran-
omainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta an-
nettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituk-
sin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Helsingin hallinto-oikeus
PL 120, 00521  HELSINKI

Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät Valitusaika                     päivää

Muu valitusviranomainen, osoite, postiosoite Pykälät Valitusaika                    päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lu-
kuun.

Valituskir-
jelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- Päätös, johon haetaan muutosta
- Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- Muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö valituskirjelmässä on
ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä,
minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.  Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL
21 §:ssä säädetään.
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) 3 §  nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa

Valitusasia-
kirjojen toi-
mittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensim-
mäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin väli-
tyksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päätty-
mistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                                 Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava ¹): nimi, osoite ja postiosoite                                   Pykälät

Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan


