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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 päätösvaltaiseksi.
_____________________________________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää
- valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Vapaa-aikalautakunta valaitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Christina Mickoksen ja Anni Simolan.
_______________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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PALKKIO UIMAHALLIN LIPUNMYYNNISTÄ
Eva Nurminen on 21.5.2010 saapuneella kirjeellään ( liite ) pyytänyt, että
hänen palkkiotaan uimahallin lipunmyynnistä korotettaisiin 1.9.2010 alkaen.
Eva Nurminen esittää uuden palkkion suuruudeksi 12,30 €/h (10,00€ + alv.
23 %). Perustelunaan hän esittää, että palkkiota on korotettu viimeisen
kymmenen vuoden aikana vain kerran pyynnöistä huolimatta.
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää Eva Nurmisen palkkiosta uimahallin lipunmyynnistä.
PÄÄTÖS:

Vapaa-aikalautakunta päätti
- että Eva Nurmisen palkkio on 1.9.2010 alkaen 12,30 €/h
(10,00 € + alv. 23 .
- että korotus huomioidaan vuoden 2011 talousarvioon.
_________________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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UIMAHALLIN KÄYTTÖMAKSUT ULKOPUOLISILLE
Vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan 12.4.2010 § 12 asettaa työryhmän selvittämään korvattavia maksuja uimahallin käytöstä ulkopuolisille.
Ohjeistusehdotus oli tarkoitus laatia vapaa-aikalautakunnan seuraavaan kokoukseen, mutta työryhmä ei saanut määräaikaan mennessä valmiiksi ehdotusta uimahallin käytön korvauksista ulkopuolisille. Edellä mainitun syyn
vuoksi vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan 29.4.2010 § 20 siirtää
asian seuraavaan kokoukseen.
Työryhmä kokoontui 3.6.2010 selvittämään asiaa ja totesi, että suurin uimahallin ulkopuolinen käyttö tapahtuu vesijumpan muodossa. Käyttäjät
ovat olleet Wellamo - opistolta, Askolan Eläkeläisistä, Valkon kansalaisopistolta sekä Artjärveltä seniorijumppalaisia. Ryhmillä on ollut ohjaaja, ja
jumppatunnit ovat olleet etukäteen sovittuna ajankohtana.
Työryhmä totesi, että yhteistyötä jatketaan kyseisten ryhmien kanssa, mutta
muutoin uimahallin avausmaksusta peritään 50 € / kerta. Työryhmän mielestä ei tässä vaiheessa ole tarvetta määrittää käyttömaksuja muuhun ulkopuoliseen käyttöön.
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää
- että uimahallin aukioloajasta poikkeavasta tilaisuudesta,
jota ei ole etukäteen sovittu, peritään 50 € uimahallin avausmaksu.
PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti
- että uimahallin aukioloajasta poikkeavasta tilaisuudesta
peritään 50 € avausmaksu. Tilaisuudesta on sovittava hyvissä ajoin etukäteen.
- että koululaisuinneista sovitaan erikseen.

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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EDUSTAJIEN VALITSEMINEN PAIKALLISMUSEON TYÖKIRJAN LAADINTARYHMÄÄN
Porvoon maakuntamuseo yhdessä Museoviraston kanssa toteuttaa kesän aikana museokäynnit paikallismuseoiden kehittämiseksi ja avustusten lisäämiseksi. Kukin museo täyttää paikallismuseon työkirjan yhdessä maakuntamuseotutkijan kanssa, joka toimii haastattelijana ja kirjaajana. Toivottavaa olisi, että paikallismuseosta olisi läsnä useampi henkilö.
Työkirja on suunniteltu erityisesti sellaisten museoiden ja kokoelmien tarpeisiin, joilla ei ole päätoimista museoammatillista henkilökuntaa ja sen
tarkoitus on olla tulevan toiminnan kehittämisen apuväline, jonka avulla etsitään museotyön kokonaistilanteen hahmotusta ja tulevaisuuden suuntaviivoja.
Työ tehdään koko maassa, Itä-Uudellamaalla se toteutetaan sovitun aikataulun mukaisesti. Lapinjärveltä mukana ovat Hurtigin torppa 6.9. ja Hindersby - Bäckby bysmedja 6.9. Kycklingin osalta laadinta toteutettiin 16.7.
ja Brofogdasin osalta ajankohta on vielä avoin.
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää
- että paikallismuseon työryhmään valitaan Anja Rautiola Brofogdasin edustajaksi Itä-Uudenmaan Museot – museotyöryhmästä ja hänen lisäkseen 2-4 muuta edustajaa
PÄÄTÖS:

Vapaa-aikalautakunta päätti
- että paikallismuseon työryhmään Brofogdaksen edustajiksi
ehdotetaan Anja Rautiolan lisäksi vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja Timo Virtala, Eva Rosas, Gun-Brit Husberg ja varalle Isa Stenberg
____________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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NUORISO-OHJAAJAN PALKKA
Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 19.5.2010 § 28 muuttaa kunnan hallintosääntöä.
Kunnanvaltuusto päätti mm. siirtää liikunta-asioiden hallinto nuorisotyöntekijän hoidettavaksi 1.8.2010 lukien huhtikuun loppuun asti 2011, jolloin
arvioitaisiin tilannetta uudelleen. Valtuusto päätti myös muuttaa nuorisotyöntekijän nimikettä nuoriso-ohjaajaksi.
Koska tehtäväkenttä on laajentunut on syytä tarkistaa nuoriso-ohjaajan tehtäväkohtaista palkkaa. Palkan tarkistuksesta päättää kunnan hallintosäännön
mukaan se viranomainen, joka on valinnut viran- tai toimenhaltijan kuultuaan sitä ennen palkka-asiamiestä.
Nuoriso-ohjaajan tehtäväkohtainen palkka on tällä hetkellä 1 823,30 €. Uudeksi tehtäväkohtaiseksi palkaksi ehdotetaan 1 950,00 €/kk. Palkkaasiamies tukee ehdotusta.
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää
- että nuoriso-ohjaajan tehtäväkohtainen palkka on 1 950,00
€/kk 1.8.2010 lukien, niin kauan kun hän hoitaa myös liikunta-asioiden hallinnon
PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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ERITYISAVUSTUS LASTEN JA NUORTEN LIIKUNNAN KEHITTÄMISHANKKEELLE
Lapinjärven kunta haki valtionavustusta 13.650 € lasten ja nuorten liikunnan kehittämishankkeelle.
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt hakemuksen perusteella Lapinjärven kunnalle valtionavustuksena 12.000 €
käytettäväksi Samassa veneessä -hankkeeseen.
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta merkitsee asian tiedoksi.
PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta merkitsi asian tiedoksi.
_____________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

LAPINJÄRVEN KUNTA
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

33 §

Päivämäärä

Sivu

19.8.2010

8

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Sivistystoimenjohtaja:
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14

Andersson, Tea
Arhosalo, Iiris
Lindroos, Sonja
Lindroos, Sonja
Lindroos, Sonja
Lindroos, Sonja

vuosiloma
vuosiloma
ylityövapaiden pitäminen
ylityövapaiden pitäminen
ylityövapaiden pitäminen
ylityövapaiden pitäminen

EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.
PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta merkitsi viranhaltijapäätökset tietoonsa
saatetuiksi eikä käyttänyt otto-oikeuttaan
____________________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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AJANKOHTAISTA LIIKUNTATOIMEN KENTÄSTÄ
Opetus- ja kulttuuriministeriö on 17.6.2010 päivätyllä kirjeellä antanut
kunnanhallituksille ja liikunnasta vastaaville lautakunnille tiedotteen, jonka
sisältönä on ajankohtaisia asioita liikuntatoimen kentästä (liite):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriöistä
Maahanmuuttajien kehittämisohjelma
Raportti kuntien erityisliikunnan tilanteesta vuonna 2009
Suositukset liikunnan edistämiseksi kunnassa
Hyvinvoiva kunta – arkiliikunnan olosuhdeseminaari
Koripallosäännöt
Kuntien liikuntatoimen talous- ja henkilöstötietoja vuosilta
2006-2009
Liikkuva koulu – hanke
Terveysneuvontapalvelu dopingaineista
Terveyttä edistävän liikunnan kuntakysely
Urheilu- ja vapaa-aika / standardit

EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta merkitsee asian tiedoksi.
PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta merkitsi asian tiedoksi.
___________________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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SOPIMUS BROFOGDAKSEN NÄYTTELYTILAN KÄYTTÖOIKEUDESTA
Vapaa-aikalautakunta 29.4.2010 § 19
Lautakunta päätti kokouksessaan 12.4.2010 § 11 siirtää Brofogdasia koskevan sopimuksen käsittelyn seuraavaan vapaa-aikalautakunnan kokoukseen.
Lautakunnan puheenjohtajan tehtäväksi annettiin neuvotella henkilökohtaisesti kotiseutuyhdistysten edustajien kanssa ennen seuraavaa kokousta.
EHDOTUS: Lautakunnan puheenjohtaja kertoo käydyistä neuvotteluista ja
lautakunta päättää Brofogdaksen näyttelytilan käyttöoikeudesta.
PÄÄTÖS: Lautakunta päätti:
- esittää sopimuksen päivitystä ja tarkennusta
- valtuuttaa sivistystoimenjohtajan yhdessä kunnanjohtajan kanssa huolehtimaan edellä mainitun asian toteutumisesta

Sivistystoimenjohtaja ja kunnanjohtaja ovat käyneet keskusteluja yhdistysten edustajien kanssa. Uusi sopimusluonnos lähetettiin yhdistyksille lausunnolle kesäkuussa 2010.
Sivistystoimenjohtaja ja kunnanjohtaja tapasivat yhdistysten edustajia neuvottelua varten 12.8.2010. Yhdistykset ehdottivat pieniä muutoksia sopimukseen ja esitteli laatimansa sääntöjä sotilasvirkataloa Brofogdasia varten.
Sopimus ja säännöt liitteenä.
EHDOTUS: Lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle
- että se Lapinjärven kunnan puolesta hyväksyisi sopimuksen Brofogdaksen käyttöoikeudesta
- että se Lapinjärven kunnan puolesta hyväksyisi sotilasvirkatalo Brofogdaksen säännöt
PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
____________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN ESITYSLISTOJEN LÄHETTÄMINEN
Lapinjärven kunnan hallintosäännössä (3.3) annetaan ohjeet koolle kutsumisesta. Sen mukaan kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla viimeistään neljä ( 4 ) päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla
on oikeus osallistua kokoukseen.
Vapaa-aikalautakunta ei ole kokoontunut säännöllisesti, vaan tarpeen mukaan, jolloin kokouspäivä on ilmoitettu kutsussa. Vapaa-aikalautakunnan
jäsenten mielestä neljä päivää ennen kokousta ei ole riittävä aika varautua ja
valmistautua kokoukseen. Edellä mainitun syyn vuoksi vapaaaikalautakunnan jäsenet haluavat saada kokouskutsun viikkoa ennen kokousta.
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää
- että kokouskutsut lähetetään viikkoa ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen.
PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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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
28, 29,30, 32, 33, 34, 35, 36

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
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
OikaisuViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
vaatimusviranomainen
Lapinjärven vapaa-aikalautakunta
ja -aika
Lapinjärventie 20 A
07800 Lapinjärvi
Pykälät
31,

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista
Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin 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

Valitusaika

päivää

Muu valitusviranomainen, osoite, postiosoite

Valituskirjelmä

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Pykälät

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
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.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
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
Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Liitetään pöytäkirjaan

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

