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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:

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Christina Mickos ja Johan
Gustafsson.

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

Päivämäärä
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HANKINTA-/KORJAUSAVUSTUKSET (LIITE)
Valmistelija vs. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 050 556 1109
Hankinta- ja korjausavustukset ovat olleet haettavana 9.11.2011 saakka tositteita vastaan ajalta 1.11.2011-31.10.2012. Hankinta- ja korjausavustuksia
voi hakea yhdistysten ja seuratalojen korjauskustannuksista aiheutuviin
materiaalikustannuksiin ja tarvikehankintoihin. Työkorvauksia ei hyväksytä.
Avustuksiin on varattu vuoden 2012 talousarviossa rahaa yhteensä 2300 euroa. Määräaikaan mennessä avustusta ovat hakeneet Porlammin Pyry ry.
(263 €), Valonsäde nuorisoseura ry. (10 103 €) ja Porlammin nuorisoseura
Soihtu ry. (1600 €). Koska haettava summa ylittää avustukseen varatun
summan, on avustus perusteltua jakaa haettujen summien prosentuaalisten
osuuksien mukaan.
Koska vapaa-aikatoimen myöntämää koulutusavustusta ei määräaikaan
mennessä hakenut yksikään hakijoista, on määräraha (590 €) tarkoituksenmukaista käyttää muihin avustuksiin. Hankinta- ja korjausavustukseen kohdistuu suurin haettu yhteissumma. Jos koulutusavustuksen määräraha lisätään hankinta- ja korjausavustuksen määrärahaan on jaossa yhteensä 2890
euroa.
Tällöin 84,43 % kokonaissummasta (2440,05 €) saisi Valonsäde nuorisoseura ry, 13,37 % kokonaissummasta (386,43 €) saisi Porlammin nuorisoseura Soihtu ry. ja 2,20 % kokonaissummasta (63,52 €) saisi Porlammin Pyry ry..
Esittelijä: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää, että
- se käyttää koulutusavustukseen varatun 590 euron määrärahan hankinta- ja korjausavustuksiin, jolloin jaettavaksi
kokonaissummaksi tulee 2890 euroa.
-

se jakaa 2890 euron hankinta- ja korvausavustusmäärärahan seuraavasti:
- Valonsäde nuorisoseura ry.:
2440,05 €
- Porlammin nuorisoseura Soihtu ry.: 386,43 €
- Porlammin Pyry ry.:
63,52 €

PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________
Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

Päivämäärä
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LIIKUNTAPAIKKA-AVUSTUS(LIITE)
Valmistelija: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109
Liikuntapaikka-avustukset ovat olleet haettavana 9.11.2012 mennessä tositteita vastaan ajalta 1.11.2011-31.10.2012. Liikuntapaikka-avustuksia
voidaan myöntää liikuntapaikkojen vuosittaiseen kunnossapitoon, käyttökustannuksiin sekä paikallisten liikuntapaikkojen perustamiskustannuksiin.
Avustukseen on varattu vuoden 2012 talousarviossa rahaa yhteensä 4900
euroa. Määräaikaan mennessä avustusta ovat hakeneet Porlammin Pyry ry.
(1311,07 €) ja Lapinjärven Lukko ry. (4494,58 €). Koska haettava summa
ylittää avustukseen varatun summan, on avustus perusteltua jakaa haettujen
summien prosentuaalisten osuuksien mukaan. Tällöin 22,58 % kokonaissummasta (1106,55 €) saisi Porlammin Pyry ry ja 77,42 % kokonaissummasta (3793,45 €) saisi Lapinjärven Lukko ry..
Esittelijä: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää, että se jakaa 4900 euron liikuntapaikka-avustuksen seuraavasti:
- Lapinjärven Lukko ry.: 3793,45 €
- Porlammin Pyry ry.: 1106,55 €
KÄSITTELY: Käsittelyn aluksi esittelijä ilmoitti Lapinjärven Lukko ry.:n
täydentäneen hakemustaan kuittien osalta. Lautakunnassa ihmeteltiin yllä
mainitun järjestön puutteellisia jäsenmäärätietoja hakemuksessa. Esittelijä
mainitsi ilmoittaneensa tästä Lukon puheenjohtajalle, jonka mukaan Lukko
ottaa jäsenikseen myös kokonaisia perheitä, jolloin tarkka jäsenmäärän tilastointi on haasteellista. Lisäksi Lukko ei tilastoi alle 29 –vuotiaiden määrää.
Lautakunnassa todettiin liikuntapaikka-avustusta hakeneiden järjestöjen tekevän kunnalle arvokasta työtä, johon muutoin ei olisi taloudellisia mahdollisuuksia.
PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

Päivämäärä
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OHJAAJA-AVUSTUS (LIITE)
Valmistelija: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109
Ohjaaja-avustukset ovat olleet haettavana 9.11.2012 mennessä tositteita
vastaan ajalta 1.11.2011-31.10.2012. Ohjaaja-avustusta on voinut hakea vapaa-ajan toiminnan ohjaajien palkka- ja matkakustannuksien kattamiseksi.
Avustukseen on varattu vuoden 2012 talousarviossa rahaa yhteensä 490 euroa. Määräaikaan mennessä avustusta ovat hakeneet Porlammin nuorisoseura Soihtu ry. (410 €) ja Mannerheimin lastensuojeluliiton Lapinjärven yhdistys ry. (150 €). Koska haettava summa ylittää avustukseen varatun summan, on avustus perusteltua jakaa haettujen summien prosentuaalisten
osuuksien mukaan. Tällöin 26,79 % kokonaissummasta (131,25 €) saisi
Mannerheimin lastensuojeluliiton Lapinjärven yhdistys ry ja 73,21 % kokonaissummasta (358,75 €) saisi Porlammin nuorisoseura Soihtu ry.
Esittelijä: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää, että se jakaa 490 euron ohjaajaavustuksen seuraavasti:
- Mannerheimin lastensuojeluliiton
Lapinjärven yhdistys ry.:
131,25 €
- Porlammin nuorisoseura Soihtu ry.: 358,75€
PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

Päivämäärä
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POSTILAATIKKOPYÖRÄILYN TULOKSET
Valmistelija nuorisotyöntekijä Sonja Lindroos, p. 050 543 1553
Lapinjärven kunta on aikaisempina vuosina osallistunut kuntien väliseen
postilaatikkopyöräilyyn. Tänä vuonna kampanja ei toteutunut, mutta Lapinjärvellä järjestettiin oma postilaatikkopyöräily ajalla 14.5.-31.8.2012.
Päättyneen postilaatikkopyöräilyn suoritusten määrä oli yhteensä 2428.
Vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan 12.4.2012 myöntää kolmelle
aktiivisimmalle pyöräilijälle lahjakortin omavalintaiseen lapinjärveläiseen
yritykseen. Eniten suorituksia tehneet ilmoitetaan kokouksessa. Lahjakortin
suuruus päätetään kokouksessa.
Esittelijä vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää,
- että se myöntää kokoukseen toimitettujen tietojen perusteella kolmelle eniten suorituksia tehneelle postilaatikkopyöräilijälle lahjakortin vapaavalintaiseen lapinjärveläiseen yritykseen.
KÄSITTELY: Käsittelyn aluksi etsivä –nuorisotyöntekijä Sonja Lindroos
julkisti eniten suorituksia tehneiden pyöräilijöiden nimet: Jarl Ekström, Juha Heinonen ja Ritva Lehtonen. Postilaatikkokäyntejä oli kaikkiaan 2428.
Lautakunta keskusteli lahjakortin suuruudesta päätyen Christina Mickoksen
esityksestä kannattamaan yksimielisesti viiteenkymmeneen euroon.
Käsittelyn jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan.
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää,
- että se myöntää 50 euron lahjakortin omavalintaiseen Lapinjärveläiseen yritykseen seuraaville henkilöille: Jarl Ekström, Juha Heinonen ja Ritva Lehtonen.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.
________________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

Päivämäärä
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LAPINJÄRVI GOES KIRJASTO –TAPAHTUMAN RAPORTTI (LIITE)
Valmistelija: Kirjastonhoitaja Iiris Arhosalo p. 019-5108691
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta merkitsee asian tiedoksi.
KÄSITTELY: Lautakunnassa jaettiin kokemuksia hienosti järjestetystä
päivästä.
PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta merkitsi asian tiedoksi.
________________

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
40, 41, 42, 43

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
44

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
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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

