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Urheiluseurojen toiminta-avustukset sekä urheiluseurojen omistamien ja ylläpitämien
liikuntapaikkojen ylläpitoavustukset
Vapsivlk 16.05.2019 § 13
(lisätietoja: liikuntasihteeri 040 573 1123)
Urheiluseura-avustuksiin on liikuntatoimen vuoden 2019 talousarviossa varattu 34 000 euroa kustannuspaikalle 70206 menotilille
4740. Avustus jaetaan avustussääntöjen mukaan siten, että puolet
määrärahasta käytetään kustannusperusteisiin avustuksiin ja puolet
määrärahasta säännöllisten toimintakertojen perusteella jaettaviin
avustuksiin. Urheiluseurojen omistamien ja ylläpitämien liikuntapaikkojen ylläpitoavustuksiin on vuoden 2019 talousarviossa varattu
5 000 euron erillinen määräraha kustannuspaikalle 70205 menotilille
4740.
Määräaikaan 18.4.2019 klo 15 mennessä avustusanomuksensa jättivät seuraavat seurat: Kairan Kaiku ry (Kaiku), Kittilän Voima ry
(Voima), Kittilän metsästys- ja kalastusseura ry (Ampujat), Kittilän
Urheilijat ry (KittU), Kittilän Kotaveikot ry (KKV), SBC Levi ry (SBC
Levi), Tanssiseura MenoMono ry (MenoMono), Levi Ski Club ry (Ski
Club) ja Kittilän Naisvoimistelijat ry (Naisv.). Määräajan jälkeen
avustusanomuksensa jättivät Immelän Vihurit ry (ImVi), Levi Golf ry
(Levi Golf), Kittilän Palloseura ry (KiPS) sekä Kaukosen Revontulet
ry (KauRe). Kyseisten seurojen puheenjohtajat sopivat tästä poikkeusjärjestelystä liikuntatoimen kanssa. Avustusta hakevia seuroja
on yhteensä kolmetoista (13). Avustussummat on esitetty liitteessä.
Kaikki hakemukset olivat ohjeiden mukaisia. Osa urheiluseuroista
kykenee toimittamaan kaikki vaadittavat liitteet vasta kesän ja syksyn 2019 aikana. Liikuntatoimi on ohjeistanut nämä seurat toimittamaan puuttuvat asiakirjat liikuntatoimistolle välittömästi niiden valmistuttua. Avustus laitetaan maksuun, kun seura on toimittanut kaikki vaadittavat asiakirjat ja tositteet.
Liitteeseen on kerätty tiedot seurojen urheilu- ja liikuntatoimintaan
käyttämistä varoista. Avustuskelpoisten kulujen lisäksi seuralla saattaa olla muitakin kuluja, joten seuran toimintaan käyttämä rahamäärä voi olla selvästi suurempi kuin kustannusperusteisia avustuksia
laskettaessa huomioitava summa.
Matkakulut on laskettu koontilistaan siten, että seuran ajamat kilpailu- tai turnausmatkojen kilometrit kerrottiin 0,10 eurolla. Matkakuluissa on otettu huomioon, jos kilpailu- tai turnausmatkalle on tarvittu
useampaa kuin yhtä autoa.
Avustuskelpoiset osanottomaksut koostuvat kotimaan kilpailujen
osanottomaksuista sekä joukkueurheilun sarjamaksuista. Koulutuskuluissa huomioitiin seuran valmentajille/ohjaajille tarkoitettujen koulutusten kustannukset sekä ulkopuolisille kouluttajille maksetut palkPöytäkirjan tarkastajat:
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kiot. Lisäksi avustuskelpoista kulua ovat urheilu- ja liikuntatoimintaan
liittyvistä leireistä aiheutuvat kulut.
Muihin avustuskelpoisiin kuluihin on huomioitu erotuomarikulut ja kilpailujen valvojien kulut, liittojen ja piirien jäsenmaksut, virkistys- ja
retkityyppisten kertaluonteisten tapahtumien matka-, majoitus- ja
ruokailukulut sekä osanottomaksut harkintaa noudattaen. Virkistysja retkityyppisten tapahtumien oli oltava urheilu- ja liikuntatoimintaan
liittyviä. Lisäksi muihin kuluihin on huomioitu harjoitustilavuokrat sellaisten tilojen osalta, joita ei paikkakunnalla muutoin ole kunnan
kautta maksuttomasti tarjolla.
Aiempien vuosien tapaan Levi Golf ry:n jäsenmaksujen avustuskelpoisen osuuden arvioidaan olevan noin neljäsosa koko jäsenmaksusummasta eli yhteensä 3 146,25 euroa. Arvioon on päädytty vertailemalla eri yksilölajiliittojen jäsenmaksuja sekä lisenssimaksuja.
Säännöllisten toimintakertojen kokonaismäärä perustuu seurojen
toimittamiin yhteenvetoihin. Vuonna 2018 toimintakertojen kokonaismäärä oli 3 324 (keskimäärin noin yhdeksän toimintakertaa vuoden
jokaisena päivänä). Avustussäännöissä korostetaan toimintakertojen
säännöllistä ja ohjattua luonnetta. Tässä kohtaa liikuntatoimi on kuitenkin noudattanut harkintaa ennen kaikkea matalan kynnyksen harrastetoiminnan suhteen.
Avustusprosentti kustannusperusteisiin avustuksiin on 24,98 %.
Avustusprosentti on jonkin verran pienempi kuin viime vuonna. Tämä johtuu siitä, että urheiluseurojen avustuskelpoisten kustannusten
yhteenlaskettu kokonaissumma oli vuonna 2018 noin 8 000 euroa
suurempi kuin vuonna 2017. Toimintakertojen kokonaismäärä oli
vuonna 2018 jonkin verran suurempi kuin vuonna 2017. Yhdestä toimintakerrasta seura saa avustusta 5,11 euroa.
Urheiluseurojen omistamien ja ylläpitämien liikuntapaikkojen ylläpitoavustukset on jaettu prosenttiosuuksina kulujen mukaan. Avustusprosentti on 76 %.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Lautakunta päättää jakaa urheiluseurojen toiminta-avustukset sekä
urheiluseurojen omistamien ja ylläpitämien liikuntapaikkojen ylläpitoavustukset esityksen mukaan.
Päätös:
Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Golfosakkeiden pelioikeuksien vuokraaminen kuntalaisten käyttöön kaudella 2019
Vapsivlk 16.05.2019 § 14
(lisätietoja: liikuntasihteeri 040 573 1123)
Kittilän kunta omistaa Levi Golf & Country Club Oy:n A-osakkeita yhteensä 20 kappaletta. Kussakin osakkeessa on 35 pelioikeutta, yhteensä 700 pelioikeutta per kausi. Liikuntatoimen vuoden 2019 talousarvioon on varattu 13 440 euron suuruinen määräraha golfosakkeiden hoitovastikkeita varten kustannuspaikalle 70200 menotilille
4480.
Kuntalaiset voivat vuokrata pelioikeuksia alennettuun kuntalaishintaan. Kuntalaisalennukseen ovat oikeutettuja sellaiset henkilöt, joiden kotikunta on Väestörekisterikeskuksen ylläpitämän väestötietojärjestelmän mukaan Kittilä.
Kaudella 2018 pelikerran kuntalaishinta oli aikuisten osalta kaksikymmentäkaksi (22) euroa ja alle 18-vuotiaiden junioreiden osalta
viisi (5) euroa. Näistä hinnoista myönnettiin 50 prosentin alennus
vammaisuuden perusteella. Liikuntatoimi esittää, että tämä hinnasto
vahvistetaan myöskin kaudelle 2019. Hinnat sisältävät alv 10 %.
Pelilippujen osto-oikeuslomake noudetaan kunnantalon keskuksesta. Kuntalaisuus todetaan lomakkeen noutamisen yhteydessä. Maksuton osto-oikeus on voimassa koko kauden. Kuntalainen toimittaa
osto-oikeuslomakkeen Levi Golf & Country Club Oy:n caddiemasterin toimistolle. Henkilöllisyyden tarkastamisen jälkeen kuntalainen
voi lunastaa pelioikeuksia vapaan sivistystyön lautakunnan vahvistamaan hintaan. Peliliput maksetaan caddiemasterille.
Kauden päätyttyä Levi Golf & Country Club Oy tilittää pelilipuista
kertyneet maksut kunnalle. Pelilippujen myyntiin ei sisälly välityspalkkiota golfyhtiölle. Liikuntatoimen vuoden 2019 talousarviossa
budjetoidut tuotot ovat 1 000 euroa. Tuotot tuloutetaan kustannuspaikalle 70200 tulotilille 3140.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää, että golfosakkeiden pelioikeuksien vuokraaminen kuntalaisten käyttöön kaudella 2019 järjestetään esityksen mukaisesti.
Päätös:
Pohjaesitys hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä, että kittiläläisten
eläkeläisten hinta tulee samaksi kuin vammaisuuden perusteella
myönnetty alennus, eli 11 euroa.
__________
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Kuntalaisaloite koskien betonista skeittiparkkia
Vapsivlk 16.05.2019 § 15
(lisätietoja: liikuntasihteeri 040 573 1123)
Oliver Liukkonen esittää 7.6.2018 päivätyssä kuntalaisaloitteessaan,
että Leville rakennettaisiin uusi betoninen skeittiparkki. Aloitteen
tueksi on kerätty yhteensä 202 kannatusilmoitusta sähköisessä Kuntalaisaloite.fi-palvelussa. Aloite on kokonaisuudessaan esityksen liitteenä.
Kittilän kunnan alueella tilanne on tällä hetkellä heikko rullalautailuun tarkoitettujen suorituspaikkojen suhteen. Kuten aloitteen laatija
aloitteessaan toteaa, Levillä sijaitsevan skeittiparkin vaneriset rakenteet ovat varsin huonokuntoiset. Levin skeittiparkki on ollut suljettuna
viime kesästä saakka. Kirkonkylän koulukeskuksella sijaitseva yksinkertainen vanerinen ramppi palvelee potentiaalisia käyttäjiä ainoastaan hyvin rajallisesti.
Lähtökohtaisesti liikuntatoimi suhtautuu myönteisesti lähiliikuntapaikkaverkoston kehittämistä koskeviin avauksiin. Lähiliikuntapaikat ovat
laajoille käyttäjäryhmille tarkoitettuja maksuttomia liikuntapaikkoja,
joiden käyttäminen ei yleensä edellytä vuoron varaamista tai valvonnan järjestämistä. Kattavalla lähiliikuntapaikkaverkostolla on siis
keskeinen rooli sekä liikuntapalveluiden saavutettavuuden että monipuolisten harrastusmahdollisuuksien edistämisen kannalta. Skeittiparkkia voidaan tarkastella myös nuorisokulttuurin näkökulmasta.
Hyvin suunniteltu skeittiparkki toimii yhteisöllisenä ja vapaamuotoisena ajanviettopaikkana, joka tarjoaa rullalautailun lisäksi puitteet
myös esimerkiksi potkulautailulle, rullaluistelulle sekä BMX-pyöräilylle. Tällaiset urbaanit katulajit ovat valtavirtaistuneet viimeisen parinkymmenen vuoden aikana ja ne ovat kasvattaneet suosiotaan etenkin lasten ja nuorten keskuudessa. Paikallistason liikunta- ja nuorisopoliittisessa päätöksenteossa skeittiparkki nähdään usein yhtenä
mahdollisena vastauksena lasten ja nuorten muuttuviin liikuntatottumuksiin ja -mieltymyksiin.
Erilaisista materiaaleista keskusteltaessa betoninen ratkaisu on sikäli perusteltu, että betonin hyödyt ovat kiistattomat vaneriseen vaihtoehtoon verrattuna. Betoni tarjoaa parhaan skeittaustuntuman, betonin helppo muovattavuus mahdollistaa kaikenlaiset muodot, betoniset rakenteet kestävät säätä ja kulutusta huomattavasti vaneriparkkeja paremmin ja betonisen skeittiparkin melutaso on vähäinen.
Betoniparkit ovat yleisesti ottaen vaneriparkkeja esteettisempiä ja
ympäristöön sopivampia. Lisäksi betonisen skeittiparkin ylläpitokustannukset ovat merkittävästi muita vaihtoehtoja alhaisemmat. Betonisen skeittiparkin käyttöiäksi voidaan arvioida vähintään 20 vuotta.
Moneen muuhun lähiliikuntapaikkahankkeeseen verrattuna kokobetoninen skeittiparkki on suurehko investointi. Kokonaiskustannuksiin
Pöytäkirjan tarkastajat:
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vaikuttavat esimerkiksi parkin koko ja muotoilu, valaistus, maisemointi sekä pohjatyöt. Yleisellä tasolla voidaan todeta, että kohtalaisen kokoisen (esimerkiksi n. 300 m²) ja melko monipuolisen skeittiparkin betonitöihin tulisi varata vähintään 100 000 euroa (alv 0 %).
Kustannukset pienenevät tuntuvasti, mikäli parkki rakennetaan valmiille asfalttikentälle. Tällainen asfaltin ja betonin hyödyntämiseen
perustuva yhdistelmäratkaisu on tyypillinen tapa karsia kustannuksia. Asfalttikentän päälle rakennettavien betonielementtien heikkoutena on saumojen rappeutuminen. Tällöin pienetkin kulumat syvenevät nopeasti muodostaen selkeän turvallisuusriskin.
Kuntalaisaloitteessa otetaan kantaa skeittiparkin rakennusmateriaalin lisäksi myös parkin sijaintiin. Aloitteen laatija esittää, että uusi
parkki rakennettaisiin Leville. Liikuntatoimi korostaa, että lähiliikuntapaikkaperiaatteiden mukaisesti skeittiparkin tulisi sijaita hyvien kulkuyhteyksien varrella tai parkin tulisi olla muuten helposti saavutettavissa. Asutuksen välittömään läheisyyteen parkki ei sovellu. Sijaintipaikan maaperän tulisi olla riittävän kantava. Routimaton hiekkamaa
on yleisesti ottaen paras vaihtoehto, sillä se ei vaadi kalliita pohjatöitä. Liikuntatoimi pitää mahdollisen uuden parkin sijoittamista Sirkan
kylälle varteenotettavana vaihtoehtona, esimerkiksi Gondolin alueen
liikuntapaikkakeskittymän yhteyteen.
Liikuntatoimi pitää betonista skeittiparkkia koskevaa kuntalaisaloitetta tervetulleena avauksena sekä liikuntakulttuurin että nuorisokulttuurin näkökulmasta tarkasteltuna. Toisaalta liikuntatoimi katsoo, että kokonaiskustannuksiin ja paikallisiin harrastajamääriin liittyvät
epävarmuustekijät edellyttävät lisäselvitystä. Liikuntatoimi toteuttaa
yhteistyössä nuorisotoimen kanssa tarvekartoituksen, jonka yhteydessä kuullaan paikallisia harrastajia. Lisäksi liikuntatoimi tutustuu
muiden paikkakuntien vastaaviin hankkeisiin sekä selvittää vaihtoehtoiset rahoitusmallit ja avustuskanavat. Nämä toimenpiteet pyritään
suorittamaan ennen ensi syksyn talousarvioprosessia.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää hyväksyä liikuntasihteerin
laatiman selvityksen vastaukseksi betonista skeittiparkkia koskevaan
kuntalaisaloitteeseen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kuntalaisaloite/skeittiparkki
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Kirkonkylän hiihtolatuverkoston kunnossapitosuunnitelman muuttaminen Lapinkylän
reitin osalta
Vapsivlk 16.05.2019 § 16
(lisätietoja: liikuntasihteeri 040 573 1123)
Kunnan liikuntatoimi vastaa kirkonkylän hiihtolatuverkoston talvikunnossapidosta. Tällä hetkellä latuverkosto koostuu valaistusta ladusta, Ylävitosen lenkistä, Vaaran lenkistä, Honkavaaran kierroksesta,
Isovaaran lenkistä, Särestön reitistä, Narikan lenkistä sekä osittain
myös Lapinkylän reitistä. Valaistu latu, Ylävitonen ja Vaaran lenkki
avataan joulukuussa. Honkavaaran kierros ja Isovaaran lenkki avataan tammikuun loppuun mennessä. Narikan lenkki ja Lapinkylän
reitti avataan helmikuun puolenvälin jälkeen. Aikataulut riippuvat lumi- ja jäätilanteesta. Särestön reitti kunnostetaan maaliskuussa Särestöniemihiihtoa varten.
Liikuntatoimi on vastannut Lapinkylän reitin kunnostamisesta yhteistyössä Oy Levi Ski Resort Ltd:n kanssa. Käytännössä liikuntatoimen
osuus Lapinkylän reitistä on ulottunut Karinnokalta Nälkäjärvelle
saakka. Tämä osuus on pituudeltaan noin kymmenen kilometriä.
Osuus on merkitty esityksen oheismateriaalina olevaan latukarttaan.
Lapinkylän reitin nykyinen kunnossapitokäytäntö ei ole optimaalinen
reitin potentiaalisten käyttäjien kannalta. Liikuntatoimen ja Oy Levi
Ski Resort Ltd:n kunnossapitoaikatauluja on käytännössä hankala
sovittaa yhteen. Liikuntatoimi ei nykyisten resurssiensa puitteissa kykene kunnostamaan Karinnokan ja Nälkäjärven välistä latuosuutta
riittävän usein. Eli suurimman osan ajasta Lapinkylän reitti on kunnostettu ainoastaan puoliväliin saakka. Tämä heikentää asiakastyytyväisyyttä sekä Lapinkylän reitin yleistä vetovoimaisuutta.
Edellä mainituista syistä johtuen liikuntatoimi katsoo, että Lapinkylän
reitin talvikunnossapidon tulisi olla kokonaisuudessaan yhden tahon
vastuulla. Kittilän kunnan hallinnoimien talvireittien kunnossapitourakan hankintamenettely on parhaillaan käynnissä. Kunnanhallituksen
päätöksen 16.04.2019 § 115 mukaisesti kirkonkylän hiihtolatuverkosto on rajattu hankintamenettelyn ulkopuolelle. Liikuntatoimi esittää, että liikuntatoimi vetäytyy Karinnokan ja Nälkäjärven väliseltä latuosuudelta ja että Lapinkylän reitin talvikunnossapito sisällytetään
kokonaisuudessaan kilpailutettavaan kunnossapitourakkaan. Asiasta on käyty alustava keskustelu tarjouspyynnön laadinnasta vastaavan yhdyskuntainsinöörin kanssa.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää, että Karinnokan ja Nälkäjärven välisen latuosuuden talvikunnossapito sisällytetään kilpailutettavaan kunnossapitourakkaan.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajat:
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______________
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Paikallisyhdistysten ja vapaiden toimintaryhmien pienimuotoiset
tapahtuma-avustukset
Vapsivlk 16.05.2019 § 17
(lisätietoja: liikuntasihteeri 040 573 1123)
Kittilän kunnan kulttuuritoimi, nuorisotoimi ja liikuntatoimi myönsivät
vuosina 2017 ja 2018 paikallisyhdistyksille ja vapaille toimintaryhmille sadan (100) euron suuruisia tapahtuma-avustuksia vapaan sivistystyön lautakunnan päätösten 14.03.2017 § 11 ja 16.02.2018 § 60
mukaisesti. Vuonna 2017 teemana oli 100-vuotias itsenäinen Suomi. Vuonna 2018 teemana oli 150-vuotias Kittilän kunta.
Alun perin avustustoiminnan oli määrä rajoittua näihin kahteen edellä mainittuun juhlavuoteen. Kuntalaispalautteen perusteella tällaiselle avustustoiminnalle on kuitenkin tarvetta myös jatkossa. Avustustoiminnalla edistetään kansalaistoiminnan elinvoimaisuutta sekä
kannustetaan Kittilän kyliä järjestämään yhteisöllisiä tapahtumia.
Kahden edellisen vuoden kokemukset ovat olleet myönteisiä. Sähköinen avustushakemus ja viime vuonna uudistetut avustussäännöt
ovat osoittautuneet toimiviksi. Avustusprosessi on hallinnollisesti kevyt. Avustustoiminta ei edellytä budjetoitujen toimintakulujen kasvattamista.
Kulttuuritoimi, nuorisotoimi ja liikuntatoimi esittävät, että paikallisyhdistysten ja vapaiden toimintaryhmien tapahtuma-avustustoimintaa
jatketaan toistaiseksi. Kulttuurisihteeri, nuorisosihteeri ja liikuntasihteeri käsittelevät hakemukset ja myöntävät avustukset kerran kuussa. Yhteenveto kalenterivuoden aikana haetuista ja myönnetyistä
avustuksista saatetaan lautakunnan tiedoksi.
Kulttuuritoimi, nuorisotoimi ja liikuntatoimi varaavat vuosittain avustustoimintaa varten yhteensä 5 100 euron suuruisen määrärahan.
Tämä määräraha jakaantuu kustannuspaikoittain seuraavasti:
Kulttuuritoimi
70411 Kulttuuripalvelut
4740 Avustukset yhteisöille 1 700 euroa
Nuorisotoimi
70300 Nuorisotoimen hallinto
4740 Avustukset yhteisöille 1 700 euroa
Liikuntatoimi
70203 Liikunta- ja urheilutoiminta
4740 Avustukset yhteisöille 1 700 euroa
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää, että paikallisyhdistysten ja
vapaiden toimintaryhmien tapahtuma-avustustoimintaa jatketaan
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
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Nuorisotoimen avustukset yhteisöille ja nuorten vapaille toimintaryhmille
Vapsivlk 16.05.2019 § 18
(lisätietoja vs. nuorisosihteeri 0406312107)
Nuorisotoimen avustukset ovat olleet nuorisojärjestöjen ja nuorten
vapaiden toimintaryhmien haettavana 18.4.2019 mennessä. Määräaikaan mennessä nuorisojärjestöjen avustuksia hakivat Kittilän
VPK:n nuoriso-osasto, Kittilän Vesaiset ry, Kätkän Kävijät ry ja
MLL:n Kittilän Paikallisyhdistys ry. Nuorten vapaiden toimintaryhmien avustuksia hakivat Kittilän nuorisoteatteriryhmät, Graffiryhmä
ja KarmaGeddon.
Pöytäkirjan liitteenä on yhteenveto avustushekemuksista ja toteutuneista kuluista sekä esitys jakoperusteista. Nuorisotoimen talousarviossa on varattuna 17 000 euroa nuorisojärjestöjen ja nuorten vapaiden toimintaryhmien avustamiseen.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyönlautakunta päättää jakaa nuorisotoimen avustukset nuorisojärjestöille toiminta-avustuksina ja nuorten vapaille toimintaryhmille avustuksina 17 000 euroa seuraavasti:
Nuorisojärjestöjen avustukset:
Kittilän VPK ry/ nuoriso-osasto
Kittilän Vesaiset ry
Kätkän Kävijät ry
MLL:n Kittilän Paikallisyhdistys ry

1 847,69 €
6 591,04 €
4 148,96 €
2 412,31 €
15 000,00 €

Nuorten vapaiden toimintaryhmien avustukset:
Kittilän Nuorisoteatteriryhmät
Graffitiryhmä
KarmaGeddon
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Nuorisotoimen avustukset

1 300 €
200 €
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Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan työloma ajalle 1.6.2019-31.7.2020
Vapsivlk 16.05.2019 § 19
Lisätietoja vs. nuorisosihteeri p. 040 631 2107
Vs. sivistystoimenjohtaja Aarne Mäkelä on myöntänyt Jenni Maansaarelle työloman nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan tehtävästä ajalle
1.3.-31.5.2019 neuvoteltuaan asiasta nuorisosihteeri Sanna Seppälän kanssa. Maansaari on siirtynyt tuolloin hoitamaan lastenhoitajan
sijaisuutta Sirkan päiväkodille.
Sirkan päiväkodin vuorohoidon ryhmään on ollut vaikeuksia löytää
sijaisia. Jenni Maansaari on suoriutunut lastenhoitajan tehtävästä
erinomaisesti ja hänen toivotaan jatkavan tehtävässä ainakin ensi
kauden ajan.
Nuoriso-ja vapaa-ajanohjaaja Jenni Maansaari anoo jatkoa työvapaalle lastenhoitajan tehtävän hoitamista varten ajalle 1.6.2019 –
31.7.2020. Vs. sivistystoimenjohtaja Aarne Mäkelä ja vs. nuorisosihteeri Jaana Hokkanen ovat käsitelleet Maansaaren anomusta ja sopineet, että hänelle voidaan myöntää työloman nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan tehtävästä 1.6.2019-31.7.2020.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää myöntää Jenni Maansaarelle työlomaa nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan tehtävästä ajalle
1.6.2019-31.7.2020.
Päätös:
Päätetään myöntää haettu työloma.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kulttuuritoimen avustukset yksityisille, yhdistyksille ja ryhmille
Vapsivlk 16.05.2019 § 20
(lisätietoja: kulttuurisihteeri p. 040 568 1356)
Kulttuuritoimen avustukset ovat olleet yhteisöjen ja yksityisten kuntalaisten haettavana 18.4.2019 klo 15 mennessä.
Kulttuuritoimen talousarviossa on varattu 20 000 euroa yhdistysten
ja yhteisöjen sekä 13 000 euroa yksityisten kulttuurinharrastamisen
ja –harjoittamisen tukemiseen. Lisäksi kulttuuritoimi avustaa Einari
Junttila Taidemuseota vuosittain 2 500 eurolla.
Yhteisöjen ja yhdistysten avustushakemuksia saapui määräaikaan
mennessä 16 kappaletta. Avustuksia hakivat Alakylän kyläyhdistys
ry, Kairanlaulajat ja pelimannit ry, Kelontekemän kyläyhdistys ry,
Kiistalan kyläyhdistys ry, Kiertävä lastenkulttuurikeskus Kattila ry, Kinisjärvi-Vuoman kyläyhdistys ry, Kittilän eläkeläiset ry, Kittilän Mandoliinimiehet ry, Kittilän pelimannit ja kuoro ry, Kulttuuriyhdistys Veres ry, Levin Karaoke ry, Loihakat Lausujat, Mieslauluyhtye Kulvakot
ry, Taideseura Staalo ry, Taiteilijayhdistys Hiljaisuus ry ja Viihdekuoro Vasitella ry.
Avustukset ovat ryhmitelty yhdistysten toiminnan mukaan seuraavasti: taideseurat, esiintyvät ryhmät, tapahtumat, muut kulttuuriyhdistykset sekä kyläyhdistykset.
Lisäksi tuli yksi hakemus lukion 2. vuosikurssin opiskelijoiden luokkaretkeen.
Yksityisten kulttuurinharrastajien ja -harjoittajien avustushakemuksia
saapui määräaikaan mennessä 25 kappaletta. Avustuksia hakivat
seuraavat henkilöt ja työryhmät: Aikio Kristina-Anne, Hakko Sari,
Hettula Juha, Hietalahti Emilia, Hiltunen Annukka, Hiltunen Antti, Hiltunen Jussi, Hiltunen Mirjami, Hiltunen Pihla, Jauhojärvi Else, Junttila Terttu, Kivilahti Sarianna: Työryhmä RallaGroup (kolme jäsentä),
Lompolo Lasse, Niskanen Maarit, Puljujärvi Tiina, Saarnio Outi: Työryhmä Outi Saarnio & Elina Alatörmänen, Suhonen Eeva, Takalo
Samu, Tavi Tapani, Tavi Tapani: Avoin kirjoittajaryhmä (yhdeksän
jäsentä), Vaattovaara Alma, Vuomajärvi Liisa, Ylitalo Jukka ja Ylitalo
Milla.
Avustukset ovat ryhmitelty seuraavasti: nuoret kulttuurinharrastajat,
taiteellinen työskentely, julkaisutoiminta sekä aikuiset kulttuurinharrastajat.
Pöytäkirjan liitteenä on yhteenveto hakemuksista sisältöineen.
vs. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää jakaa kulttuuritoimen avustusmäärärahat seuraavasti:
Alakylän, Kiistalan ja Kinisjärvi-Vuoman kyläyhdistysten avustushaPöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 20

3/2019

16

16.05.2019

kemukset on kunnanhallituksen vuoden 2019 talousarvion yhteydessä määritellyn avustustoiminnan mukaiset ja ovat kunnanhallituksen
päätettäviä.
Kittilän lukion 2. vuosikurssin hakemus ei ole avustusperusteiden
mukainen.
Yhdistykset ja yhteisöt:
Taideseurat
Taideseura Staalo ry
Esiintyvät ryhmät
Kairanlaulajat ja Pelimannit ry
Kittilän eläkeläiset ry
Kittilän Mandoliinimiehet ry
Kittilän pelimannit ja kuoro ry
Loihakat Lausujat (Taideseura Staalon alaisuudessa)
Mieslauluyhtye Kulvakot ry
Viihdekuoro Vasitella ry
Tapahtumat
Kelontekemän kyläyhdistys ry
Kulttuuriyhdistys Veres ry
Taiteilijayhdistys Hiljaisuus ry
Muut kulttuuriyhdistykset
Kiertävä Lastenkulttuurikeskus Kattila ry
Levin Karaoke ry
Yhteensä:

1 500 €
1 000€
1 500€
900€
1 500€
1 500€
900€
2 300€
2 000€
1 500€
3 000€
1 800€
600€
20 000€

Yksityiset kulttuurinharrastajat ja –harjoittajat:
Kulttuurinharrastajat, nuoret
Hietalahti, Emilia
750€
Hiltunen, Annukka
600€
Hiltunen, Antti
600€
Hiltunen, Jussi
500€
Hiltunen, Pihla
600€
Takalo, Samu
380€
Vaattovaara, Alma
750€
Ylitalo, Milla
550€
Taiteelliseen työskentelyyn
Aikio, Kristina-Anne
400€
Kivilahti, Sarianna: Työryhmä RallaGroup (3 hlö) 1 200€
Johansén, Mia
500€
Junttila, Terttu
400€
Saarnio, Outi: Työryhmä Saarnio & Alatörmänen 800€
Tavi, Tapani
400€
Julkaisutoimintaan (kirja, äänite)
Hakko, Sari
400€
Hiltunen, Mirjami
400€
Jauhojärvi, Else
400€
Suhonen, Eeva
400€
Tavi, Tapani: Avoin kirjoittajaryhmä (9 hlö)
900€
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vuomajärvi, Liisa
Kulttuurinharrastajat, aikuiset
Hettula, Juha
Lompolo, Lasse
Niskanen, Maarit
Puljujärvi, Tiina
Ylitalo, Jukka

570€
300€
300€
300€
300€
300€
Yhteensä: 13 000€

Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Avustukset yhdistykset ja yhteisöt
Avustukset ykistyiset
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Tiedoksi saatettavat asiat
134/12.05.06/2019, 133/12.05.06/2019, 165/12.03/2019
Vapsivlk 16.05.2019 § 21
(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja p. 040 7057 486).
Valtionavustuspäätös Etsivä nuorisotyö 1.9.2019-31.8.2020.
Valtionavustuspäätös Digitaalisen nuorisotyön kehittäminen
1.8.2019-31.7.2020.
Lapin lasten kulttuuriverkoston toiminta yleisavustuksen myöntäminen.
Päätös:
Saatettiin tiedoksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset
Vapsivlk 16.05.2019 § 22
(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja p. 040 7057 486)
Vs. sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta
1.3.-30.4.2019.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ajalta 1.3.-30.4.2019.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 6

viranhaltijapäätökset ajalta 1.3.-30.4.2019

19

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

3/2019

20

MUUTOKSENHAKUOHJE

Muutoksenhakukielto
§:t 15, 19, 21, 22
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa;
työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden
käyttämistä.
Oikaisuvaatimus
§:t 13, 14, 16, 17, 18, 20
Oikaisuvaatimusohje
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen
saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai
laillisuusperusteella.
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kittilän kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan
tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja,
myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat
ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä
vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin
tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.
Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se
jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee
Pöytäkirjan tarkastajat:
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olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja,
ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla
verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.
Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen: KITTILÄN KUNTA/ Vapaan sivistystyön lautakunta
Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi
Telefax: 016 642 259
Puhelin: 0400 356 500
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Kittilän kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi
Telefax: 016 642 259
Puhelin: 0400 356 500
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Pöytäkirjan tarkastajat:

