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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 Enni
Hongiston ja Gun-Vivian Wallénin.
_______________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

Päivämäärä

LAPINJÄRVEN KUNTA
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

49 §

Sivu
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TULOSKORTTI 2012 (LIITE)
Vuoden 2012 talousarviota varten on laadittava tuloskortti, jossa esitellään
vapaa-aikalautakunnan palveluiden, talouden, viestinnän ja henkilöstön
osalta seuraavat osa-alueet: kriittiset menestystekijät, mittarit ja tavoitetasot
sekä toimenpiteet.
Sivistystoimenjohtaja on laatinut edellä mainittujen asioiden perusteella
tuloskortin vuodelle 2012 (liite).
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta merkitsee asian tiedoksi.
KÄSITTELY: Käsittelyn aikana vapaa-aikalautakunnan jäsen Anni Simola
esitti jätettäväksi pois tuloskortissa (kriittinen menestystekijä / henkilöstö)
olleen sanan koulukeskuksen. Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että tuloskorttiin tehdään kyseinen korjaus, minkä jälkeen vapaa-aikalautakunta merkitsee asian tiedoksi.
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää, että:
- tuloskorttiin tehdään Anni Simolan esittämä korjaus
- vapaa-aikalautakunta merkitsee asian tiedoksi
PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

Päivämäärä

LAPINJÄRVEN KUNTA
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

50 §

Sivu
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TARJOUS LAPINJÄRVEN UIMAHALLIN TEKNIIKAN HOITAMISESTA (LIITE)
Porlammin uimahallilla on ollut syksyn 2011 aikana ollut ongelmia uimahallin tekniikkaan liittyvien asioiden osalta. Porlammin koulukeskuksen
talonmies on toiminut vuonna 2011 uimahallin avaamisen jälkeen konsultoimassa tekniikan hoitamisesta liikunnanohjaajaa, joka toimi uimahallin
valvojana. Talonmies on tarvittaessa toiminut myös varahenkilönä. Liikunnanohjaaja on ilmoittanut, ettei hän yksin selviä uimahallin tekniikan hoitamisesta.
Koska edellä mainittu tilanne tuli esiin syyskuun lopulla, pyydettiin apua
uimahallilla aikaisemmin toimineelta Olli Manniselta (AITO-Coaching).
Olli Manninen tehnyt tarjouksen uimahallin tekniikan hoitamisesta. Liite
jaetaan kokouksessa.
Nykyinen liikunnanohjaaja Sari Parviainen on valittu hoitamaan Juha
Muotkan hoitovapaa-ajan sijaisuutta 31.3.2013 saakka. Jos vapaaaikalautakunta tekee sopimuksen Olli Mannisen kanssa, tulee samalla tarkastaa liikunnanohjaajan työtunnit, koska tekniikan hoitaminen kokonaisuudessaan on kuulunut hänen toimenkuvaansa.
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää, että
- se tekee sopimuksen Olli Mannisen (AITO-talkkari) kanssa siten, että viimeinen sopimuksen voimassaolopäivä on
31.3.2013.
- sopimuksen yksityiskohdat laaditaan siten, että siinä huomioidaan mahdolliset muutokset uimahallin toiminnassa.
- vapaa-aikalautakunta määrittelee likkunnanohjaajan toimenkuvan uudelleen, jos sopimus tekniikan hoitamisesta
tehdään Olli Mannisen kanssa.
KÄSITTELY: Käsittelyn aikana liikunnanohjaaja Sari Parviainen kertoi
Porlammin uimahallin nykytilanteesta, toiminnasta sekä omasta toimenkuvastaan. Uimahallin arjen käytänteissä on mahdollisuus tehdä muutoksia,
joilla varmistetaan uimahallin toiminnan jatkuminen sujuvasti ilman ylimääräisiä keskeytyksiä. Sari Parviainen ehdotti, että uimahallin toimintaa
voitaisiin jatkossa järjestää tekemällä ostopalvelusopimus tekniikan osalta
Olli Mannisen kanssa ja muun toiminnan (ei lipunmyynti eikä kioskiyrittäminen) osalta Sari Parviaisen kanssa. Asiasta käydyn keskustelun jälkeen
esittelijä ehdotti, että uimahallin toimintaa on tarkoituksenmukaista suunnitella työryhmässä siten, että työryhmä tekee esityksen vapaaaikalautakunnan seuraavaan kokoukseen. Ehdotusta kannatettiin, minkä jälkeen vapaa-aikalautakunta nimesi jäseniksi työryhmään vapaaaikalautakunnan puheenjohtaja Timo Virtalan, vapaa-aikalautakunnan jäsen
Johan Gustafssonin, liikunnanohjaaja Sari Parviaisen sekä sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara.

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

Päivämäärä

LAPINJÄRVEN KUNTA
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
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Vapaa-aikalautakunta keskusteli Sari Parviaisen toimenkuvasta, ja oli sitä
mieltä, että toimenkuva säilytetään entisellään 31.12.2011 saakka. Työryhmän selvityksen perusteella tehdään esitys toimenkuvasta ja mahdollisesta
ostopalvelusopimuksesta seuraavaan vapaa-aikalautakunnan kokoukseen.
Koska työryhmä selvittää uimahallin toimintaa, on tarkoituksenmukaista,
että Olli Mannisen kanssa tehtävä sopimus tehdään aluksi 31.12.2011 saakka. Työryhmä esittää sopimuksen mahdollista jatkamista 31.3.2013 asti selvityksessään vapaa-aikalautakunnalle.
Vapaa-aikalautakunta keskusteli Porlammin uimahallin joulukuun 2012 aukioloajoista. Kuten aikaisempinakin vuosina, uimahalli pidetään suljettuna
ajalla 23.12.2011-2.1.2012.
Keskustelun jälkeen esittelijä teki uuden ehdotuksen.
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää, että
- se nimeää työryhmän (Timo Virtala, Johan Gustafsson,
Sari Parviainen ja Jaana Härmävaara) selvittämään uimahallin tulevaa toimintaa.
- Sari Parviaisen toimenkuva säilyy entisellään 31.12.2011
saakka.
- se tekee ostopalvelusopimuksen (AITO-talkkari) Olli
Mannisen kanssa 31.12.2011 saakka.
- Porlammin uimahalli on suljettuna ajalla 23.12.20112.1.2012.
PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

Päivämäärä

LAPINJÄRVEN KUNTA
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

51 §

Sivu
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TYÖSOPIMUS PORLAMMIN UIMAHALLIN LIPUNMYYJÄN JA SOPIMUS
KIOSKIYRITTÄJÄN KANSSA
Porlammin uimahallille on haettu kioskiyrittäjää/lipunmyyjää syksyn 2011
aikana useaan kertaan. Aikaisemmassa vaiheessa valitut kaksi henkilöä peruivat tulonsa. Hakijoiden joukosta Margit Jääskeläinen ilmoitti olevansa
kiinnostunut tehtävän hoitamisesta. Työsopimus hänen kanssaan tehty
30.9.2011.
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta merkitsee asian tiedoksi.
KÄSITTELY: Asiasta käydyn keskustelun aikana todettiin, että Margit
Jääskeläisen kanssa on tehty kaksi erillistä sopimusta. Ensimmäinen on
Margit Jääskeläisen kanssa tehty sopimus Porlammin uimahallin kioskiyrittäjänä toimimisesta. Toinen on Lapinjärven kunnan ja Margit Jääskeläisen kesken tehty työsopimus Porlammin uimahallin lipunmyyjän tehtävien hoidosta. Koska tehtyjä sopimuksia on kaksi, tulee otsikko muuttaa vapaa-aikalautakunnan pöytäkirjaan asiasisältöä vastaavaksi. Käsittelyn jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan.
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta hyväksyy
- Margit Jääskeläisen kanssa tehdyn sopimuksen toimimisesta Porlammin uimahallin kioskiyrittäjänä
- Margit Jääskeläisen kanssa tehdyn työsopimuksen Porlammin uimahallin lipunmyyjänä.
PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

Päivämäärä

LAPINJÄRVEN KUNTA
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

52 §

Sivu
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ITSENÄISYYSPÄIVÄN OHJELMA 6.12.2011 (LIITE)
Lapinjärven kunta on vuosien ajan järjestänyt itsenäisyyspäiväjuhlan, jonka
järjestelyistä on vastannut vapaa-aikalautakunta.
Tänä vuonna itsenäisyyspäivän juhla järjestetään Lapinjärven Seurakuntakodissa (Lapinjärventie 24). Kirjastonjohtaja Iiris Arhosalo on vastannut
juhlan suunnittelusta ja sisällöstä (liite).
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta merkitsee asian tiedoksi.
KÄSITTELY: Käsittelyn aikana kirjastonjohtaja Iiris Arhosalo ilmoitti, että
rovasti Christer Åberg on vahvistanut tulonsa juhlaan lausumalla tervehdyssanat. Muutoin ohjelman sisältö on pysynyt liitteen mukaisena.
PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta merkitsi asian tiedoksi.
_______________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

Päivämäärä

LAPINJÄRVEN KUNTA
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

53 §

Sivu
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KIRJASTOMAKSUJEN TARKASTAMINEN (LIITE)
Kirjaston perimiä maksuja on tarkistettava ja päivitettävä ne samalle tasolle
kuin lähialueiden vastaavat maksut. Kirjastonjohtaja Iiris Arhosalo on ehdottanut vapaa-aikalautakunnan hyväksyttäväksi uudet maksut ja ohjeistuksen palauttamattomasta aineistosta (liite).
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää, että
- kirjaston perimät maksut ovat 1.1.20012 alkaen:
- myöhästyneet lainat 1 € / kpl
- muistutuskirje 1 €
- kaukolainamaksu 4 € ( aiemmin 3 € )
- tulosteet / kopiot 30 cnt/mv, 40 cnt /väri
- uusi kirjastokortti 2 €
- palauttamattomasta aineistosta lähetetään
1.1.2012 kaksi muistutuskirjettä ja sen jälkeen
lasku. Jos laskua ei makseta , asia siirtyy kunnan
perittäväksi.
KÄSITTELY: Käsittelyn aikana vapaa-aikalautakunta totesi, että päivämäärää ei tarvita ehdotuksen kohtaan palauttamattomasta aineistosta lähetettävistä muistutuskirjeistä ja laskusta. Kirjastonhoitaja Iiris Arhosalo muistutti, että lasten- ja nuortenkirjoista ei peritä myöhästymismaksua yleisen
käytänteen mukaisesti. Keskustelun jälkeen esittelijä teki uuden ehdotuksen.
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää, että
- kirjaston perimät maksut ovat 1.1.20012 alkaen:
- myöhästyneet lainat 1 € / kpl
- muistutuskirje 1 €
- kaukolainamaksu 4 € ( aiemmin 3 € )
- tulosteet / kopiot 30 cnt/mv, 40 cnt /väri
- uusi kirjastokortti 2 €
- palauttamattomasta aineistosta lähetetään kaksi
muistutuskirjettä ja sen jälkeen lasku. Jos laskua
ei makseta , asia siirtyy kunnan perittäväksi.
- Lasten- ja nuortenkirjoista ei peritä myöhästymismaksua.
PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

Päivämäärä

LAPINJÄRVEN KUNTA
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

54 §

Sivu
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POSTILAATIKKOPYÖRÄILY 2011 (LIITE)
Lapinjärven kunta on osallistunut kuntien väliseen Postilaatikkopyöräilyyn
ajalla 8.5.-31.8.2011. Kampanjassa eniten väkilukuunsa nähden suorituksia
kerännyt kunta voittaa. Tänä vuonna Postilaatikkopyöräilyn voitti Artjärvi .
Lapinjärvi sijoittui kisassa neljänneksi.
Vapaa-aikalautakunta palkitsi vuonna 2010 kolme aktiivisinta osallistujaa
50 €:n lahjakortilla omavalintaisesti lapinjärveläiseen liikkeeseen.
Päättyneen postilaatikkopyöräilyn kävijämäärä oli 2971 (liite). Aktiivisimmat osallistujat ovat: Nina Ahokas (129 käyntiä), Eino Kajander (110
käyntiä) ja Ritva Lehtonen (80 käyntiä).
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta palkitsee 50 € lahjakorteilla Nina
Ahokkaan, Eino Kajanderin ja Ritva Lehtosen .
KÄSITTELY: Käsittelyn aikana Christoffer Hällfors totesi, että vapaaaikalautakunta on kokouksessaan 24.5.2011, § 33, päättänyt myöntää kolmelle eniten suorituksia tehneelle pyöräilijälle lahjakortti omavalintaiseen
lapinjärveläiseen yritykseen. Koska lahjakorttien myöntämisestä on olemassa jo aikaisempi vapaa-aikalautakunnan päätös, todetaan, että Postilaatikkopyöräilyn kolme aktiivisinta osallistujaa ovat Nina Ahokas, Eino Kajander
ja Ritva Lehtonen. Keskustelun jälkeen esittelijä teki uuden ehdotuksen.
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta merkitsee asian tiedoksi.
PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

Päivämäärä

LAPINJÄRVEN KUNTA
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

55 §

Sivu
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MUSEOIDEN TOIMINTA 2010
Museovirasto järjesti kyselyn, jolla selvitetään museoiden toimintaa, kokoelmia ja resursseja opetus- ja kulttuuriministeriön ”Paikallismuseoiden kehittäminen” – hankkeen tueksi.
Museovirastolle on palautetussa kyselyssä on vastattu Brofogdasia koskeviin kysymyksiin (materiaali jaetaan kokouksessa).
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta merkitsee asian tiedoksi.
KÄSITTELY: Asiasta käydyn keskustelun aikana Christoffer Hällfors totesi, että vapaa-aikalautakunnan tulee hyväksyä kysely. Tällä varmistetaan,
että vapaa-aikalautakunta ottaa vastuun museoiden toimintaa koskevasta
kyselystä. Käsittelyn jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan.
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä opetus- ja kulttuuriministeriön museoiden toimintaa, kokoelmia ja resursseja
koskevan kyselyn.
PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

Päivämäärä

LAPINJÄRVEN KUNTA
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

56 §

Sivu
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIÄ
Sivistystoimenjohtaja:
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi eikä se käytä otto-oikeuttaan.
PÄÄTÖS:

Vapaa-aikalautakunta merkitsi viranhaltijapäätökset tietoonsa
saatetuiksi eikä se käyttänyt otto-oikeuttaan.
_______________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

Päivämäärä

LAPINJÄRVEN KUNTA
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

57 §
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POSTILAATIKON / POSTILAATIKKOPYÖRÄILY PAIKAN VAIHTAMINEN (LIITE)
Helge Rosas on 16.11.2011 saapuneella kirjeellään ilmoittanut, että rikkoutunut postilaatikko Bäckbyn tienristeyksestä tulisi poistaa.
Postilaatikko on yksi Postilaatikkopyöräilyn etapeista, ja siihen on kohdistunut ilkivaltaa eri muodoissa jo aikaisemmin. Tästä syystä on tarkoituksenmukaista hankkia tilalle uusi postilaatikko ja sijoittaa se uuteen paikkaan.
Jotta Postilaatikkopyöräilyn reitille tulisi mahdollisimman vähän muutoksia, on yksi mahdollisuus sijoittaa postilaatikko Pekinkyläntien postilaatikkorivistöön, jossa on kylän asukkaiden omat postilaatikot.
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää, että hankitaan Postilaatikkopyöräilyä varten uusi postilaatikko ja sijoitetaan se Pekinkyläntien postilaatikkorivistöön.
PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

Päivämäärä

LAPINJÄRVEN KUNTA
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

58 §

Sivu
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AVUSTUSANOMUS BARCELONAN MATKAA VARTEN (LIITE)
Porlammin lukion nykytaiteen työpaja järjestää opetussuunnitelman mukaisen yhdistetyn taide-, kulttuuri- ja kielimatkan Barcelonaan (OPS / kansainvälisyyskasvatus) 11.-15.12.2011 ja hakee tätä varten avustusta.
Matkalle on lähdössä 11 oppilasta lukion ensimmäiseltä ja toiselta vuosikurssilta sekä kaksi opettajaa, Marianne Mattila ja Päivi Kylmämaa. Lapinjärveläisiä oppilaita matkalle osallistuu kahdeksan.
Edellisen kerran vapaa-aikalautakunta myönsi kokouksessaan 27.10.2010,
42 §, matkaa varten apurahaa kullekin lapinjärveläiselle oppilaalle 50 €.
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää, että:
- se myöntää Porlammin lukion työpajan lapinjärveläisille
oppilaille avustusta Barcelonan matkaa varten kullekin
oppilaalle 50 €, yhteensä 400 €.
PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

Päivämäärä

LAPINJÄRVEN KUNTA
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

59 §

Sivu

17.11.2011 14

LIIKUNTAPAIKKA-AVUSTUKSET 2011 (LIITE)
Liikuntapaikka-avustukset ovat olleet haettavana 11.11.2011 mennessä tositteita vastaan ajalta 1.11.2010-31.10.2011. Liikuntapaikka-avustuksia
voidaan myöntää liikuntapaikkojen vuosittaiseen kunnossapitoon, käyttökustannuksiin sekä paikallisten liikuntapaikkojen perustamiskustannuksiin.
Liikuntapaikka-avustuksiin on varattu 4.900 € vuoden 2011 talousarviossa.
Koska liikuntapaikka-avustuksiin tarkoitettu määräraha ei riitä, on se jaettu
kahdelle hakijalle keskinäisen suhdeluvun perusteella.
Määräaikaan mennessä saapui kaksi hakemusta:
- Lapinjärven Lukko r.y.
- Porlammin Pyry r.y.
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää, että se myöntää liikuntapaikkaavustusta Lapinjärven Lukko r.y:lle 3.780 € ja Porlammin Pyry r.y:lle 1.120 €.
PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

Päivämäärä

LAPINJÄRVEN KUNTA
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
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HANKINTA- JA KORJAUSAVUSTUKSET 2011 (LIITE)
Hankinta- ja korvausavustukset ovat olleet haettavana 11.11.2011 saakka
tositteita vastaan ajalta 1.11.2010-31.10.2011. Hankinta- ja korjausavustuksia voi hakea yhdistysten ja seuratalojen korjauskustannuksista aiheutuviin
materiaalikustannuksiin ja tarvikehankintoihin. Työkorvauksia ei hyväksytä.
Hankinta- ja korjausavustuksiin on vuodelle 2010 varattu rahaa 2.300 €.
Määräaikaan mennessä saapui yhteensä kolme hakemusta: Hembygdens
Hopp r.f., Valonsäde Nuorisoseura r.y sekä Ystäväympyrä r.y. Yhdistykset
ovat hakeneet avustuksia yhteensä 8.964,27 €. Määräraha 2.300 € ei riitä
kattamaan kyseistä summaa, joten anottua avustusmäärää on jouduttu suhteuttamaan. Hembygdens Hopp r.f:n toimittamat tositteet eivät kaikilta osin
täytä korjaus- ja hankinta-avustuksista annettuja kriteereitä. Tästä syystä
yhdistyksen anotun avustuksen suuruudeksi jää 3.977,68 €.
Ehdotukseen on laitettu hakemusten prosentuaalisten osuuksien mukaiset
summat.
Vapaa-aikalautakunnan jäsen Anni Simola jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää myöntää hankinta- ja korjausavustuksia seuraavasti:
- Hembygdens Hopp r.f.
1.380 €
- Valonsäde Nuorisoseura r.y.
805 €
- Ystäväympyrä r.y.
115 €
PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

Päivämäärä

LAPINJÄRVEN KUNTA
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Sivu

17.11.2011 16

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
49, 52, 53, 54, 55, 56 ja 57

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
50, 51, 58, 59 ja 60

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

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

LAPINJÄRVEN KUNTA
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
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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

