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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää
- todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
KÄSITTELY: Käsittelyn aikana esittelijä/vapaa-aikalautakunnan sihteeri
teki ehdotuksen esityslistan muuttamisesta siten, että 62 § siirretään käsiteltäväksi 66 § jälkeen.
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää
- todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
- siirtää 62 § käsiteltäväksi 66 § jälkeen
PÄÄTÖS:

Vapaa-aikalautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja päätti siirtää 62 § käsiteltäväksi 66 § jälkeen.
_______________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää
- valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Vapaa-aikalautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Tomi
Enqvistin ja Jouni Lambergin.
_______________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

Päivämäärä

LAPINJÄRVEN KUNTA
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
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SÄHKÖLUKON HANKINTA UIMAHALLIN ULKO-OVEEN
Liikunnanohjaaja / Porlammin uimahallin vastaava valvoja Sari Parviainen
on 12.12.2011 lähettämällään sähköpostiviestillä esittänyt asennettavaksi
Porlammin uimahallin ulko-oveen sähkölukon koodeilla. Perusteluinaan
hän esittää, että oven jättäminen auki muuna kuin aukioloaikana aiheuttaa
vaaratilanteita. Esimerkkinä hän mainitsee koululaisryhmien vuoron vaihdon, jolloin ovi on jäänyt auki. Vastuuhenkilöt eivät ole muistaneet sulkea
ovea, tai ovi on voinut jäädä auki peruuntuneen uimahallivarauksen takia.
Asiasta on keskusteltu Lapinjärven kunnan teknisen johtajan kanssa, jonka
mielestä nykyinen käytäntö toimii hyvin noudattamalla erityistä huolellisuutta. Sähkölukon asentaminen maksaa lukkoliikkeisiin tehtyjen kyselyiden perusteella noin 2000 € + alv. Vuoden 2012 talousarvioon ei ole varattu
kyseistä määrärahaa.
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää, että Porlammin uimahallin ulko-oveen ei asennetta sähkölukkoa koodeilla.
PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

Päivämäärä
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ETSIVÄN NUORISOTYÖN JATKOHAKEMUS VUOSILLE 2012-2013 (LIITE)
Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä
nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuorten kanssa vastauksia
nuoren mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan
tarvitsemansa palvelut.
Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää tukea etsivää nuorisotyötä tekevien
työparien palkkaamiseen. Vuonna 2010 valtionavulla tuettua etsivää nuorisotyötä teki yli 230 henkilöä 192 kunnassa ympäri Suomen.
Lapinjärvi sai etsivään nuorisotyöhön hankeavustusta vuonna 2011 yhteensä 30´000 euroa. Etsivään nuorisotyöhön palkattiin 1.8.2011 alkaen Sonja
Lindroos, joka on laatinut jatkohakemuksen hankeavustusta varten opetusja kulttuuriministeriöltä. Lapinjärven kunta hakee 32´700 euron suuruista
avustusta, josta kunnan omarahoitusosuudeksi jää 4´800 euroa (liite).
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta merkitsee asian tiedoksi.
PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta merkitsi asian tiedoksi.
_______________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

Päivämäärä

LAPINJÄRVEN KUNTA
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

63 §

Sivu

29.12.2011 5

UIMAHALLIMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN
Lapinjärven kunnanhallitus on kokouksessaan 29.8.2011, 160 § , päättänyt
vuoden 2012 talousarvio-ohjeista ja raamista hallintokunnille. Kunnan tulojen osalta kunnanhallitus päätti, että hallintokuntien tulee mahdollisuuksien mukaan tehdä taksoihin, maksuihin ja vuokriin indeksikorotuksia. Taksoihin, maksuihin ja vuokriin tulee myös mahdollisuuksien mukaan tehdä
tasokorotuksia siten, että ko. taksa/maksu/vuokra vastaa vähintään Itäisen
Uudenmaan vastaavan taksan/maksun/vuokran keskiarvon.
Porlammin uimahallin voimassa olevat maksut ovat nähtävissä ja luettavissa kunnan kotisivuilla www.lapinjarvi.fi Uimahallin maksuja on edellisen
kerran tarkistettu ja korotettu 21.10.2008, § 31.
Verrattaessa Porlammin ja Porvoon uimahallin maksuja keskenään ovat
Porlammin uimahallin maksut enimmillään 75 % pienemmät kuin Porvoossa. Itäkeskuksen uimahalliin verrattuna Porlammin uimahallin maksut ovat
keskimääräisesti saman verran pienemmät kuin Porvoon uimahallin maksut.
Vaikka uimahallit eivät ole keskenään vertauskelpoisia, on Porlammin uimahallin maksuja korotettava noudattamalla kunnanhallituksen tekemää
päätöstä siten, että maksuihin tehdään kaikilta osin 40 %:n korotus. Korotuksen mukaisesti uudet maksut olisivat:
-

lapset alle 16-v., eläkeläiset, työttömät,
invalidit (50 %) ja opiskelijat
aikuiset
perhelippu
25 kerran sarjalippu
(lapset alle 16-v., eläkeläiset, työttömät,
invalidit (50 %) ja opiskelijat )
25 kerran sarjalippu (aikuiset)
10 kerran sarjalippu (aikuiset)
pieni kuntosali
uimapuvun vuokraus
pyyhevuokraus

2,80 €
4,90 €
14,00 €
47,60 €
95,20 €
42,00 €
1,40 €
1,40 €
1,40 €

EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää korottaa Porlammin uimahallin
maksuja 40 %.
KÄSITTELY: Asiasta käydyn keskustelun aikana Anni Simola ehdotti, että
aikuisten ja lapset alle 16-v., eläkeläiset, työttömät, invalidit (50 %) ja opiskelijat –lippuihin tehdään muutos siten, että lippujen hinnat olisivat 4,50€ ja
2,50€. Muihin maksuihin tehtäisiin euron korotus. Anni Simolan tekemä
ehdotus ei saanut kannatusta. Tomi Enqvist ehdotti, että maksuihin tehdään
30 % korotus siten, että matemaattiset pyöristykset tehdään joko tasasummaan tai lähimpään 50:een centtiin. Tomi Enqvistin tekemä ehdotus ei saaPöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

Päivämäärä
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nut kannatusta. Jouni Lamberg ehdotti, että pysytään esittelijän ehdotuksessa. Jouni Lambergin tekemä ehdotus ei saanut kannatusta. Koska kaikki
kolme ehdotusta jäivät ilman kannatusta, ehdotukset raukesivat. Täten esittelijän tekemä alkuperäinen esitys jäi voimaan ehdotukseksi.
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää korottaa Porlammin uimahallin
maksuja 40 %.
PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

Päivämäärä
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIÄ
Sivistystoimenjohtaja:
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25
§ 26
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi ja päättää, että se ei käytä otto-oikeuttaan.
PÄÄTÖS:

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

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

Päivämäärä
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KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N ILMOITUS UINTIVUORON PÄÄTTYMISESTÄ
Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallintopäällikkö Sirpa Rintala on ilmoittanut,
että yhtiön henkilöstön ilmainen uinti Porlammin uimahallissa päättyy
31.12.2011. Samalla hän pyytää päättämään Porlammin uimahallin käyttöä
koskevan sopimuksen 31.12.2011.
Lapinjärven kunnan ja Kymenlaakson Sähkö Oy:n välille ei ole laadittu
kirjallista sopimusta, vaan asiasta on sovittu suullisesti vuosittain ennen
uutta kalenterivuotta. Kyseessä on suullisesti sovittu määräaikainen sopimus, jolloin irtisanomisaikaa ei ole.
Sirpa Rintala on pyytänyt toimittamaan laskun per 31.12.2011, jos on sopimukseen liittyvää laskutettavaa.
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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UINNINVALVOJAKURSSI
Petri Rantapää on 23.12.2011 saapuneella kirjeellä esittänyt mahdollisuutta
osallistua uinninvalvojakurssille 20.-22.1.2012 ja 4.-5.2.2012 tai hengenpelastajakurssille 9.-11.3.2012 ja 16.-18.3.2012.
Uinninvalvojakurssi on tarkoitettu uimahallin valvonnassa toimiville tai
valvojiksi aikoville. Kurssin tavoitteena on antaa perustiedot ja –taidot hengenpelastuksesta, asiakaspalvelusta sekä pelastajan tehtävistä uimahallissa.
Kurssin hyväksytysti käynyt henkilö pystyy toimimaan uinninvalvojana
uimahalleissa ja kylpylöissä. Kurssin kesto on noin 50 h, ja sen hinta 300 €.
Kansainvälinen hengenpelastajakurssi (International Pool Lifeguard) on
tarkoitettu henkilöille, jotka työhönsä tai harrastukseensa liittyen joutuvat
vastaamaan uinti- ja vesiturvallisuudesta uimahalleissa ja vastaavissa paikoissa. Hengenpelastuskurssi antaa todelliset valmiudet ihmishengen pelastamiseen hukkumisvaarasta. Kurssin kesto 50 h, ja sen hinta on 380 €.
Petri Rantapää on toiminut nuoriso-ohjaajan sijaisena 1.8.2011 alkaen, ja
hänen toimenkuvaansa liittyy mm. nuorten disko- ja leffailtojen järjestämistä uimahallille. Petri Rantapää on myös ilmoittanut, että hän voisi omana vapaa-aikanaan tarvittaessa sijaistaa uinninvalvojaa Porlammin uimahallilla.
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää:
- että Petri Rantapää voi osallistua uinninvalvojakurssille.
- että Lapinjärven kunta maksaa uinninvalvojakurssiin liittyvät pakolliset kustannukset.
- velvoittaa Petri Rantapään kurssin suoritettuaan tarvittaessa hänen omana vapaa-aikanaan sijaistamaan uinninvalvojaa Porlammin uimahallilla siihen saakka, kunnes hänen
työsuhteensa Lapinjärven kuntaan päättyy tai Porlammin
uimahalli suljetaan.
PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

Päivämäärä
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67 §
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TARJOUS UIMAHALLIN HOITAMISESTA 1.1.-30.6.2012 (LIITE)
Sp Sporttari Tmi (Sari Parviainen) ja AITO-Coaching (Olli Manninen) tarjoavat ostopalvelusopimusta Lapinjärven uimahallille 1.1.2012 alkaen (liite).
Sari Parviainen valittiin 1.8.2011-31.3.2013 väliseksi ajaksi liikunnanohjaajan sijaiseksi, joka ensisijaisesti toimii Porlammin uimahallin vastaavana
valvojana. Olli Mannisella oli 1.4.2010-22.4.2011 välisenä aikana yhdessä
Lapinjärven kunnan kanssa tehty ostosopimus.
Tehdyn tarjouksen perusteella uimahallin toiminta toteutettaisiin kokonaan
30.6.2012 asti ostopalveluna, minkä jälkeen tilanne arvioidaan uudelleen.
Henkilöstösihteerin kanssa käydyissä keskusteluissa on tullut ilmi, että voidakseen hoitaa ostopalveluna liitteen mukaisia tehtäviä, tulee Sari Parviaisen irtisanoutua liikunnanohjaajan määräaikaisesta tehtävästä. Irtisanomisaika on KVTES:n luku VIII, 3 §, 2 mom. mukaisesti 14 päivää, jos palvelussuhde on jatkunut enintään yhden vuoden.
Lapinjärven kunnan vuoden 2012 talousarviossa on riittävä määräraha
mahdolliseen ostopalveluun.
Tarjouksessa ei ole huomioitu sijaisten palkkaamista mahdollisten poissaolojen ajaksi. Koska kyseessä tulisi olemaan ostopalvelusopimus, ei Lapinjärven kunta ole velvollinen tekemään sijaisuusjärjestelyjä, vaan ne on hoidettava sopimuksen toisen osapuolen taholta.
Mahdollinen sopimusteksti tehdään vapaa-aikalautakunnan päätöksen mukaisesti ottamalla huomioon erikseen sovittavat yksityiskohdat.
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää:
- hyväksyä Sp Sporttari Tmi:N (Sari Parviainen) ja AITOCoachingin (Olli Manninen) tekemän tarjouksen siten, että
sen perusteella laaditaan ostopalvelusopimus Sari Parviaisen, Olli Mannisen ja Lapinjärven kunnan kesken.
- päättää hyväksyä sopimuksen Sari Parviaisen irtisanoutumisilmoituksen jälkeen.
- että mahdollisista yksityiskohdista sovitaan molempien
osapuolten kesken myöhemmin.
KÄSITTELY: Asian käsittelyn aikana vapaa-aikalautakunta keskusteli laajemmin uimahallia koskevista asioista ja totesi, että tässä vaiheessa on tarkoituksenmukaisinta jatkaa entistä käytäntöä siten, että uinninvalvoja/vastaava ohjaaja jatkaa työsuhteessa Lapinjärven kuntaan 31.3.2013 asti,
ja että Lapinjärven kunta tekee ostopalvelusopimuksen tekniikan hoitamisesta (11 h/ vko) Olli Mannisen (AITO-coaching) kanssa ajalle 2.1.30.6.2012. Tekniikan hoitamisesta kertyneet tunnit vähennetään uinninvalvojan/vastaavan ohjaajan viikkotuntimäärästä. Vapaa-aikalautakunta oli yksimielinen asiasta. Käsittelyn jälkeen esittelijä teki uuden ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

Päivämäärä
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EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää, että se tekee Porlammin uimahallin tekniikan hoitamisesta (11h/vko) ostopalvelusopimuksen Olli Mannisen (AITO-Coaching) kanssa ajalle 2.1.30.6.2012.
PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

Päivämäärä
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UIMAHALLIN AUKIOLOAJAT
Vapaa-aikalautakunta nimesi kokouksessaan 17.1.2011, § 50, työryhmän
selvittämään Porlammin uimahallin tulevaa toimintaa, johon kuului mm.
uimahallin aukioloaikojen tarkistaminen.
Työryhmän edustajan Johan Gustafssonin antaman suullisen selvityksen
mukaan työryhmä piti tarpeellisena muuttaa uimahallin aukioloaikoja, koska iltaisin viimeisen aukioloaikatunnin aikana kävijöitä on ollut vain muutama. Työryhmän antaman ehdotuksen mukaan uudet aukioloajat tulisivat
voimaan 2.1.2012 ja ne olisivat seuraavat:
- maanantai
- tiistai
- keskiviikko
- torstai
- perjantai

16.30 - 20.30
15.30 - 20.00
17.00 - 21, eläkeläisvuoro 16.00-17.00
16.30 - 20.30
15.30 - 19.30

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen esittelijä teki työryhmän selvityksen perusteella kokoukseen ehdotuksen.
EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää, että Porlammin uimahallin aukioloajat ovat 1.2.2012 alkaen seuraavat:
- ma
- ti
- ke
- to
- pe

16.30 - 20.30
15.30 -20.00
17.00 – 21.00, eläkeläisvuoro 16.00 – 17.00
16.30 – 20.30
15.30 – 19.30

PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________

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
61, 62, 64, 65

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
63, 66, 67, 68

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

