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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

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

_____________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää
- valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Johan
Gustafssonin ja Tomi Enqvistin.

_____________
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19 § KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN MUUTOS

Kirjastonjohtaja Iiris Arhosalo esitti vapaa-aikalautakunnan kokouksessa,
että esityslistaa muutetaan pykälien 31 ja 32 osalta siten, että ne käsiteltäi-
siin kokouksen alussa ennen pykälää 19.

EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää:
- että kokouksen esityslistalla olevat pykälät 31 ja 32 siirre-

tään käsiteltäviksi ennen kokouksen esityslistalla olevia
muita pykäliä.

PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_____________
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20 § KIRJASTON TOIMINTAKERTOMUS 2010 (LIITE)

Kirjastonhoitaja Iiris Arhosalo on toimittanut vapaa-aikalautakunnalle kir-
jaston vuoden 2010 toimintakertomuksen (liite)

EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta merkitsee asian tiedoksi.

KÄSITTELY: Pykälän käsittelyn alussa Iiris Arhosalo jakoi vapaa-
aikalautakunnan jäsenille uuden, päivitetyn toimitakertomuksen, joka lisä-
tään pöytäkirjan liitteeksi.

PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta merkitsi asian tiedoksi.
_____________
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21 § TALOUDEN VUOSIKATSAUS I-IV JA TULOSKORTTI /KIRJASTO (LIITE)

Kirjastonhoitaja iiris Arhosalo on toimittanut kirjaston vuosikatsauksen (I-
IV / 2011) sekä tuloskortin.

EHDOTUS: Vapaa-aikalautkunta merkitsee asian tiedoksi.

KÄSITTELY: Pykälän käsittelyn aikana kirjastonhoitaja(-johtaja) Iiris Ar-
hosalo pyysi korjattavaksi esittelijän kirjoittaman tekstin seuraavasti:
”Kunnassa suositetaan toimialakohtaista jatkuvaa talouden ja toiminnan
seurantaa. Liitteenä vapaa-aikatoimen talouden kolmannesvuosiraportti ja
kirjaston alkuvuoden tuloskortti.
Keskustelun jälkeen esittelijä muutti ehdotusta muutettavaksi Iiris Arhosa-
lon tekemän korjausehdotuksen mukaiseksi, ja että vapaa-aikalautakunta
hyväksyy uuden ehdotuksen.

PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti uuden ehdotuksen mukaisesti.
_____________
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22 § LIIKUNNANOHJAAJAN VALINTA AJALLE 1.8.2011-31.3.2013

Vapaa-aikalautakunta myönsi kokouksessaan 1.3.2011 ( 15 § ) yksimieli-
sesti liikunnanohjaaja Juha Muotkalle hoitovapaata 23.4.2011-31.3.2013
väliseksi ajaksi. Uimahallin osalta on toiminta varmistettu Olli Mannisen
Aito Coaching-nimisen yrityksen ja Lapinjärven kunnan vapaa-aikatoimen
välisellä sopimuksella 26.6.2011 asti. Uimahalli on suljettuna edellisten
vuosien tapaan elokuun 2011 alkuun asti, jolloin aloitetaan valmistelut seu-
raava toimintakautta varten.
Koska tilanne syksyn 2011 osalta oli avoin, laitettiin liikunnanohjaajan
hoitovapaan ja sijaisuus haettavaksi. Ilmoitus tehtävästä julkaistiin työvoi-
maministeriön sivustolla www.mol.fi sekä kunnan kotisivuilla että ilmoi-
tustaululla. Määräaikaan 15.4.2011 mennessä saapui yhteensä viisi hake-
musta, ja kaikki hakijat pyydettiin haastatteluun. Haastatteluryhmään kuu-
luivat nuoriso-ohjaaja Sonja Lindroos, sivistystoimenjohtaja Jaana Härmä-
vaara, liikunnan lehtori Heidi Pasi sekä kunnan tekninen työnjohtaja Vesa
Peltola. Yksi haastatelluista ei saapunut paikalle.
Haastatteluryhmän yksimielisenä ehdotuksena on, että liikunnanohjaajan
sijaisuuteen valitaan tehtävään monipuolisen koulutuksen ja työkokemuk-
sen perusteella Sari Parviainen, ja hänen mahdollisen kieltäytymisensä va-
ralle Petri Stubbe.

EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää:
- valita liikunnanohjaajan sijaisuuteen ajalle 1.8.2011-
31.3.2013 Sari Parviaisen
- että koeaika on neljä kuukautta.
- että ennen sijaisuuden vastaan ottamista valittu toimittaa
työnantajalle lausunnon omasta terveydentilastaan ja lain
504/2002(laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan sel-
vittämisestä) mukaisen rikosrekisteriotteen.
- että muut sijaisuuteen liittyvät asiat sovitaan erikseen myö-
hempänä ajankohtana.

PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti ehdotuksen mukai-
sesti.
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23 § LIIKUNTAPALVELUIDEN HALLINTO AJALLA 1.5.-31.7.2011

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 17.3.2010 (§ 18), että liikuntatoimen
hallinto siirretään 1.8.2010 – 30.4.2011 väliseksi ajaksi nuorisotyöntekijän
alaisuuteen, minkä jälkeen tilanne arvioidaan uudelleen.
Sonja Lindroos on 3.3.2011 saapuneella kirjeellä ilmoittanut, että hän ei aio
jatkaa liikuntatoimen hallinnon tehtäviä edellä mainitun ajanjakson jälkeen.
Tilanne vaikeuttaa erityisesti uimahalliin liittyvien asioiden hoitoa, koska
Olli Mannisen AITO-Coaching – nimisen yrityksen ja Lapinjärven kunnan
välille tehty sopimus päättyy 26.6.2011 ja  liikunnanohjaaja Juha Muotka
on hoitovapaalla 31.3.2013 asti. Liikunnanohjaajan sijaisuus on ollut haet-
tavana 15.4.2011 mennessä, ja tehtävään valittava henkilön oletetaan aloit-
tavan työt 1.8.2011.
Koska 1.5.-31.7.2011 välisenä aikana tarvitaan liikunnanohjaajan palvelui-
ta, on asiasta keskusteltu uudelleen Sonja Lindroosin, kunnanjohtajan ja si-
vistystoimenjohtajan kanssa. Käydyissä keskusteluissa on yksimielisesti
päädytti siihen, että Sonja Lindroos voi jatkaa liikuntatoimen hallinnon
tehtävien hoitoa 1.5.-31.7.2011 välisenä aikana siten, että Sonja Lindroo-
sille maksetaan kuukausittain samansuuruinen erilliskorvaus kuin edellisenä
ajanjaksona.

EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää:
- että Sonja Lindroos hoitaa liikuntatoimen hallinnon tehtäviä
1.5-31.7.2011 välisenä aikana.
- että tehtävien hoidosta maksetaan samansuuruinen kuukau-
sittainen korvaus kuin edellisenä ajanjaksona.

PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti ehdotuksen mukai-
sesti.

_____________
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24 § PORLAMMIN OPETTAJIEN UINTIVUORO (LIITE)

Porlammin yläasteen rehtori Päivi Virén, apulaisrehtori Marketta Takkala ja
Hilda Käkikosken koulun rehtori Juha Heinonen ovat 15.3.2011 saapu-
neella kirjeellään anoneet Porlammin koulukeskuksen henkilökunnalle
omaa uintivuoroa Porlammin uimahallille maanantaisin klo 15.30 – 16.45.
Kirjeen mukaan uintivuoron myötä olisi mahdollisuus virkistäytymiseen ja
oman kunnon hoitamiseen heti työpäivän jälkeen, mikä edesauttaisi henki-
löstön hyvinvointia ja työyhteisön koherenssia. Kyseisen vuoron aikana Te-
ri Kainulainen toimisi valvojana.
Asiasta on keskusteltu uimahallin nykyisen hoitajan, vapaa-aikalautakunnan
puheenjohtajan ja sivistystoimenjohtajan kanssa. Käydyissä keskusteluissa
ei ole ilmennyt esteitä uimavuoron järjestämiseksi.

EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää myöntää Porlammin koulukes-
kuksen henkilökunnalle uintivuoron maanantaisin klo 15.30-
16.45 siten, että uimavalvonnasta huolehditaan edellä maini-
tun järjestelyn mukaisesti.

KÄSITTELY: Pykälän käsittelyn alussa esittelijä kertoi saaneensa esitys-
listan lähettämisen jälkeen sähköpostin välityksellä viestin Sarin Eskolalta.
Viestissään Sarin Eskola otti kantaa Porlammin koulukeskuksen henkilö-
kunnan uintivuoroon ja halusi tietää, voivatko muut kunnan yksiköissä
työskentelevät käydä uimassa samanaikaisesti vai järjestetäänkö muille
työntekijöille jokin toinen ajankohta. Pykälää koskevan käsittelyn aikana
Anni Simola ehdotti, että asia viedään yhteistyötoimikunnalle lausuntoa
varten. Perusteluinaan Anni Simola esitti, että kunnan työntekijöitä on koh-
deltava tasapuolisesti, eikä voida tehdä eriarvostavaa päätöstä. Asiasta tulee
keskustella myös työnsä 1.8.2011 aloittavan liikunnanohjaajan/uimahallin
valvojan kanssa.
Asian käsittelyn jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan siten, että asia viedään
käsiteltäväksi lausuntoa varten kunnan yhteistyötoimikuntaan.

PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti esittelijän tekemän uuden ehdo-
tuksen mukaisesti.

_____________



Päivämäärä Sivu
LAPINJÄRVEN KUNTA
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 24.5.2011 9

Pöytäkirjantarkastajien nimet Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta Hallitus Valtuusto

25 § OSTOSOPIMUS LAPINJÄRVEN VAPAA-AIKATOIMEN JA JUHA KARHUN AC-
TIVE LIFE STYLE JK -NIMISEN YRITYKSEN VÄLILLÄ 6.6.-17.6.2011 (LIITE)

Uimahallin toimintaan on kuulunut kesäaikana uimakoulujen järjestäminen.
Koska edellisinä vuosina palkatut uimaopettajat eivät ole käytettävissä tänä
vuonna, on jouduttu etsimään uimakoulujen ajaksi uusi uintiopettaja.
Lapinjärven kunnan ja Juha Karhun Active LifeStyle-nimisen yrityksen vä-
lille on kirjoitettu sopimus 6.-17.6.väliseksi ajaksi (liite).

EHDOTUS: Vapaa-aikalautakuntaa hyväksyy sopimuksen ja merkitsee
asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta hyväksyi sopimuksen ja merkitsi asian
tiedoksi.

_____________
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26 § UUDEN NUORISOTILAN KÄYTTÖÖNOTTO SYKSYLLÄ 2011

Kunnan nuorisotilana on toiminut Brofogdas-museon yhteydessä olevassa
Mummolassa, missä toimii myös varhaiskasvatuspalveluiden päivähoitoyk-
sikkö esikoulaisille aamu- ja iltapäivisin. Tilaa on kunnostettu talkootyönä
hankeavustuksilla saaduilla rahoilla, mutta siitä huolimatta nykyistä tilaa ei
koeta tarkoituksenmukaiseksi.
Lapinjärven kunnanhallituksen kokoustila (osoitteessa Niittytie 4, 07800
Lapinjärvi) on vapautunut muuhun käyttöön, koska uudet tilat on otettu ke-
vään 2011 aikana käyttöön entisen Nordea-pankin tiloissa Lapinjärventiellä.
Koska Niittytien entinen kokoustila on suhteellisen hyvässä kunnossa, ei
tarvittaisi suuria investointeja sen muuttamiseksi nuorisotilaksi. Remontista
vastaisi tekninen toimi yhdessä nuorisotoimen kanssa, ja kiinteistön ylläpi-
tokustannukset käsiteltäisiin sisäisenä siirtona. Tällä hetkellä kiinteistössä
toimii ryhmäperhepäiväkoti siihen saakka, kunnes Peikkolaakson uusi päi-
väkoti valmistuu.

EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta esittää kunnanhallitukselle:
- että Niittytien entinen kunnanhallituksen kokoustila luovu-
tetaan nuorisotoimen käyttöön 1.6.2011 alkaen.
- että yksityiskohdista sovitaan erikseen teknisen toimen kans-
sa.

PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_____________
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27 § TOIMINTA-AVUSTUKSET 2011 / LIIKUNTA (LIITE)

Vapaa-aikalautakunnan toiminta-, talkoo- ja kotiseutu-/museotyöhön tar-
koitetut avustukset ovat olleet haettavana 15.4.2011 mennessä. Avustustilit
ovat seuraavat:

1 009 001 001 08 35 talkooavustukset   1.500 €
1 009 001 001 08 37 kotiseututyö ja museot      900 €
1 009 001 001 08 38 toiminta-avustukset 17.000 €

Liikuntatoimeen on haettu avustuksia yhteensä 7.850 €. Liitteessä on esi-
telty liikunta-avustusten hakijoiden toimintaa, taloudellinen tilanne ja hei-
dän hakemansa avustuksen määrä. Vapaa-aikalautakunnan jäsenet voivat
halutessaan tutustua avustushakemuksiin tarkemmin kokouksen aikana.

EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää jakaa avustuksia liikuntatoi-
mintaan ehdotuksen mukaisesti.

KÄSITTELY: Pykälän käsittelyn aikana todettiin, että Lapinjärven Lukko
r.y. oli toimittanut avustushakemuksen myöhässä siten, että avustushake-
muksen saapumispäivä oli 17.5.2011. Hakemusten viimeinen jättöpäivä oli
15.4.2011. Koska hakemus oli myöhässä, sitä ei huomioitu pykälän käsit-
telyn yhteydessä. Esittelijä pysyi keskustelun jälkeen alkuperäisessä ehdo-
tuksessa.

PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti jakaa avustuksia liikuntatoimin-
taan ehdotuksen mukaisesti:
Föreningen Folkhälsan 250 €
LIF 2000 €
Porlammin Pyry 900 €
Lapinjärven Pallojunnut 2500 €
PK 007-Floorball 350 €

______________
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28 § TOIMINTA-AVUSTUKSET 2011 / NUORISO (LIITE)

Vapaa-aikalautakunnan toiminta-, talkoo- ja kotiseutu/museotyöhön tar-
koitetut avustukset ovat olleet haettavina 15.4.2011 mennessä. Avustustilit
ovat seuraavat:

1 009 001 001 08 35 talkooavustukset   1.500 €
1 009 001 001 08 37 kotiseututyö ja museot      900 €
1 009 001 001 08 38 toiminta-avustukset 17.000 €

Nuorisotyöhön on haettu avustuksia yhteensä 1.700 €. Liitteessä on esitelty
nuorisoavustusten hakijoiden toimintaa, taloudellinen tilanne ja heidän ha-
kemansa avustuksen määrä. Vapaa-aikalautakunnan jäsenet  voivat halutes-
saan tutustua avustushakemuksiin kokouksessa.

EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää jakaa avustuksia nuorisotyöhön
ehdotuksen mukaisesti.

PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta jakoi avustuksia nuorisotyöhön ehdo-
tuksen mukaisesti:
Lapinjärven Peurat r.y. 600 €
MLL 800 €

_____________
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29 § TOIMINTA-AVUSTUKSET 2011 / KULTTUURI (LIITE)

Vapaa-aikalautakunnan toiminta-, talkoo- ja kotiseutu-/museotyöhön tar-
koitetut avustukset ovat olleet haettavana 15.4.2011 mennessä. Avustustilit
ovat seuraavat:

1 009 001 001 08 35 talkoo-avustukset   1.500 €
1 009 001 001 08 37 kotiseututyö ja museot      900 €
1 009 001 001 08 38 toiminta-avustukset 17.000 €

Kulttuuritoimintaan on haettu avustuksia yhteensä 12.900 €. Liitteessä on
esitelty avustusten hakijoiden toimintaa, taloudellinen tilanne ja heidän ha-
kemansa avustuksen määrä. Vapaa-aikalautakunnan jäsenet voivat halutes-
saan tutustua avustushakemuksiin tarkemmin kokouksessa.

EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää jakaa avustuksia kulttuuritoi-
mintaan ehdotuksen mukaisesti.

PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti:
Harsböle-Labby Uf rf 500 €
Hembygdens Hopp 700 €
Hembygdens Vänner i Lindkoski 500 €
Ns. Soihtu r.y. 700 €
Ns. Soihtu/Museotoimikunta r.y. 100 €
Pukaron Kyläyhdistys r.y. 400 €
UF Framåt r.f. 500 €
Wallmokören i Lappträsk r.f. 400 €
Valonsäde Nuorisoseura r.y. 500 €
Sångargillet i Lappträsk r.f. 400 €
Lapinjärven BluesRock-yhdistys r.y. 400 €

_____________
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30 § MUUT TOIMINTA-AVUSTUKSET 2011 (LIITE)

Vapaa-aikalautakunnan toiminta-, talkoo- ja kotiseutu/museotyöhön tar-
koitetut avustukset ovat olleet haettavana 15.4.2011 mennessä. Avustustilit
ovat seuraavat:

1 009 001 001 08 35 talkooavustukset   1.500 €
1 009 001 001 08 37 kotiseututyö ja museot      900 €
1 009 001 001 08 38 toiminta-avustukset 17.000 €

Muita toiminta-avustuksia on haettu yhteensä 6.640 €. Liitteessä on esitelty
avustusten hakijoiden toimintaa, taloudellinen tilanne ja heidän hakemansa
avustuksen määrä. Vapaa-aikalautakunnan jäsenet voivat halutessaan tu-
tustua avustushakemuksiin kokouksen aikana.

EHDOTUS:  Vapaa-aikalautakunta päättää jakaa muita toiminta-avustuksia
ehdotuksen mukaisesti.

KÄSITTELY: Käsittelyn aikana keskusteltiin sekä Kirkonkylän että Hilda
Käkikosken koulun avustushakemuksesta leirikoulua varten. Jäsen Tomi
Enqvist esitti, että kummallekaan koululle ei myönnetä avustusta. Peruste-
luinaan Enqvist esitti, että perusopetuksen tulee olla maksutonta. Jäsen Jou-
ni Lamberg teki Enqvistin ehdotuksesta poikkeavan esityksen, minkä vuok-
si asiasta jouduttiin äänestämään. Äänestyksessä avustushakemuksen
myöntämisen kannalla olivat Markku Rantanen ja Jouni Lamberg. Jäsenet
Johan Gustafsson, Tomi Enqvist, Marketta Takkala ja Gun-Vivian Wallén
äänestivät, että kyseisille kouluille ei myönnetä avustusta.
Äänestyksen jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan siten, että vapaa-
aikalautakunta jakaa toiminta-avustuksia ehdotuksen mukaisesti siten, että
Hilda Käkikosken ja Kirkonkylän kouluille ei myönnetä niiden hakemaa
toiminta-avustusta.

PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti esittelijän tekemän uuden ehdo-
tuksen mukaisesti:
Lapinjärven Kitarakartano 200 €
Lapinjärven Koiraklubi r.y. 150 €
Porlammin Marttayhdistys r.y. 800 €
Ystäväympyrä 400 €
Huvinen Hannu 200 €
Liekki r.y. 700 €

_____________
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31 § KOTISEUTU- JA MUSEOAVUSTUKSET 2011 (LIITE)

Vapaa-aikalautakunnan toiminta-, talkoo- ja kotiseutu-/museotyöhön tar-
koitetut avustukset ovat olleet haettavana 15.4.2011 mennessä. Avustustilit
ovat seuraavat:

1 009 001 001 08 35 talkooavustukset   1.500 €
1 009 001 001 08 37 kotiseututyö ja museot      900 €
1 009 001 001 08 38 toiminta-avustukset 17.000 €

Kotiseututyöhön ja museotoimintaan on haettu avustuksia yhteensä 800 €.
Liitteessä on esitelty hakijoiden toimintaa, taloudellinen tilanne ja heidän
hakemansa avustuksen määrä. Vapaa-aikalautakunnan jäsenet voivat halu-
tessaan tutustua tarkemmin avustushakemuksiin kokouksessa.

EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää jakaa avustuksia kotiseututyö-
hön ja museotoimintaan ehdotuksen mukaisesti.

PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti jakaa avustuksia kotiseututyöhön
ja museotoimintaan ehdotuksen mukaisesti:
Lappträsk hembygsförening r.f. 200 €
Porlammin Ns.Soihtu//Museotoiminta 200€

_____________
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32 § TALKOOAVUSTUKSET 2011 (LIITE)

Talkooavustukset ovat olleet haettavana 15.4.2011 mennessä. Talkooavus-
tus on tarkoitettu kylien talkootoiminnan edistämiseen. Toiminnan edistä-
mistä voi olla esimerkiksi pienimuotoiset rakennushankkeet tai kylien ym-
päristön parantamiseen liittyviä hankkeita. Hankkeisiin tulee laatia kustan-
nusarvio, jonka loppusummasta vähintään 50 % on talkootyötä. Lautakun-
nan päätöksen mukaisesti talkooavustusten käytöstä on esitettävä erillinen
selvitys kuitteineen.
Yhdistelmä hakijoista ja ehdotus avustuksen jaosta on liitteenä.

EHDOTUS: Lautakunta päättää jakaa talkooavustukset liitteen mukaisesti.

PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti jakaa talkooavustukset ehdotuk-
sen mukaisesti:
Hembygdens Hopp 1500 €
Ns. Soihtu r.y. 150 €
Hembygdens Hopp 1200 €

_____________
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33 § POSTILAATIKKOPYÖRÄILY 2011

Lapinjärven kunta on ilmoittautunut kuntien väliseen postilaatikkopyöräi-
lyyn ajalle 8.5.- 31.8.2011. Kampanjassa eniten suorituksia väkilukuunsa
nähden kerännyt kunta voittaa. Vuonna 2010 Lapinjärvi oli yhdeksän kun-
nan keskinäisessä kilpailussa neljäntenä 2676:lla suorituksella. Kampanjaan
osallistumisen innostamiseksi kunnalla on mahdollisuus tarjota ”omia pork-
kanoita”.

EHDOTUS: Lautakunta päättää että
- kolmelle eniten suorituksia tehneelle myönnetään lahja-

kortti omavalintaiseen lapinjärveläiseen yritykseen.

PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_____________



Päivämäärä Sivu
LAPINJÄRVEN KUNTA
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 24.5.2011 18

Pöytäkirjantarkastajien nimet Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta Hallitus Valtuusto

34 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIÄ

Sivistystoimenjohtaja

§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
§ 6¨
§ 7
§ 8
§ 9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13

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

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

_____________



Päivämäärä Sivu
LAPINJÄRVEN KUNTA
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 24.5.2011 19

Pöytäkirjantarkastajien nimet Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta Hallitus Valtuusto

35 § LAPINJÄRVEN PALLOJUNNUT. R.Y./ JALKAPALLOTURNAUKSEN JÄRJESTE-
LYT

Lapinjärven Pallojunnut r.y. on vapaa-aikalautakunnalle osittamassaan kir-
jeessä ilmoittanut järjestävänsä Puulaaki-jalkapalloturnauksen Lapinjärvellä
viikkojen 24-35 välisenä aikana. Yhdistys esittää, että Lapinjärven kunta
osallistuu turnaukseen hoitamalla vakuutuksen turnaukseen osallistuville
lapinjärveläisille pelaajille.

EHDOTUS:  Vapaa-aikalautakunta päättää, että se osallistuu kesällä 2011
Lapinjärven kunnan edustajana yhdessä Pallojunnujen kanssa
Puulaaki-jalkapalloturnauksen järjestämiseen viikoilla 24-35.
Kunta hoitaa vakuutuksen pelaajille.

PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_____________
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36 § ETSIVÄÄN NUORISOTYÖHÖN OSALLISTUMINEN

Lapinjärven kunta on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustusta et-
sivään nuorisotyöhön 30.000 €. Kunnan omarahoitusosuus koostuu mm.
kilometrikorvauksista ja toimintakustannuksista.
Etsivä nuorisotyö etsii aktiivisesti nuoria, jotka ovat koulutuksen, työmark-
kinoiden ja muun palvelujärjestelmän ulkopuolella. Etsivän nuorisotyön
tarkoituksena on saattaa nuori tämän tarvitsevien palveluiden piiriin ja löy-
tää yksilöllisiä ratkaisuja, joilla ehkäistään nuorten syrjäytymisriskiä ja
edistetään nuorten elämänhallintaa sekä koulutukseen ja työelämään sijoit-
tumista.

EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS:  Vapaa-aikalautakuta merkitsi asian tiedoksi.
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37 § LAPINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

Lapinjärven kunnassa päivitetään ja uusitaan hallintosääntöä. Vapaa-
aikalautakunnan jäsenille on ilmoitettu sähköpostiviestillä, että nykyinen
voimassaoleva hallintosääntö on tarkasteltavissa kunnan kotisivuilla
www.lapinjarvi.fi. Voimassa oleva hallintosääntö on hyväksytty 17.3.2001,
19.1.2005, 16.2.2005, 21.3.2007, 12.3.2008, 16.9.2009, 17.3.2010 ja
19.5,.2010. Lapinjärven kunnassa on tapahtunut  suuria muutoksi viimeis-
ten vuosien aikana ja muutoksia on tulossa tulevien vuosien aikana. Tämän
vuoksi eri lauta- ja hallintokunnilta pyydetään lausuntoa mahdollisine
kommentteineen ja muutosehdotuksineen 30.4.2011 mennessä.
Kunnanjohtajan antaman lausunnon mukaan uuden hallintosäännön tulee
olla valmis vuoden 2012 loppuun mennessä. Koska asetettuun takarajaan
mennessä vapaa-aikalautakunta ei ole toimittanut muutosehdotuksia ja
kommentteja, se katsoo tarpeelliseksi saada lisäaikaa lausunnon valmiste-
luun.

EHDOTUS:  Vapaa-aikalautakunta esittää, että se antaa lusunnon uudesta
hallintosäännöstä 31.8.2011 mennessä ja merkitsee asian tie-
doksi.

PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_____________
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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
19, 20, 21, 26, 33, 34, 35, 36 ja 37

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 ja 32

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


