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Pöytäkirjantarkastajien nimet Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta Hallitus Valtuusto

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 Markku
Rantasen ja Gun-Vivian Wallénin.

_____________
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Lautakunta Hallitus Valtuusto

38 § VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN VASTINE TARKASTUSLAUTAKUNNALLE
(LIITE)

Lapinjärven kunnan tarkastuslautakunnan toimittamassa arviointikertomuk-
sessa vuodelta 2010 on vapaa-aikapalveluiden osalta kirjattu seuraavaa:
”Tarkastuslautakunta pitää myönteisenä asiana nuorisotoimen kävijämäärän
kasvua ja aktiivista toimintaa. Positiivista palautetta on saatu ehkäisevästä
päihdetyöstä sekä aikuisten moniammatillisen yhteistyön lisääntymisestä.
Toimiva nuorisotoimi voisi olla vetovoimatekijä kuntamarkkinoinnissa.

Tarkastuslautakunta suosittaa, että nuoret otetaan aktiivisemmin mu-
kaan heitä koskevaan päätöksentekoon suunnittelussa ja toteutuksessa,
esimerkiksi uusien nuorisotilojen ja uimarannan suunnitteluun , jotta
varustus vastaa pääasiallisen käyttäjäkunnan tarpeita ja ehkäistään
mahdollisia ilkivaltavaurioita.

Tarkastuslautakunnan mielestä myös muut vapaa-aikapalvelut hoidettiin
toimintavuonna asianmukaisesti.”

Tarkastuslautakunta esittää, että tulosalueet antavat vastineensa arviointi-
kertomuksessa lihavoidulla esitettyihin suosituksiin ja selvityspyyntöihin
kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle syyskuun loppuun mennessä
ja edelleen valtuustolle lokakuun loppuun mennessä.

Nuoriso-ohjaaja Sonja Lindroos on laatinut vastineen tarkastuslautakun-
nalle (liite).

EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta hyväksyy tarkastuslautakunnalle osoi-
tetun vastineen.

PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta hyväksyi tarkastuslautakunnalle osoi-
tetun vastineen.

_____________
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39 § KIELTÄYTYMINEN TOIMINTA-AVUSTUKSESTA

Vapaa-aikalautakunta myönsi kokouksessaan 24.5.2011 toiminta-avustusta
/ liikunta PK 007 Floorballin toimintaan 350 €.
Puheenjohtaja John Arnkil on 16.8.2011 saapuneella kirjeellä ilmoittanut,
että kyseisellä toiminta-avustuksen saaneella joukkueella ei ole edellytyksiä
osallistua salibandyliiton alaiseen toimintaan ja PK 007 :n toiminta lakkau-
tetaan toistaiseksi. Tästä syystä PK 007 Floorball ei voi vastaanottaa myön-
nettyä avustusta.

EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää, että se ei maksa toiminta-
avustusta ( 350 € ) PK 007 Floorballille ja merkitsee asian tie-
doksi.

PÄÄTÖS:  Vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_____________
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40 § OIKAISUVAATIMUS

Vapaa-aikalautakunta myönsi kokouksessaan 24.5.2011 ( 31 §) kotiseutu-
ja museoavustusta Porlammin Ns. Soihtu/Museotoimintaan 200 €.
Porlammin Kotiseutumuseon museotoimikunnan puheenjohtaja Mervi Vuo-
rinen pyytää 23.6.2011 saapuneella kirjeellä avustusanomuksen uudelleen-
käsittelyä, koska anottua avustussummaa ei ole ilmoitettu oikein vapaa-
aikalautakunnan päättäjille (liite).
Tarkastuksessa on ilmennyt, että museotoimikunnan hakema avustus lasi- ja
kinofilminegatiivien sekä valokuvien digitointiin on ollut 1100 €, vaikka
esittelijän tekemään taulukkoon oli merkitty 300 €.
Kyseisen virheen vuoksi on vapaa-aikalautakunnan syytä käydä hakemus
uudelleen läpi ja päättää uudesta avustussummasta ottamalla huomioon
käytettävissä oleva kotiseutu- ja museoavustuksiin määräraha.

EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta merkitsee oikaisuvaatimuksen tiedoksi
ja päättää myöntää lisäavustusta 350 € Porlammin Kotiseutu-
museon museotoimikunnalle.

PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

_____________
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41 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Vapaa-aikalautakunnan jäsen Anni Simola otti esille Lapinjärven kunnan
urheilijoiden stipendisäännön ja jakoperusteet ja esitti asian ottamista käsi-
teltäväksi seuraavaan vapaa-aikalautakunnan kokoukseen. Stipendisummat
vaihtelevat 60 eurosta 2000 euroon lapinjärveläisille yksilölajin urheilijoille
tai joukkueille.
Lapinjärven kunnan vapaa-aikalautakunta on 2.5.2007 pidetyssä kokouk-
sessa § 21 päättänyt stipendisäännöstä ja jakoperusteista (lisätty pöytäkirjan
liitteeksi). Lapinjärven kunnan heikon taloustilanteen ja kunnanhallituksen
29.8.2011 antamien vuoden 2012 talousarvion ja vuosien 2012-2014 talous-
suunnitelman laadintaohjeiden mukaan hallintokuntien tulee arvioida vuo-
den 2012 tukien ja avustusten määrää realistisesti. Kyseisen ohjeistuksen
mukaan Anni Simolan esittämä asia on syytä käsiteltäväksi vapaa-
aikalautakunnan seuraavaan kokoukseen.

EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää ottaa kunnan urheilijoiden sti-
pendisäännön ja jakoperusteet käsiteltäväksi lautakunnan seu-
raavaan kokoukseen ja merkitsee asian tiedoksi.

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
38, 39, 41

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
40

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


