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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 Johan
Gustafssonin ja Jouni Lambergin.
_______________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

LAPINJÄRVEN KUNTA
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

14 §

Päivämäärä

Sivu

12.4.2012
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TALKOOAVUSTUKSET 2012 (LIITE)
Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109
Talkooavustukset ovat olleet haettavana 31.3.2012 mennessä. Talkooavustus on tarkoitettu kylien talkootoiminnan edistämiseen. Toiminnan edistämistä voi olla esimerkiksi pienimuotoiset rakennushankkeet tai kylien ympäristön parantamiseen liittyviä hankkeita. Hankkeisiin tulee laatia kustannusarvio, jonka loppusummasta vähintään 50 % on talkootyötä. Lautakunnan päätöksen mukaisesti talkooavustusten käytöstä on esitettävä erillinen
selvitys kuitteineen. Avustustilit ovat seuraavat:
1 009 001 001 08 35
1 009 001 001 08 37
1 009 001 001 08 38

talkooavustukset
kotiseututyö ja museot
toiminta-avustukset

1.500 €
900 €
17.000 €

Yhdistelmä hakijoista ja ehdotus avustuksen jaosta on liitteenä.
Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää jakaa talkooavustukset liitteenä
olevan ehdotuksen mukaisesti.
PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

15 §

Päivämäärä

Sivu

12.4.2012
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KOTISEUTUTYÖ- JA MUSEOAVUSTUKSET 2012 (LIITE)
Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109
Vapaa-aikalautakunnan toiminta-, talkoo- ja kotiseutu-/museotyöhön tarkoitetut avustukset ovat olleet haettavana 31.3.2012 mennessä. Avustustilit
ovat seuraavat:
1 009 001 001 08 35
1 009 001 001 08 37
1 009 001 001 08 38

talkooavustukset
kotiseututyö ja museot
toiminta-avustukset

1.500 €
900 €
17.000 €

Kotiseututyöhön ja museotoimintaan on haettu avustuksia yhteensä 1.300 €.
Liitteessä on esitelty hakijoiden toimintaa ja heidän hakemansa avustuksen
määrä. Vapaa-aikalautakunnan jäsenet voivat halutessaan tutustua tarkemmin avustushakemuksiin kokouksessa.
Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109.
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää jakaa avustuksia kotiseututyöhön ja museotoimintaan liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti.
PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

LAPINJÄRVEN KUNTA
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

16 §

Päivämäärä

Sivu

12.4.2012
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TOIMINTA-AVUSTUKSET 2012 / (LIITE)
Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109.
Vapaa-aikalautakunnan toiminta-, talkoo- ja kotiseutu-/museotyöhön tarkoitetut avustukset ovat olleet haettavana 31.3.2012 mennessä. Avustustilit
ovat seuraavat:
1 009 001 001 08 35
1 009 001 001 08 37
1 009 001 001 08 38

talkoo-avustukset
kotiseututyö ja museot
toiminta-avustukset

1.500 €
900 €
17.000 €

Toiminta-avustuksia on haettu yhteensä 34.200 €. Liitteessä on esitelty
avustusten hakijoiden toimintaa ja heidän hakemansa avustuksen määrä.
Vapaa-aikalautakunnan jäsenet voivat halutessaan tutustua avustushakemuksiin tarkemmin kokouksessa.
Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109.
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää jakaa avustuksia liitteenä olevan
ehdotuksen mukaisesti.
KÄSITTELY: Ennen varsinaisen käsittelyn alkamista esittelijä jakoi vapaaaikalautakunnan jäsenille päivitetyn liitteen, johon oli tehty muutoksi seuraavasti:
- Lapinjärven Koiraklubin hakemus, 300 €, otettiin mukaan
hakijalistalle, koska hakemus liitteineen oli toimitettu
määräaikaan mennessä.
- Östra Nylands Ungdomsförbundetille ehdotettu avustus
muutettiin 0,00 euroksi, koska yhdistys ei ole lapinjärveläinen.
- Edellisten muutosten lisäksi hakijalista numeroitiin asian
käsittelyn helpottamiseksi.
Vapaa-aikalautakunta käsitteli päivitetyssä liitteessä olleet hakemukset
kohta kohdalta numeroinnin mukaisessa järjestyksessä. Loviisan Jääkiekkoklubi r.y:n hakemuksen kohdalla (nro 8) Johan Gustafsson ehdotti, että
yhdistykselle maksetaan avustusta 360 €. Ehdotusta kannattivat Jouni Lamberg, Malena Jordas, Gun-Vivian Wallén ja Timo Virtala, jolloin ehdotus
jäi voimaan.
Lapinjärven Kulttuuriyhdistys r.y:n (nro 14) hakemuksen käsittelyn osalta
puheenjohtaja Timo Virtala jääväsi itsensä, ja puheenjohtajana toimi Malena Jordas.

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

LAPINJÄRVEN KUNTA
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Päivämäärä

Sivu

12.4.2012
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Ungdomsföreningen Framåt r.f. Lappträskin hakemuksen (nro 22) käsittelyn osalta Malena Jordas ja Gun-Vivian Wallén jääväsivät itsensä, jolloin
vapaa-aikalautakunta ei ollut enää päätösvaltainen. Tästä syystä Ungdomsföreningen Framåt r.f. Lappträskin hakemus siirretään käsiteltäväksi vapaaaikalautakunnan seuraavaan kokoukseen.
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää, että
- se myöntää Loviisan Jääkiekkoklubi r.y:lle toimintaavustusta 360 €.
- Ungdomsföreningen Framåt r.f. Lappträskin toimintaavustushakemus siirretään uudelleen käsiteltäväksi seuraavassa vapaa-aikalautakunnan kokouksessa.
- muiden yhdistysten osalta vapaa-aikalautakunta myöntää
avustuksia kokouksessa jaetun uuden päivitetyn liitteen
mukaisesti.
PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

LAPINJÄRVEN KUNTA
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

17 §

Päivämäärä

Sivu

12.4.2012
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POSTILAATIKKOPYÖRÄILY 2012
Valmistelija: Sonja Lindroos (Etsivä nuorisotyö), p: 0505431553
Lapinjärven kunta on ilmoittautunut kuntien väliseen postilaatikkopyöräilyyn ajalle 14.5.- 31.8.2012. Kampanjassa eniten suorituksia väkilukuunsa
nähden kerännyt kunta voittaa. Vuonna 2011 Lapinjärvi oli yhdeksän kunnan keskinäisessä kilpailussa neljäntenä tuloksella 2971 / 2881. Kampanjaan osallistumisen innostamiseksi kunnalla on mahdollisuus tarjota ”omia
porkkanoita”.
Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109
EHDOTUS: Lautakunta päättää että
- Lapinjärvi osallistuu Postilaatikkopyöräilyyn ajalla 14.531.8.2012
- kolmelle eniten suorituksia tehneelle myönnetään lahjakortti omavalintaiseen lapinjärveläiseen yritykseen.
PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

LAPINJÄRVEN KUNTA
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

18 §

Päivämäärä

Sivu

12.4.2012
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LASTEN UIMAKOULUT 4.- 15.6.2012
Lapinjärvellä on perinteisesti vuosittain järjestetty uimakouluja lukuvuoden
päättymisen jälkeen.
Vuoden 2012 uimakoulut alkavat 4.6.2012 ja päättyvät 15.6.2012. Kesän
uimakouluihin tulee palkata kaksi uimaopettajaa sekä avustaja. Yhden henkilöistä tulee hallita ruotsin kielen taito.
Kohonneiden kustannusten sekä kunnanhallituksen suosituksen mukaisesti
on uimakoulumaksuja tarkistettava. Yleisen hintatason mukaan Lapinjärvellä 10 €:n uimakoulumaksu on ollut alhainen. Jotta uimakoulumaksuilla
osittain voitaisiin kattaa uimaopettajien palkkamenoja, on uimakoulumaksua korotettava siten, että kahden viikon uimakoulumaksu on 40 € / lapsi.
Lapsia on kuljetettu uimakouluihin siten, että maksu on ollut 60 € / lapsi, sisaralennusta on tarvittaessa annettu 20 €.
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää, että
- uimakoulumaksu on 40 € / lapsi ajalla 4.-15.6.2012.
- että kuljetusmaksut pysyvät samoina kuin vuonna 2011.
- uimahallille palkataan uimakoulujen ajaksi kaksi uimaopettajaa sekä yksi avustaja siten, että vähintään yksi henkilö on hallitsee ruotsin kielen taidon.
PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

LAPINJÄRVEN KUNTA
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

19 §

Päivämäärä

Sivu

12.4.2012
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JALKAPALLOTURNAUKSEN JÄRJESTELYT / LAPINJÄRVEN PALLOJUNNUT
R.Y.
Lapinjärven Pallojunnujen sihteeri Luana Lill-Smeds on toimittamallaan
sähköpostiviestillä 19.4.2012 esittänyt, että edellisen vuoden tapaan Lapinjärven kunta osallistuisi Puulaaki-jalkapalloturnaukseen viikkojen 24-35
välisenä aikana hoitamalla vakuutuksen turnaukseen osallistuville lapinjärveläisille pelaajille.
Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää, että se osallistuu kesällä 2012
Lapinjärven kunnan edustajana yhdessä Pallojunnujen kanssa
Puulaaki-jalkapalloturnaukseen järjestämiseen viikoilla 24-35
hoitamalla vakuutuksen lapinjärveläisille pelaajille.
PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

LAPINJÄRVEN KUNTA
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

20 §

Päivämäärä

Sivu

12.4.2012
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Vapaa-aikalautakunta 23.2.2012, 10 §
Vapaa-aikalautakuntaan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijoiden tekemät viranhaltijapäätökset:
Sivistystoimenjohtaja
§ 27
§1–6

(2011)
(2012)

EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.
KÄSITTELY: Käsittelyn aikana todettiin, ettei viranhaltijapäätöksiä ollut
mukana kokouksessa. Vapaa-aikalautakunta keskusteli asiasta ja totesi, että
viranhaltijapäätökset toimitetaan vapaa-aikalautakunnan tietoon seuraavassa
kokouksessa. Keskustelun jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan siten, että
viranhalijapäätökset saatetaan vapaa-aikalautakunnan tietoon seuraavassa
kokouksessa.
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää, että viranhaltijapäätökset saatetaan vapaa-aikalautakunnan tietoon seuraavassa kokouksessa.
PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________
Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää, että edellisessä kokouksessa
tehdyn päätöksen mukaisesti 12.4.2012 pidettävään kokoukseen toimitetut viranhaltijapäätökset saatetaan vapaaaikalautakunnan tietoon, ja ettei vapaa-aikalautakunta käytä
otto-oikeuttaan.
PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
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Sivu
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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
17, 18, 20

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
14, 15, 16, 19

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
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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

