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Lautakunta Hallitus Valtuusto

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää
- todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätös-
valtaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää
- valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Jouni
Lambergin ja Anni Simolan.
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14 § KANSALLINEN VETERAANIPÄIVÄ 27.4.2011

Kansallista veteraanipäivää vietetään keskiviikkona 27.4.2011. Nyt valta-
kunnallisesti kahdettakymmenettäviidettä kertaa vietettävän veteraanipäivän
tunnuksena on ”Viesti kulkee – vetovastuu vaihtuu”, ”Budskapet förs vida-
re – vi yngre tar över”.
Kuntien ja kuntayhtymien toivotaan osallistuvan päivän viettoon järjestä-
mällä runsaasti erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia.
Lapinjärven kunta järjesti vuonna 2010 veteraanijuhlan oman kunnan re-
surssein. Juhlavuonna 2011 Loviisan sivistystoimi suunnittelee koko seu-
dun kuntien, johon Lapinjärvi on laskettu mukaan, yhteisen veteraanijuhlan
Sävträskissä. Juhlapuheen pitää opetusneuvos Per-Elof Boström, ja muusta
ohjelmasta vastaavat Sångargillet ja sekstetti Senior Bass.

EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta merkitsee asian tiedoksi

PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti että
- kunta osallistuu tapahtumaan
- kunta pyrkii järjestämään tarvittaessa kuljetuksen tapah-

tumaan.
________________
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15 § ILMOITUS / HAKEMUS HOITOVAPAASTA

Liikunnanohjaaja Juha Muotka on 15.2.2011 saapuneella kirjeellä hakenut
hoitovapaata ajalle 23.4.2011-31.3.2013. Juha Muotka on tätä ennen ollut
hoitovapaalla ajalla 10.8.2009-22.4.2011.
Työsopimuslain ( 26.1.2001/55, luku 4, 3 §) työntekijällä on oikeus saada
hoitovapaata lapsensa tai muun hänen taloudessa vakituisesti asuvan lapsen
hoitamiseksi, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. Hoitovapaana voidaan pi-
tää enintään kaksi vähintään kuukauden pituista jaksoa, jolleivät työnantaja
ja työntekijä sovi kahta useammasta tai kuukautta lyhyemmästä jaksosta.
Hoitovapaan saa vain toinen vanhemmista tai huoltajista kerrallaan. Hoito-
vapaasta on ilmoitettava työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen
vapaan aiottua alkamisaikaa.
Juha Muotkan antaman selvityksen mukaan kaikki edellä mainitut ehdot
täyttyvät, ja hän on toimittanut ilmoituksen työnantajalle kaksi kuukautta
ennen aiottua alkamisaikaa.

EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta myöntää liikunnanohjaaja Juha Muot-
kalle hoitovapaata23.4.2011-31.3.2013 väliseksi ajaksi.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.
________________
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16 § PORLAMMIN UIMAHALLIN JÄRJESTELYT 23.4.2011-31.3.2013 VÄLISEKSI
AJAKSI

Lapinjärven kunnan ja Olli Mannisen ( AITO-Coaching) välinen sopimus
päättyy 22.4.2011, minkä jälkeen on suunniteltu liikunnanohjaaja Juha
Muotkan jatkavan uimahallin toimintaa. Juha Muotka on hakenut hoitova-
paata ajalle 23.4.2011-31.3.2013 väliseksi ajaksi, mikä muuttaa tilannetta.
Tästä syystä vapaa-aikalautakunnan tulee miettiä eri vaihtoehtoja uimahal-
litoiminnan jatkumiseksi 23.4.2011 alkaen.

EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta tekee päätöksen kokouksessa uimahal-
litoiminnan jatkumisesta 23.4.2011 alkaen.

KÄSITTELY: Kokouksessa käytiin läpi Olli Mannisen (AITO Coaching) ja
kunnan välistä sopimusta ajalle 23.4.2011-26.6.2011. Keskusteltiin myös
uimahallin toiminnan jatkosta syksyllä 2011.

PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti
- hyväksyä sopimus 23.4.2011-26.6.2011 väliseksi ajaksi
- julistaa liikunnanohjaajan sijaisen paikka haettavaksi syk-

systä 2011
- hakea yrittäjää uimahallin lipunmyynti ja kioskin pitäjäksi.

________________
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17 § TARKASTUSKERTOMUS / PORLAMMIN UIMAHALLI

Lapinjärven kunnan ylläpitämään uimahalliin Porlammilla (Koulupolku 8)
suoritettiin Porvoon terveydensuojelun toimesta 30.9.2010 suunnitelman-
mukainen tarkastus. Tarkastuksella sovellettiin terveydensuojelulakia ja
kuluttajaturvallisuuslainsäädäntöä.
Tarkastuksen jälkeen terveystarkastaja antoi seuraavat kehotukset:
1. Molempien altaiden uimavesien tuorein analyysitulos tulee olla nähtä-

villä uimahallin ilmoitustaululla.
2. Uimahallin siivousohjelma tulee toimittaa terveydensuojeluun

11.2.2011 mennessä.
3. Siivouskomeron ovi tulee pitää lukittuna ja avaimet poissa asiakkaiden

ulottuvilta.
4. Toiminnasta tulee laatia kuluttajaturvallisuuslainsäädännön perusteella

turvallisuusasiakirja, jossa otetaan huomioon toiminnan riskit ja pyri-
tään vähentämään niitä.

5. - Toimijan tulee tehdä kirjaukset läheltä piti – tilanteista ja onnetto-
muuksista.

6. Valvontatutkimusohjelmaa ryhdytään laatimaan yhteistyössä terveyden-
suojelun kanssa. Valmiista valvontatutkimusohjelmasta tehdään päätös.

7. Allastilan katossa olevissa mineraalivillalevyissä on vaurioituneita koh-
tia. Levyt on suositeltavaa vaihtaa tai pinnoittaa uudelleen uimahallin
remontin yhteydessä.

8. Ilmanvaihtokanava tulee puhdistaa riittävän usein.

Edellä luetelluista kehotuksista on keskusteltu uimahallin toiminnasta vas-
taavan Olli Mannisen kanssa ja sovittu, että kyseisten kehotusten osalta teh-
dään tarvittavat toimenpiteet asian korjaamiseksi.
Kohtien 2, 3 ja 7 osalta on oltu yhteydessä kunnan tekniseen toimeen. Mui-
den kohtien osalta on ryhdytty kehotuksissa mainittuihin toimenpiteisiin ja
saatu ne asianmukaiseen päätökseen siten, että ainoastaan kohdan 6 val-
vontatutkimusohjelma valmistuu 23.3.2011 mennessä.

EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.
________________
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18 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIÄ

Sivistystoimenjohtaja

11.2.2011 § 2
11.2.2012 § 3

EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tietoon-
sa saatetuiksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

PÄÄTÖS: Asia jätettiin pöydälle.
________________
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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
17, 18

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
14, 15, 16

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 vapaa-aikalautakunta
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 kunnallisvali-
tuksin 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 oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan


