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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 Johan Gus-
tafssonin ja Tomi Enqvistin.

________________
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42 § LIIKUNTAPAIKKA-AVUSTUKSET VUONNA 2010 (LIITE)

Liikuntapaikka-avustukset ovat olleet haettavana 12.11.2010 mennessä to-
sitteita  vastaan ajalta 1.11.2009-31.10.2010. Liikuntapaikka-avustuksia
voidaan myöntää liikuntapaikkojen vuosittaiseen kunnossapitoon, käyttö-
kustannuksiin sekä paikallisten liikuntapaikkojen perustamiskustannuksiin.
Liikuntapaikka-avustuksiin on varattu 5.100 € vuoden 2010 talousarviossa.
Koska liikuntapaikka - avustuksiin tarkoitettu määräraha ei riitä, on jokai-
sen hakijan anomuksesta vähennetty noin 30 prosenttia. Liitteenä on tau-
lukko haetuista liikuntapaikka-avustuksista.
Määräaikaan mennessä saapui kolme hakemusta:
-  Harsböle-Labby Ungdomsförening r.f.
-  Lapinjärven Lukko r.y.
-  Porlammin Pyry

EHDOTUS: Myönnetään liikuntapaikka-avustuksia vuodelle 2010 yhteen-
sä 5100 €, josta Harsböle-Labby Ungdomsförening r.f:lle 520
€, Lapinjärven Lukko r.y:lle 2810 € ja Porlammin Pyrylle
1770 €.

KÄSITTELY:  Asiassa käydyn keskustelun aikana tuli esille, että Harsböle-
Labby Ungdomsförening ei ole hakenut liikuntapaikka-avustusta, vaan
hankinta- ja korjausavustusta. Tämän vuoksi Harsböle-Labby Ungdomsfö-
reningenin hakemus siirretään käsiteltäväksi hankinta- ja korjausavustuk-
siin.

Käsittelyn aikana esittelijä muutti esitystään ja teki ehdotukseen seuraavat
muutokset:

Vapaa-aikalautakunta päättää
- siirtää Hasböle-Labby Ungdomsföreningenin hakemuksen

käsiteltäväksi hankinta- ja korjausavustuksiin
- että liikuntapaikka-avustus ( 5100 € ) jaetaan Lapinjärven

Lukko r.y:n ja Porlammin Pyry r.y:n kesken siten, että
molempien yhdistysten hakemuksesta on vähennetty noin
23 %. Täten Lapinjärven Lukko Ray:n osuudeksi jäisi
3150 € ja Porlammin Pyry r.y:n osuudeksi 1950 €.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.
________________
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43 § OHJAAJA- JA KOULUTUSAVUSTUKSET 2010 (LIITE)

Ohjaaja-avustuksiin on vuodelle 2010 varattu 510 €. Määräaikaan mennessä
ohjaaja-avustushakemuksia saapui yksi kappale, Nuorisoseura Soihtu r.y.
hakee avustusta 250 €.

Koulutusavustuksia vuodelle 2010 on varattu 610 €. Koulutusavustuksia on
vuoden 2010 aikana jaettu Porlammin lukion opintomatkoihin yhteensä
600€. Jäljellä jää 10 €. Koulutusavustuksia ei määräaikaan mennessä saa-
punut yhtään kappaletta.
Liitteenä on yhdistelmä haetuista ohjaaja- ja koulutusavustuksista.

EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää myöntää 250 € ohjaaja-avustusta
Nuorisoseura Soihdulle.

PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta myönsi 250 € ohjaaja-avustusta Nuori-
soseura Soihdulle.

________________
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44 § HANKINTA- JA KORJAUSAVUSTUKSET 2010 (LIITE)

Hankinta- ja korjausavustukset ovat olleet haettavana 12.11.2010 saakka to-
sitteita vastaan ajalta 1.11.2009-31.10.2010. Hankinta- ja korjausavustuksia
voi hakea yhdistysten  ja seuratalojen korjauskustannuksista aiheutuviin
materiaalikustannuksiin ja tarvikehankintoihin. Työkorvauksia ei hyväksy-
tä.
Hankinta- ja korjausavustuksiin on vuodelle 2010 varattu rahaa 2350 €,
mistä on käytetty 169,87 €. Yhdistykset ovat hakeneet yhteensä 3295,15 €
(liite). Talousarvioon jäänyt määräraha, 2180,13 €, ei riitä kattamaan ky-
seistä summaa, joten kutakin anottua avustusmäärää on ehdotukseen vähen-
netty noin 34 prosenttia.

EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää myöntää hankinta- ja korjaus-
avustuksia seuraavasti:
- Ungdomsföreningen Framåt r.f. 315 €
- Hembygdens Hopp r.f. 1845 €
- Porlammin Ns. Soihtu/kotiseutumuseo 20 €

KÄSITTELY: Asiassa käydyn keskustelun jälkeen tuli esille, että Hembyg-
dens Hopp r.f. ei ole jättänyt hakemusta, vaan Valonsäde Nuorisoseura r.y.
ja että Harsböle-Labby Ungdomsföreningenin hakemuksen vapaa-
aikalautakunta päätti siirtää käsiteltäväksi hankinta- ja korjausavustusten
yhteyteen.

Käsittelyn aikana esittelijä muutti esitystään ja teki ehdotukseen seuraavat
muutokset:

Vapaa-aikalautakunta päättää
- myöntää avustuksia seuraavasti: Ungdomsföreningen

Framåt r.f. 315 €, Valonsäde Nuorisoseura r.y. 1845 €,
Porlammin NS. Soihtu/kotiseutumuseo 20 € sekä Harsbö-
le-Labby Ungdomsförening 480 €.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.
________________
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45 § STIPENDIT VUODEN 2010 URHEILUSAAVUTUKSISTA (LIITE)

Vapaa-aikalautakunnalle on saapunut neljä esitystä urheilijoiden stipendien
saajiksi (liite). Kaikki ehdolla olevat urheilijat ovat Väestörekisterikeskuk-
sen tilastoinnin mukaan kirjoilla Lapinjärvellä.
Stipendeihin on varattu rahaa 200 €.

EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää jakaa liikuntastipendit seuraa-
vasti:

- Andreas Amberg (Nuorten Suomen mestari 2010 /ralli) 200 €
- Petra Nurmi (N 14 / SM-pronssi / tempoajo) 200 €
- Roope Nurmi (M 18 / SM-hopea / kortteliajo) 200 €

- Heidi Räihä (N / SM-kulta (2), SM-hopea (3) ja SM-pronssi (2) /
  kirkkovenesoutu 200 €

Puutuvat 600 € siirretään vapautuvista avustusrahoista.

PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta keskusteli asiasta ja päätti jakaa kulle-
kin henkilölle samansuuruisen ( 200 € ) kannustusstipendin.

________________
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46 § KULTTUURISTIPENDIN MYÖNTÄMINEN (LIITE)

Vapaa-aikalautakunnalle on määräaikaan 12.11.2010 mennessä saapunut
yksi ehdotus kulttuuristipendin saajaksi (liite). Stipendeihin on varattu  200
€.
Nuorisoseura Valonsäde r.y. on ehdottanut anomuksessaan kulttuuristipen-
din saajaksi Keijo Romppaista, joka saapuneen anomuksen mukaan on jo
vuosia vaikuttanut alueen kulttuurielämään. Keijo Romppainen on Lapin-
järvellä vuodesta 2003 toimineen Lapinjärven kesäteatterin kantavia voimia
ohjaajana, näyttelijänä ja tuotantopuolella. Kesällä 2010 Keijo Romppainen
vietti 30-vuotistaiteilijajuhlaansa.

EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää jakaa 300 € kulttuuristipendin
Keijo Romppaiselle. Varat tähän siirretään vapautuvista
avustuksista.

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

________________



Päivämäärä Sivu
LAPINJÄRVEN KUNTA
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 13.12.2010 8

Pöytäkirjantarkastajien nimet Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta Hallitus Valtuusto

47 § NUORTEN YHTEISÖ – HANKE (LIITE)

Nuorten Yhteisö – hankkeen tarkoituksena on vahvistaa nuorten osallisuutta
ja kasvattaa yhteisöllisyyttä. Hankkeen toiminnot pyritään juurruttamaan
osaksi kunnan perusnuorisopalveluja. Hankkeen kohderyhmänä on alueen
12-18-vuotiaat nuoret. Talousarvioon vuodelle 2011 on varattu rahaa nuor-
ten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä parantaviin toimenpiteisiin. Hankkeen
toiminnot  on tarkoitus hankkeistaa, ja hankkeeseen on haettu avustusta
ELY - keskukselta. Avustushakemus on toimitettu  ELY - keskukseen, ja
avustuspäätöstä odotellaan. Hankesuunnitelma talousarvioineen on liitteenä.

EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta hyväksyy liitteen mukaisen hankesuun-
nitelman.

PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta hyväksyi hankesuunnitelman.
________________
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48 § UUDEN NUORISOTILAN SUUNNITTELU

Lapinjärven Kirkonkylällä on vuodesta 2006 toiminut nuorisotila, nimel-
tään Mummola. Tila on pieni, eikä se varustelutasoltaan ole täyttänyt nyky-
aikaisen nuorisotilan vaatimuksia. Tila on viihtyisä, mutta tilan pienuus ra-
joittaa monipuolisemman nuorisotoiminnan kehittämistä. Tarkoitus on saa-
da vuoden 2011 aikana uusi nuorisotila Lapinjärven Kirkonkylälle, mikä
antaisi mahdollisuudet monipuolisemman nuorisotilan kehittämiseen. Pää-
töstä nuorisotilan uudesta sijainnista ei ole vielä tehty. Tila on tulossa,
mutta paikkaa vielä punnitaan. Todennäköisesti uusi nuorisotila tulee kun-
nanhallituksen kokoustilaan. Investointibudjettiin on varattu 10.000 € uutta
nuorisotilaa varten. Nuorisotilan varusteluun on haettu avustusta OKM:ltä.

EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta merkitsi asian tiedoksi.
________________
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49 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIÄ

Sivistystoimenjohtaja:

§ 21 osallistuminen koulutukseen

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

PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta merkitsi viranhaltijapäätöksen tietoonsa
saatetuksi eikä käyttänyt otto-oikeuttaan.

________________
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50 § KUNNON KUNTALAISEN VALINTA

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu r.y. myöntää vuosittain palkinnon ja
diplomin henkilölle, jolla on takanaan pitempiaikainen kuntoliikuntatausta
sekä tämän lisäksi toisten hyväksi tehty liikuntaa edistävä työ ja/tai muu
kansalaistoiminta.

EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta myöntää Kunnon Kuntalainen – tun-
nustuksen Sauli Silfvastille.

PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti myöntää Kunnon
Kuntalainen – tunnustuksen Sauli Silfvastille.

________________
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51 § MUUT ASIAT

1. Vapaa-aikalautakunnan tietoon on saatettu seuraavat kirjeet:
- Kunnanhallituksen päätös 6.9.2010, § 146
- Kunnanvaltuuston päätös 19.5.2100, § 28
- Kunnanvaltuuston päätös 20.10.2010, § 50

2. Vapaa-aikalautakunnan tietoon on saatettu Postilaatikkopyöräilyn aktiivi-
simmat osallistujat, joita ovat:  Jarl Ekström, Eino Kajander ja Ritva Lehto-
nen. Vapaa-aikalautakunta palkitsee osallistujat henkilökohtaisella lahja-
kortilla itse valitsemaansa lapinjärveläiseen yritykseen.

EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta merkitsi asian tiedoksi.
________________
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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
47
48
51

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
42

43
44
45
46
50

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


