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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 pöytäkirjan tarkastajiksi Christi-
na Mickosin ja Gun-Vivian Wallénin.
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1 § VAPAA-AIKATOIMEN LASKUJEN HYVÄKSYMINEN

Vapaa-aikatoimen talousarvio jakaantuu seuraavasti:
1 009 001 vapaa-aikahallinto
1 009 003 liikuntatoimi
1 009 004 nuorisotoiminta
1 009 006 kulttuuritoiminta
1 009 007 kirjasto

EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää, että laskujen hyväksyjät vuonna
2010 ovat:

1 009 001 sivistystoimenjohtaja
1 009 003 liikunnanohjaaja
1 009 004 nuorisotyöntekijä
1 009 006  kirjastonjohtaja
1 009 007  kirjastonhoitaja

Sivistystoimenjohtaja tai vapaa-aikalautakunnan puheenjoh-
taja voi toimia laskujen hyväksyjänä kaikkien alueiden osalta.

PÄÄTÖS: Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
____________________
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2 § PÖYTÄKIRJOJEN  NÄHTÄVILLÄ  PITÄMINEN

Lapinjärven kunnan hallintosäännön mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti
nähtävillä viikon kuluessa kokouksesta asianomaisen toimielimen toimis-
tossa, mikäli se on päätetty pitää nähtävänä.
Pöytäkirja tulee pitää yleisesti nähtävänä, jotta päätökset saavuttavat lain-
voiman.

EHDOTUS: Lautakunta päättää pitää vapaa-aikalautakunnan tarkastetut
pöytäkirjat vuonna 2010 yleisesti nähtävänä viikon päästä ko-
kouksesta koulu- ja vapaa-aikatoimistossa.

PÄÄTÖS: Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________________________
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3 § NUORISOSEURANTALOJEN VUOKRAUS VUONNA 2010

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2010 käyttösuunnitelmassa (1 00900
4001)on varattu 2.550 euron määräraha vuokriin. Kunta on maksanut vuok-
raa nuorisoseurantaloilla järjestetystä toiminnasta 20 euroa/ ilta, max. 28
kertaa/vuosi. Toiminnan on pitänyt olla seurojen omaa nuorisotoimintaa.
Yhdistys on huolehtinut ohjauksesta ja valvonnasta. Kunnan nuorisoseuro-
jentaloilla järjestämästä nuorisotoiminnasta maksettiin vuokraa 10 eu-
roa/ilta. Samalla edellytetään, että listat toiminnasta toimitetaan kuntaan
helmikuun loppuun mennessä.

EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää, että se vuokraa entiseen tapaan
nuorisoseurantalot: Valola, Soihtula, Pukaron seuratalo, Wa-
sargård, Lindarås, Hemborg ja Fädersborg, max. 28 kertaa
seurojen omaan nuorisotoimintaan.Vuokran suuruus on 20 eu-
roa/ilta.
Kunnan omasta toiminnasta maksetaan vuokraa 10 euroa/ilta.

PÄÄTÖS: Lautakunta hyväksyi ehdotuksen lisäyksellä, että sivistystoi-
menjohtaja toimittaa seuraavan lautakunnan kokoukseen
vuokrausta koskevat tilinpäätöstiedot vuodelta 2009.
__________________________
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4 § VUODEN 2010 AVUSTUSTEN JULISTAMINEN HAETTAVIKSI

Vapaa-aikalautakunnan talousarviossa on vuodelle 2010 varattu avustuksia
27.540 euroa suraavasti:

1 009 001 0831 hankinta- ja korjausavustukset 2350,00
1 009 001 0832 koulutusavustus  610,00
1 009 001 0833 liikuntapaikat 5100,00
1 009 001 0835 talkooavustus 1730,00
1 009 001 0837 kotiseututyö ja museot  920,00
1 009 001 0838 toiminta-avustus                    16320,00
1 009 001 0842 ohjaaja-avustus  510,00
____________________________________________________________
YHTEENSÄ                    27.540,00

Toiminta-avustuksia myönnetään nuoriso-, liikunta- ja kulttuurityötä teke-
ville aatteellisille hdistyksille, ryhmille, yksityisille, kotiseututyöhön ja mu-
seoille. Hakuaika on perinteisesti päättynyt maaliskuun loppuun mennessä.

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. Avustuk-
sesta maksetaan ensin 50 % ja hankkeen valmistuttua loput. Myös hakuaika
talkooavustuksiin on yleensä päättynyt maaliskuun loppuun mennessä.

EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää:
1. -julistaa toiminta-, talkoo-, kotiseutu- ja mu-

seoavustukset haettavaksi 31.03.2010 men-
nessä. Ilmoitus julkaistaan Loviisan Sano-
missa, Östra Nylandissa, kunnan ilmoitus-
taululla ja kunnan internetsivuilla.

2. -julistaa haettavaksi 12.11.2010 mennessä
kuitteja vastaan hankinta-, korjaus-, koulu-
tus-, liikuntapaikka- ja ohjaaja-avustukset
ajalta 01.11.2009-30.10.2010.Ilmoitus yh-
dessä kohdan 1 avustusten kanssa julkaistaan
Loviisan Sanomissa ja Östra Nylandissa.
Erillinen ilmoitus koskien kohdan 2 mukaisia
avustuksia julkaistaan kunnan ilmoitustau-
lulla ja internetsivuilla toistamiseen kuu-
kautta ennen ko. ajankohtaa.
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KÄSITTELY : Käsittelyn aikana lautakunta keskusteli asiasta ja halusi eh-
dotukseen muutoksen seuraavasti:
-Ilmoituspohjaan (Vapala 2.12.2009 § 33 Liite) muutetaan kulttuuri- ja ur-
heilustipendihakemusten viimeiseksi jättöpäiväksi 12.11.2010.
-Kohdan 2 tekstiin ensimmäisen lauseen jälkeen lisätään teksti: Lisäksi
lautakunta julistaa haettavaksi 12.11.2010 mennessä kulttuuri- ja urheilusti-
pendit.

PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti
- julistaa toiminta-, talkoo-, kotiseutu- ja museoavustukset

haettavaksi 31.03.2010 mennessä. Ilmoitus julkaistaan
Loviisan Sanomissa, Östra Nylandissa, kunnan ilmoitus-
taululla ja kunnan internetsivuilla ja muuttaa ilmoituspoh-
jaan (Vapala 2.12.2009 § 33 Liite) kulttuuri- ja urheilusti-
pendihakemusten viimeiseksi jättöpäiväksi 12.11.2010.

- julistaa haettavaksi 12.11.2010 mennessä kuitteja vastaan
hankinta-, korjaus-, koulutus-, liikuntapaikka- ja ohjaaja-
avustukset ajalta 01.11.2009-30.10.2010. Lisäksi lauta-
kunta julistaa haettavaksi 12.11.2010 mennessä kulttuuri-
ja urheilustipendit. Ilmoitus yhdessä kohdan 1 avustusten
kanssa julkaistaan Loviisan Sanomissa ja Östra Nylandis-
sa. Erillinen ilmoitus koskien kohdan 2 mukaisia avustuk-
sia julkaistaan kunnan ilmoitustaululla ja internetsivuilla
toistamiseen kuukautta ennen ko. ajankohtaa.

_______________________________
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5 § MUUT ASIAT
1. Porlammin lukion 2. luokka on toimittanut apuraha-

anomuksen Tukholman matkaa varten (liite A), jossa anottiin
lautakunnalta jokaiselle lapinjärveläiselle mukaan lähtevälle
oppilaalle 70 euron matka-apurahaa.

2. Lukion nykytaiteen työpaja on toimittanut avustusanomuksen
Pariisiin suuntautuvan opintomatkan kustannusten kattamiseen
sekä matkanjohtajina toimivien opettajien matka- ja majoitus-
kustannuksiin (liite B).

3. Sauli Silfvast on toimittanut suunnitelman Mariebergin kentän
pukuhuone-/varastorakennuksen sisätilojen muuttamiseksi si-
ten, että seuroille saadaan lisäsäilytystilaa rakentamalla kevyt-
rakenteinen väliseinä (liite C). Kustannusarvio on noin 200
euroa ja rakentaminen toteutetaan talkootyönä.

4. Kouvolan kaupunki on lähettänyt kutsun saapua perjantaina
5.3.2010 sekä hiihtoretkelle Repoveden erämaaluontoon että
potkukelkkasprinttiviestiin Orilammen majalle (liite D).

PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti:

1. - myöntää 40 euron avustuksen oppilasta koh-
den.

2. - olla myöntämättä avustusta, mutta ottaa asian
uudelleen käsittelyyn, kun anomusta on täyden-
netty oppilastietojen osalta.

3. - myöntää 250 euron avustuksen väliseinän ra-
kentamista varten sillä ehdolla, että tarvikkeista
toimitetaan kuitit ennen avustuksen maksamista.

4. - että halukkaat ko. tapahtumiin ilmoittautuvat
sivistystoimenjohtajalle 26.2.2010 mennessä.

___________________
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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

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

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
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