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Vapaan sivistystyön lautakunnan toimintakertomus 2019
352/02.06.01/2019
Vapsivlk 12.03.2020 § 6
(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja p. 040 7057 486)
Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.
Esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä on vapaan sivistystyön toimintakertomus vuodelta 2019.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää hyväksyä toimintakertomuksen vuodelta 2019.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 1

Vapaa sivistystyö toimintakertomus 2019
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Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä vuonna 2019
352/02.06.01/2019
Vapsivlk 12.03.2020 § 7
(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja p. 040 7057 486)
Oheismateriaali esitellään kokouksessa.
Kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa selkoa, miten
sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on kunnassa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella
ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla
taloussuunnittelukaudella. Tätä tarkoitusta varten kunnanhallituksen
tulee esittää toimintakertomuksessa selonteko sisäisen valvonnan
järjestämisestä.
Lautakunnilta on pyydetty selontekoa alla olevista näkökulmista. Materiaalia toimitetaan oheismateriaalina ja näkökohdista kootaan yhtenäinen esitys kunnanhallitukselle.
Selonteon tulee sisältää seuraavat näkökohdat:
1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen
2. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus
3. Riskienhallinnan järjestäminen
4. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta
5. Sopimustoiminta
6. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä
7. Intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Lautakunta antaa oheisen selonteon kunnanhallitukselle, joka kokoaa toimielinten selonteot.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valtuustoaloite koskien hiihtoladun jatkamista Isovaarasta Totovaaraan
89/10.03.01/2016
Vapsivlk 12.03.2020 § 8
(lisätietoja: liikuntasihteeri 040 573 1123)
Raili Fagerholm esittää 11.4.2016 päivätyssä valtuustoaloitteessaan, että Kittilän kunta ryhtyisi selvittämään hiihtoladun jatkamista
Isovaarasta Totovaaraan.
Kunnan liikuntatoimi vastaa kirkonkylän hiihtolatuverkoston talvikunnossapidosta. Tällä hetkellä latuverkosto koostuu valaistusta ladusta, Ylävitosen lenkistä, Vaaran lenkistä, Honkavaaran kierroksesta,
Isovaaran lenkistä, Särestön reitistä sekä Narikan lenkistä. Valaistu
latu, Ylävitonen ja Vaaran lenkki avataan joulukuussa. Honkavaaran
kierros ja Isovaaran lenkki avataan tammikuun loppuun mennessä.
Narikan lenkki avataan pääsääntöisesti helmikuun puolenvälin jälkeen. Aikataulut riippuvat lumi- ja jäätilanteesta. Särestön reitti kunnostetaan maaliskuussa Särestöniemihiihtoa varten.
Liikuntatoimen saamien tietojen mukaan kirkonkylän ja Totovaaran
välillä on ylläpidetty hiihtolatua viimeksi 1990-luvulla. Ilmeisesti hiihtoladun ylläpidosta luovuttiin vuosituhannen vaihteessa mm. vähäisistä hiihtäjämääristä sekä reitin hankalahoitoisuudesta johtuen.
Kirkonkylän ulkoilureittiverkostoa on viime vuosina kehitetty ulkoilijoiden toiveiden mukaisesti. Liikuntatoimi otti viime vuoden tammikuussa käyttöön hiihtolatujen kunnossapitotilanteen reaaliaikaisen
GPS-seurantapalvelun. Maastopyöräilyreittien kehittämissuunnitelma valmistui viime vuoden marraskuussa. Seuraavaksi ryhdytään
uusimaan kirkonkylän ulkoilureittiverkoston opastusta. Lisäksi valaistun osuuden varrelle on tarkoitus asentaa laajoille käyttäjäryhmille
soveltuvia ulkoliikuntavälineitä.
Liikuntatoimi korostaa, että ulkoilureitteihin panostaminen on jatkossakin perusteltua, sillä ulkoilureitit ovat kevyen liikenteen väylien
ohella suomalaisten suosituimpia liikuntapaikkoja. Lisäksi luontoliikunnalla on perinteisesti ollut vankka asema suomalaisessa liikuntakulttuurissa.
Toisaalta liikuntatoimi kuitenkin katsoo, ettei kirkonkylän hiihtolatuverkoston varsinaiselle laajentamiselle ole tällä hetkellä edellytyksiä.
Vapaan sivistystyön lautakunta päätti viime keväänä (Vapsivlk
16.05.2019 § 16) supistaa liikuntatoimen latupuolen vastuualuetta
siten, että Lapinkylän reitin talvikunnossapidosta luovuttiin. Lapinkylän reitin katsottiin sitovan liikuntatoimen latupuolen rajallisia resursseja liikaa saavutettuun hyötyyn nähden. Yleisesti ottaen voidaan todeta, ettei latuverkoston ylläpitäjän kannata ottaa vastuulleen sellaisia latuosuuksia, joiden asianmukaiseen kunnostukseen se ei kykePöytäkirjan tarkastajat:
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ne täysipainoisesti sitoutumaan. Hieman suppeampi ja hyvin hoidettu latuverkosto on hiihtäjien kannalta huomattavasti parempi kuin
laaja ja huonosti hoidettu verkosto.
Liikuntatoimella on kirkonkylällä käytössään kaksi latukonetta, joista
toinen on tulossa teknisen käyttöikänsä päähän. Todennäköisesti
kirkonkylän latuja kunnostetaan tulevaisuudessa yhdellä latukoneella. Vapaan sivistystyön lautakunnan viimekeväisen päätöksen myötä
kirkonkylän latuverkosto on nyt laajuudeltaan sikäli optimaalinen, että koko verkosto ennätetään kunnostamaan yhdellä latukoneella tarvittaessa päivittäin. Latuverkoston merkittävä laajentaminen edellyttäisi käytännössä sitä, että liikuntatoimella pitäisi olla kirkonkylällä
käytettävissään kaksi hyväkuntoista latukonetta, jotta koko latuverkoston asianmukainen kunnostus kyettäisiin järjestämään.
Liikuntatoimen latupuoli ei siis kykene nykyisten resurssiensa puitteissa ottamaan hoitaakseen uusia merkittäviä latuosuuksia. Liikuntatoimi esittää, että latuverkoston laajentamisen sijaan voimavarat
kohdistetaan muihin sellaisiin kehittämistoimenpiteisiin, jotka edistävät kuntalaisten ulkoilumahdollisuuksia kirkonkylällä.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää hyväksyä liikuntasihteerin
laatiman selvityksen vastaukseksi kirkonkylän hiihtolatuverkoston
laajentamista koskevaan valtuustoaloitteeseen.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Aloite kirjaston kehittämiseksi/Salmi
161/10.03.02/2017
Vapsivlk 28.06.2017 § 37
(Lisätietoja vs. sivistystoimenjohtaja p. 040 705 7486)
Kittilän kunnanvaltuusto on saanut Jukka Salmen kuntalaisaloitteen
27.3.2017 koskien kirjaston kehittämissuunnitelmaa, jossa tulee
huomioida uuden kirjastolain (1.1.2017) keskeinen tavoite lisätä lukemiskulttuuria, tiedon käyttöä ja aktiivista kansalaisuutta. Aloitteessa todetaan, että tehtävän korjausrakentamisen yhteydessä kirjastoa ja sen tiloja on suunniteltava monipuoliseen käyttöön. Aloitteessa todetaan: Kehitetään koulualueen ”pajarakennuksesta” kädentaitojen monitoimitila ja kirjastosta kulttuurin ja sivistyksen monitoimitila
–kittiläläisten olohuone, joka viihtyisyydellään saa matkailijankin
poikkeamaan.
Vt. kunnanjohtaja Kyösti Tornberg on pyytänyt vs. sivistystoimenjohtajaa kokoamaan työryhmän, joka laittaa suunnittelu- ja kehitystyön alulle. Työryhmä on aloittanut työnsä 1.6.2017. Työryhmän kokoonpano on seuraava: vs. sivistys- toimenjohtaja Anne Onnela
(pj.), tekninen johtaja Lauri Kurula, yläkoulun oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Liinus Lehtola, elinkeinojohtaja Katariina Palola,
kirjastotoimenjohtaja Raili Sirkka, lukion ja yläkoulun rehtori Janne
Ylinampa. Työryhmään kutsutaan asiantuntijoita ja osallistujia mukaan tarvittaessa ja kokoonpano tarkentuu suunnittelun edetessä.
Suunnittelutyöryhmän ensimmäisessä kokouksessa käytiin läpi tehty
aloite, kirjastoremontin talousarvioteksti ja korjausrakennus- hankkeen kokonaiskuva, jolloin pohdittiin mahdollisten muiden hankkeiden yhdistämistä yhdeksi suuremmaksi hankkeeksi. Yksi suurempi
hanke toisi työryhmän mielestä synergiaetuja: yhdessä hyödynnettävät tilat, laskennallisesti saavutettava neliöiden hyöty- käyttö, yhteisöllisyys, sosiaalisen kanssa käymisen lisääntyminen, Koko kylä yhdessä –ajattelumalli. Työryhmä totesi, että ajattelutapojen muutosta
tarvitaan, mutta aloitteen pohjalta on hyvä lähteä rakentamaan uudenlaista sosiaalisen toiminnan monitoimitaloa, oppimisympäristöä
ja tulevaisuuden kirjastoa.
Työryhmä pohti myös Kirkonkylän keskustan kehittämisprojektista
sekä nuorten ja päättäjien keskustelufoorumista saatujen ideoiden
näkökulmasta sekä vanhojen tilojen uudelleen käyttöä että olemassa olevien toimintojen sijoittamista uudella tavalla, jolloin keskustan
yleisilme säilyy vireänä ja aktiivisena.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vapaan sivistystyön lautakunta kiittää Jukka Salmea ansiokkaasta
aloitteesta ja päättää lähettää sekä Salmelle että kunnanhallitukselle
tiedoksi aloitteen pohjalta käynnistetyn työn.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Khall 15.08.2017 § 264
Vt. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi vapaan sivistyslautakunnan
päätöksen Jukka Salmen aloitteesta.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________
Vapsivlk 12.03.2020 § 9
Kunnan investointiosassa on tälle vuodelle varattu kirjastorakennuksen peruskorjaukseen 50 000 € sisältäen kuntotutkimuksen ja suunnitelmien laadinnat. Vuosille 2021 ja 2022 talousarvion suunnitelmassa on varattu rakentamiseen kummallekin vuodelle 400 000 €.
Peruskorjauksen lähtökohtana on remontoida kirjastoa niin, että tiloja voidaan käyttää monipuolisesti. Kirjaston katto on uudistettava kokonaan ja siinä yhteydessä katon korottaminen akustiikaltaan sopivaksi esim. konserttien pitämiseksi on järkevää. Myös tilojen suunnittelu monipuolisesti käytettäväksi mahdollistaa laajempien näyttelyiden pitämisen kuin mitä tällä hetkellä on mahdollista.
Kirjaston nykyaikaa on pidentää aukioloaikaa sekä aamusta että illasta. Omatoimikirjaston käyttöönotto mahdollistaisi aukioloaikojen
pidentämisen. Valvotusti kirjastokortin ja pin-koodin avulla asiakkaat
pääsevät hyödyntämään kirjaston palveluita silloinkin, kun henkilökuntaa ei ole paikalla.
Kirjaston yhteydessä on asunto, josta muutostöillä voisi hyödyntää
kirjaston omaan tapahtumatuotantoon sekä muiden esim. yhdistysten pienimuotoisen kokoontumiseen.
Kirjasto sijaitsee erinomaisella paikalla, joten kunnan infopiste sopii
sinne hyvin. Ulkoisen ilmeen uudistamisella saadaan rakennukselle
näyttävyyttä. Erityisesti sisäänkäynnin rakentaminen houkuttelevaksi
kutsuu asiakkaita poikkeamaan taloon. Myös piha-alueen tulee olla
osa uudistamista.
Aloitteen asiat ovat hyvin ajankohtaisia ja nostavat esille kiinnostavia
Pöytäkirjan tarkastajat:
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asioita, joihin suunnitelmien laadinnassa pyritään vastaamaan.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta toteaa, että valtuustoaloitteessa Salmen nostamat näkökulmat ovat vieläkin hyvin ajankohtaisia ja tarpeellisia. Vapaan sivistystyön lautakunnan esimiehet ovat käynnistämässä kirjastorakennuksen kehittämiseksi tarveselvityksen. Ryhmän
tehtävänä on tehdä selvitys kirjastorakennuksen ja sen toiminnan
nykyaikaistamisesta.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tiedoksi merkittävät asiat
Vapsivlk 12.03.2020 § 10
Tiedoksi merkittävät asiat
Vapaan sivistystyön lautakunnan avustukset julistetaan haettavaksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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MUUTOKSENHAKUOHJE
Muutoksenhakukielto
§:t 6, 7, 8, 9, 10
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.
Muutoksenhakukielto
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Etuostolaki 22 §: Kunnan päätökseen olla käyttämättä etuosto-oikeutta ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Oikaisuvaatimus
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.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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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
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.
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