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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 valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Malena
Jordaksen ja Gun-Vivian Wallénin.
________________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

Päivämäärä
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UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA
Uimahallin uimavalvoja Olli Manninen on esittänyt, että uimahalli olisi
suljettuna 20.12.2010-2.1.2011 välisenä aikana. Uimahalli olisi tällöin auki
myös lauantaina aja sunnuntaina, jolloin asiakkaille tarjottaisiin joulukahvit.
Tämän jälkeen uimahalli suljettaisiin kyseiseksi ajaksi. Aikaisempina vuosina uimahallin kävijämäärät ovat jouluviikolla olleet vähäiset.
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää
- että uimahalli suljetaan 20.12.2010-2.1.2011 väliseksi
ajaksi
- että asiasta tiedotetaan riittävän ajoissa kunnan kotisivuilla
ja uimahallilla
PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

Päivämäärä
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VAPAA-AIKAPALVELUIDEN TALOUSARVIO VUODELLE 2011
Kunnanhallitus on kokouksessaan 29.9.2010, § 138 päättänyt antaa hallintokunnille ohjeet ja talousarvion raamit vuodelle 2011. Samalla kunnanhallitus päätti, että hallintokuntien talousarvioehdotusten tulee olla valmiina
29.10.2010 mennessä. Vapaa-aikatoimen talousarvioehdotukseen liittyvä
materiaali jaetaan kokouksessa.
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta keskustelee vuoden 2011 talousarviosta
ja tekee mahdolliset ehdotukset seuraavalle vuodelle.
PÄÄTÖS:

Vapaa-aikalautakunta keskusteli vuoden 2011 talousarvioehdotuksesta ja hyväksyi sen vietäväksi kunnanhallitukselle
eteenpäin.
________________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

Päivämäärä

LAPINJÄRVEN KUNTA
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

39 §

Sivu

27.10.2010 5

POSTILAATIKKOPYÖRÄILYN TULOKSET (LIITE)
Lapinjärven kunta on osallistunut kuntien väliseen postilaatikkopyöräilyyn
ajalla 9.5.-31.8.2010. Kampanjassa eniten suorituksia väkilukuunsa nähden
kerännyt kunta voittaa. Vuonna 2009 Lapinjärvi oli yhdeksän kunnan kilpailussa toisena.
Kokouksessaan 12.4.2010 vapaa-aikalautakunta päätti myöntää lahjakortin
johonkin lapinjärveläiseen yritykseen seuraavasti:
-lasten sarja (alle 15-vuotiaa), lahjakortin suuruus 40 €
-aikuisten sarja (16-65-vuotiaat), lahjakortin suuruus 60 €
-eläkeläisten sarja (yli 65-vuotiaat), lahjakortin suuruus 60 €
Päättyneen postilaatikkopyöräilyn kävijämäärä oli 2676 (liite). Samasta
liitteestä ilmenevät myös aktiivisimmat käyttäjät.
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta palkitsee lahjakorteilla aktiivisimmat
osallistujat Postilaatikkopyöräilyssä ja merkitsee asian tiedoksi.
PÄÄTÖS:

Vapaa-aikalautakunta päätti
- palkita aktiivisimmat osallistujat postilaatikkopyöräilyssä,
jotka olivat Jarl Ekström (125 käyntiä), Eino Kajander (96
käyntiä) sekä Ritva Lehtonen (88 käyntiä)
- että lahjakortti osoitetaan palkitun valitsemaan lapinjärveläiseen liikkeeseen, ja kunkin lahjakortin suuruus on 50 €
- merkitä asian tiedoksi
________________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

Päivämäärä
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Sivistystoimenjohtaja:
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20

ylityövapaa
palkallinen vapaa
palkallinen vapaa
palkallinen vapaa
lupa tilan käyttöön
henk.kohtainen lisä

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

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

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

Päivämäärä
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MUUT ASIAT/BROFOGDAS
Sivistystoimenjohtaja kertoi vapaa-aikalautakunnan jäsenille, että sopimus
Brofogdaksen käytöstä on allekirjoitettu Lapinjärven kunnan sekä paikallisten veteraanijärjestöjen että kotiseutuyhdistyksen kanssa 18.10.2010.
Vapaa-aikalautakunta keskusteli Brofogdaksen käyttöön liittyvistä asioista
ja totesi, että jatkossa kiinnitetään huomiota rakennuksen käyttöön ja vuokraukseen ulkopuolisille.
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta merkitsee asian tiedoksi.
PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta merkitsi asian tiedoksi.
________________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

Päivämäärä
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MUUT ASIAT / APURAHA-ANOMUS PARIISIN OPINTOMATKAA VARTEN
Porlammin lukion 3. luokka tekee 8.-12.11.2010 opintomatkan Pariisiin
(liite) ja hakee matka-apurahaa jokaiselle neljälle Lapinjärven kunnasta
mukaan lähtevälle lukiolaiselle 80 euroa.
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta myöntää Porlammin lukion 3. luokan
opintomatkaa varten apurahaa harkitsemansa summan verran.
PÄÄTÖS:

Vapaa-aikalautakunta päätti
- myöntää Porulammin lukion kolmannen luokan Pariisin
opintomatkaa varten apurahaa lapinjärveläisille oppilaille 50 €
oppilas.
________________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

Päivämäärä
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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
37, 38, 39, 41

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
40, 42

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

Päivämäärä
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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

