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Vapaan sivistystyön lautakunnan kokousaikataulu 1.8.-31.12.2020
Vapsivlk 17.06.2020 § 21
(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)
Kittilän kunnan hallintosäännön mukaan toimielin päättää kokousajan ja -paikan (127 §). Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.
Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. Hallintosäännön 128 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai
hänen estyneenä olleessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa
on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksen tekotapaa
noudatetaan kunkin asian kohdalla.
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimien päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteessä tai
oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään
merkintä salassapidosta.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus
tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.
Hallintosäännön 129 §:n mukaan toimielimen kokouskutsu voidaan
lähettää sähköisesti.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää, että vapaan sivistystyön
lautakunta kokoontuu syyskauden 2020 aikana seuraavasti:
24.9.2020 klo 13:00
22.10.2020 klo 13:00
17.12.2020 klo 13:00
Vapaan sivistystyön lautakunnan kokouskutsu ja esityslista tulee julkaista sähköisessä kokouspalvelussa vähintään viisi (5) päivää ennen vapaan sivistystyön lautakunnan kokousta kullekin jäsenelle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Viikonlopun päivät sisältyvät laskennallisiin päiviin.
Esityslistat lähetetään sähköpostilla lisäksi kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanjohtajalle sekä laitetaan kunnan
www.-sivuille.
Lautakunnan kokouksen pöytäkirja tarkistetaan kokouksessa päätetPöytäkirjan tarkastajat:
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tynä ajankohtana ja pidetään nähtävänä kunnanvirastolla pöytäkirjantarkistusta seuraavana arkipäivänä. Pöytäkirja julkaistaan myös
kunnan www-sivuilla.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Latuavustukset talvikaudelle 2019 - 2020
Vapsivlk 17.06.2020 § 22
(Lisätietoja: liikuntasihteeri puh. 040 573 1123)
Liikuntatoimi avustaa Kittilän kyliä hiihtolatujen kunnossapidossa kilometrikorvausperusteisesti. Vuoden 2020 talousarvioon on tätä tarkoitusta varten varattu 12 000 euron suuruinen määräraha kustannuspaikalle 70201 menotilille 4740.
Kaudelle 2019 - 2020 kilometrikorvausten taso on määritelty seuraavasti:
- Oma moottorikelkka 2,20 €/km (max. 750,00 €/kausi)
- Kunnan moottorikelkka/latukone 1,10 €/km (max. 600,00 €/kausi)
Liikuntatoimeen saapui määräaikaan 31.5.2020 mennessä yhteensä
viisitoista (15) kappaletta latuavustushakemuksia. Kaikki hakemukset olivat ohjeiden mukaisia.
Hoidettujen reittien yhteispituudet sekä ajettujen kilometrien kokonaismäärät on esitetty oheismateriaalina olevassa taulukossa.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää myöntää kauden 2019 2020 latuavustukset seuraavasti:
Tepaston maa- ja kotitalousseura 750,00 euroa
Mandoliinimiehet 594,00 euroa
Raattaman Reitit 750,00 euroa
Kairan Kaiku 750,00 euroa
Puljun kylätoimikunta 750,00 euroa
Kirjanselkämaan kyläyhdistys 504,90 euroa
Rauhalan kyläyhdistys 750,00 euroa
Lompolon kylätoimikunta 750,00 euroa
Kittilän Kotaveikot 750,00 euroa
Mouluskosken Urheilijat 600,00 euroa
Kallon kyläyhdistys 750,00 euroa
Veittivuoman kylätoimikunta 435,60 euroa
Kelontekemän kyläyhdistys 750,00 euroa
Kelontekemän työväenyhdistys 750,00 euroa
Poikkijoen Paukku 748,00 euroa
Vuonna 2020 latuavustuksia maksetaan yhteensä 10 382,50 euroa.
Päätös:
Eeva Suhonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta
tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Urheilijastipendit ja harkinnanvaraiset tunnustuspalkinnot
Vapsivlk 17.06.2020 § 23
(Lisätietoja: liikuntasihteeri puh. 040 573 1123)
Vapaan sivistystyön lautakunta on vuosittain palkinnut valtakunnallisella sekä kansainvälisellä tasolla menestyneitä kittiläläisiä urheilijoita. Liikuntatoimen vuoden 2020 talousarvioon on tätä tarkoitusta varten varattu 3 000 euron suuruinen määräraha kustannuspaikalle
70201 menotilille 4730.
Urheilijastipendejä myönnetään sellaisille menestyneille kittiläläisille
urheilijoille, jotka edustavat paikallista urheiluseuraa. Lisäksi vapaan
sivistystyön lautakunta myöntää harkinnanvaraisia tunnustuspalkintoja sellaisille menestyneille kittiläläisille urheilijoille, jotka edustavat
ulkopaikkakuntalaista seuraa tai joiden saavutusten voidaan muutoin katsoa kuuluvan harkinnanvaraisten tunnustuspalkintojen piiriin.
Vuonna 2019 kittiläläisten urheilijoiden valtakunnallisen ja kansainvälisen tason saavutukset olivat seuraavat (suluissa urheilijan edustama seura):
Masi Tammela (Kittilän Metsästys- ja Kalastusseura ry)
SM-pronssi hirvenjuoksun joukkuekisa
Tomi Säkkinen (Kittilän Metsästys- ja Kalastusseura ry)
SM-pronssi S15 ilmahirviammunta
Jere Juntunen (Levi Ski Club ry)
SM-hopea U12 Super-G
Sini Kemppinen (Levi Ski Club ry)
SM-hopea U21 Suurpujottelu
SM-pronssi U21 Pujottelu
Liina Kuivalainen (Levi Ski Club ry)
SM-kulta Rookie-sarja Slopestyle
SM-kulta Rookie-sarja Big Air
Topi Kuivalainen (Levi Ski Club ry)
SM-pronssi Rookie-sarja Slopestyle
4. sija Rookie-sarja Big Air
Milla Ylitalo (SS Rankat Ankat ry)
SM-pronssi salibandyn B-tytöt
Simo Kinisjärvi (Napapiirin Voimailijat ry)
SM-kulta M18 klassinen voimannosto 66-kiloisten sarjassa
Ikäluokan Suomen ennätykset jalkakyykyssä, maastanostossa sekä
yhteistuloksessa
Pöytäkirjan tarkastajat:
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13. sija EM-kisoissa Sub-Junior klassinen voimannosto 74-kiloisten
sarjassa
Eemil Heinonen (Oulun Hiihtoseura ry)
SM-hopea rulla-ampumahiihdon M15 pikakilpailu
SM-hopea rulla-ampumahiihdon M15 normaalikilpailu
Minttu-Maaria Mäntylä (RiemuRatsukot ry)
SM-kulta matkaratsastuksen avoin luokka
Suomen Ratsastajainliiton valiomerkki
Henri Kujala (Oulun Pöytätennis -86 ry)
SM-pronssi pöytätennis 17-vuotiaiden joukkue
SM-kulta pöytätennis 15-vuotiaiden nelinpeli
SM-pronssi pöytätennis 15-vuotiaiden kaksinpeli
SM-hopea pöytätennis B-luokka nelinpeli
SM-pronssi pöytätennis B-luokka kaksinpeli
Pekka Jalkanen (Länsirajan Jousiampujat ry)
SM-kulta jousiammunnan Flint-kisa luokassa AMBHr
SM-kulta jousiammunnan senioreiden hallikisa luokassa 50V
SM-kulta jousiammunnan 3D-kisa luokassa YLB
4. sija jousiammunnan MM-kisojen 3D-peruskilpailussa, lopullinen
sijoitus 9. pudotuksien jälkeen luokassa Longbow
Satu Jalkanen (Länsirajan Jousiampujat ry)
SM-hopea senioreiden taljajousiammunnassa
SM-kulta jousiammunnan Flint-kisa luokassa AFFU
Aiempina vuosina menestyneiden urheilijoiden palkitsemistilaisuus
on järjestetty Kittilän perinteisten kesämarkkinoiden yhteydessä. Tänä vuonna kesämarkkinat on peruttu koronaepidemian varotoimenpiteenä, joten liikuntatoimi järjestää menestyneiden urheilijoiden palkitsemistilaisuuden urheiluhallilla.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää myöntää urheilijastipendit ja
harkinnanvaraiset tunnustuspalkinnot seuraavasti:
Urheilijastipendit
Masi Tammela 150 euroa
Tomi Säkkinen 150 euroa
Jere Juntunen 150 euroa
Sini Kemppinen 300 euroa
Liina Kuivalainen 250 euroa
Topi Kuivalainen 150 euroa
Harkinnanvaraiset tunnustuspalkinnot
Milla Ylitalo 200 euroa
Minttu-Maaria Mäntylä 300 euroa
Henri Kujala 300 euroa
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Simo Kinisjärvi 300 euroa
Pekka Jalkanen 300 euroa
Satu Jalkanen 250 euroa
Eemil Heinonen 200 euroa
Urheilijastipendien ja harkinnanvaraisten tunnustuspalkintojen yhteenlaskettu summa on 3 000 euroa.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kittilän urheiluhallin kesävuorot 1.6.-31.8.2020
Vapsivlk 17.06.2020 § 24
(Lisätietoja: liikuntasihteeri puh. 040 573 1123)
Liikuntatoimi on jakanut Kittilän urheiluhallin vakiosalivuorot aikavälille 1.6.-31.8.2020. Kesävuorojen hakuaika päättyi 10.5.2020. Vuorot
on jaettu jakoperusteita noudattaen. Vuorot on esitetty oheismateriaalina olevassa taulukossa.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää hyväksyä Kittilän urheiluhallin vakiosalivuorot 1.6.-31.8.2020 väliselle ajalle esityksen oheismateriaalina olevan taulukon mukaisesti.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Erityisavustus paikallisille urheiluseuroille koronavirusepidemian aiheuttamien
tulonmenetysten kompensoimiseksi sekä urheiluseuratoiminnan laadun ja laajuuden
turvaamiseksi
210/02.05.01/2020
Vapsivlk 17.06.2020 § 25
(Lisätietoja: liikuntasihteeri puh. 040 573 1123)
Maailmanlaajuiseksi pandemiaksi kehittynyt koronavirus alkoi levitä
Suomessa maaliskuun alkupuolella. Epidemian vaikutukset urheiluseuratoiminnan saralla ovat olleet dramaattiset. Olympiakomitean
teettämän selvityksen mukaan kotimaisen urheiluseuratoiminnan taloudelliset menetykset nousevat neljäänkymmeneen miljoonaan euroon.
Koronavirusepidemia ja sen kerrannaisvaikutukset ovat koetelleet
myös kittiläläisten urheiluseurojen taloutta. Kunnan liikuntatoimi ja
paikalliset urheiluseurat ovat keskustelleet tilanteesta pitkin kevättä.
Varhaisessa vaiheessa kävi ilmi, että varsinkin tietyt yhdistykset tulevat kärsimään tuntuvia tulonmenetyksiä koronavirusepidemian seurauksena. Pahimmillaan tulonmenetykset uhkaavat urheiluseurojen
perustoimintaedellytyksiä. Olympiakomitea ja aluehallintovirastot
ovatkin suosittaneet, että kunnat ja kaupungit pyrkisivät mahdollisuuksien mukaan räätälöimään erityisavustuksia paikallistason urheiluseuratoiminnan laadun ja laajuuden turvaamiseksi.
Vapaan sivistystyön lautakunnan kokouksessa (20.5.2020) käydyn
keskustelun pohjalta liikuntatoimi ryhtyi valmistelemaan paikallisille
urheiluseuroille suunnattua erityisavustusta koronavirusepidemian
aiheuttamien tulonmenetysten kompensoimiseksi. Avustuksen tavoitteena on minimoida niitä taloudellistoiminnallisia haittoja, joita
koronavirusepidemiasta ja sen kerrannaisvaikutuksista paikallisille
urheiluseuroille aiheutuu.
Avustussääntöjen mukaan kyseessä on kertaluonteinen poikkeusavustus, joka on tarkoitettu ensisijaisesti niille kittiläläisille urheiluseuroille, jotka ovat kunnan liikuntatoimen kustannus- ja toimintaperusteisten avustusten piirissä. Erityisavustuskelpoisiksi katsottavia
tulonmenetyksiä ovat mm. vähentyneet yhteistyökumppanitulot sekä
peruuntuneista varainhankintatapahtumista aiheutuneet tulonmenetykset. Erityisavustuskelpoisiksi katsottavilla tulonmenetyksillä tulee
olla suora yhteys koronaepidemiaan ja sen kerrannaisvaikutuksiin.
Erityisavustuskelpoisiksi katsottavilla tulonmenetyksillä tulee lisäksi
olla suora yhteys avustusta hakevan urheiluseuran perustoimintaedellytyksiin ja niiden kehittämiseen. Avustussäännöt ovat esityksen
oheismateriaalina.
Liikuntatoimi ohjeisti urheiluseuroja toimittamaan avustushakemukset 10.6.2020 mennessä. Avustushakemuksessa tuli ilmoittaa haetPöytäkirjan tarkastajat:
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tava avustussumma sekä antaa pääpiirteittäinen selvitys siitä, miten
kyseiseen summaan on päädytty. Lisäksi avustushakemuksen liitteenä tuli toimittaa selvitys siitä, millaisia kustannuksia avustussummalla on tarkoitus kattaa, selvitys muista haetuista ja saaduista
avustuksista sekä selvitys seuran omaehtoisista talouden sopeuttamistoimenpiteistä.
Määräaikaan mennessä erityisavustusta hakivat Palotievan Pojat ry,
Kittilän Kotaveikot ry, SBC Levi ry, Levi Ski Club ry sekä Lapland
Triathlon Levi ry. Määräajan jälkeen erityisavustusta haki Kittilän
Palloseura ry. Liikuntatoimi sopi poikkeusjärjestelystä seuran puheenjohtajan kanssa. Urheiluseurojen toimittamat avustushakemukset ovat esityksen oheismateriaalina.
Urheiluseurojen hakemat avustussummat vaihtelevat muutamasta
sadasta eurosta yli kymmeneen tuhanteen euroon. Avustushakemuksissa korostuu vähentyvien yhteistyökumppanitulojen sekä peruuntuneiden tapahtumien merkitys. Seurat ovat sopeuttaneet talouttaan mm. lomauttamalla palkattua henkilökuntaa sekä purkamalla toimitilojen vuokrasopimuksia.
Koronavirusepidemian aiheuttamaa erityisavustustarvetta ei ole huomioitu liikuntatoimen vuoden 2020 talousarviota laadittaessa. Liikuntatoimi katsoo, että tässä vaiheessa talousarviovuotta urheiluseurojen erityisavustuksiin voidaan käyttää yhteensä 20 000 euroa hyväksytyn talousarvion puitteissa. Laskelma perustuu useisiin seikkoihin.
Liikuntatoimi ottaa huomioon mm. kevään aikana koronavirusepidemian takia toteutumatta jääneet budjetoidut menot, loppuvuoden
välttämättömät hankinnat sekä potentiaaliset säästökohteet.
Liikuntatoimi esittää, että tämän erityisavustuskierroksen avustusprosentiksi määritellään 65%. Liikuntatoimi katsoo, että vallitsevissa
poikkeusoloissa sen päällimmäinen prioriteetti on turvata paikallisten
urheiluseurojen elinvoimaisuus. Näin ollen liikuntatoimi pitää tärkeänä, että syksyllä tarkastellaan mahdollisuutta järjestää tarpeen vaatiessa toinen erityisavustuskierros.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää myöntää erityisavustukset
urheiluseurojen toimittamien avustushakemusten perusteella seuraavasti:
Palotievan Pojat ry 312 euroa
Lapland Triathlon Levi ry 650 euroa
Kittilän Kotaveikot ry 2 175 euroa
Kittilän Palloseura ry 2 925 euroa
SBC Levi ry 5 915 euroa
Levi Ski Club ry 8 125 euroa
Erityisavustusten yhteissumma on 20 102 euroa.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Rauhalan kyläyhdistyksen liikuntavälineavustus
Vapsivlk 17.06.2020 § 26
(Lisätietoja: liikuntasihteeri puh. 040 573 1123)
Rauhalan kyläyhdistys hakee vapaan sivistystyön lautakunnalta
avustusta kalusto- ja välineistöhankintoihin. Kyläyhdistyksen tavoitteena on hankkia mm. frisbeegolfin heittokoreja, jalkapallomaalien
verkot, lentopalloja, sulkapallomailoja sekä yleisurheilun heittolajien
välineitä. Kalusto- ja välineistöhankinnat perustuvat kyläläisten esittämiin toiveisiin. Haettava avustussumma on 3 004 euroa. Avustushakemus on esityksen oheismateriaalina.
Liikuntatoimi pitää kyläyhdistyksen esittämiä kalusto- ja välineistöhankintoja perusteltuina. Monipuolisen kaluston ja välineistön avulla
kyläläisiä innostetaan liikkumaan, ulkoilemaan ja viettämään aikaa
yhdessä. Frisbeegolf, jalkapallo, lentopallo, sulkapallo sekä yleisurheilun heittolajit ovat suosittuja liikuntamuotoja kaikenikäisten keskuudessa.
Rauhalan kyläyhdistyksen kalusto- ja välineistöhankintoja ei ole huomioitu liikuntatoimen vuoden 2020 talousarviota laadittaessa, mutta
liikuntatoimen talousarvioon on varattu 12 000 euron suuruinen yhteisöavustusmääräraha kustannuspaikalle 70201 menotilille 4740.
Tämä määräraha on ensisijaisesti varattu ympäryskylien latuavustuksia varten. Vuonna 2020 latuavustusten toteutuma on 10 382,50
euroa. Näin ollen edellä mainitusta yhteisöavustusmäärärahasta on
käyttämättä 1 617,50 euroa. Liikuntatoimen aine-, tavara- ja tarvikemäärärahojen tämänhetkinen toteutuma on 48,9 prosenttia.
Liikuntatoimi katsoo, että Rauhalan kyläyhdistykselle voidaan tässä
vaiheessa talousarviovuotta myöntää yhteisöavustusmäärärahoista
sekä aine-, tavara- ja tarvikemäärärahoista yhteensä 3 004 euron
suuruinen avustus liikuntavälineiden hankkimista varten. Kyläyhdistys vastaa välineiden asianmukaisesta säilytyksestä ja huollosta.
Vs. sivistystoimenjohtaja
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää myöntää Rauhalan kyläyhdistykselle 3 004 euron suuruisen avustuksen kalusto- ja välineistöhankintoja varten.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Edustajien nimeäminen Kansalaisopistojen liiton liittokokous
Vapsivlk 17.06.2020 § 27
(lisätietoja: revontuli Opiston rehtori p. 0405641435)
Kansalaisopistojen liiton (KOL) sääntöjen 6 §:n mukaan liiton jäsen
on oikeutettu lähettämään liittokokoukseen edustajansa. Kittilän
kunnalla on Revontuli-opiston ylläpitäjänä oikeus lähettää kokoukseen 3 edustajaa. Valtionosuustuntimäärä on 10 000 - 19 999.
Kullakin edustajalla on kokouksessa yksi ääni.
KOL:n liittokokous pidetään 25.9.2020 Hämeelinnassa.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta nimeää edustajaksi Kansalaisopistojen liiton liittokokoukseen Revontuli-Opiston rehtori Pasi Tannisen,
Revontuli-Opiston jaoston puheenjohtaja Outi Kurkelan ja sivistystoimenjohtajan.
Päätös:
Vs. sivistoimenjohtaja muutti esitystään siten, että Vapaan
sivistystyön lautakunta nimeää edustajaksi Kansalaisopistojen liiton
liittokokoukseen Revontuli-Opiston rehtori Pasi Tannisen, Revontuli-Opiston jaoston jäsenen Asko Jussilan ja vs. sivistystoimenjohtaja
Aarne Mäkelän.
Vs. sivistystoimenjohtajan muutettu esitys hyväksyttiin.
__________
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Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan valinta
69/01.01.01/2020
Vapsivlk 20.05.2020 § 14
( Lisätietoja nuorisosihteeri puh. 0405712103)
Kittilän nuorisotoimessa on ollut haettavana nuoriso-ja vapaa-ajan
ohjaajan vakituinen toimi 2.3.2020 mennessä. Määräaikaan mennessä hakemuksia saapui kahdeksan (8) kappaletta. Haastateltavat
valittiin lautakunnan puheenjohtajan, sivistystoimen- johtajan ja nuorisosihteeri toimesta. Haastatteluun kutsuttiin kolme (3) hakijaa ja
haastattelu suoritettiin koronaohjeistuksen mukaan videohaastatteluna 19.3.2020. Haastattelun suorittivat lautakunnan puheenjohtaja ja
nuorisosihteeri. Hakijoista on käytettävissä ansiovertailu.
Haastattelussa parhaiten onnistuivat Juha Hänninen ja Sini Siitonen.
Rekrytointi on viivästynyt koronan takia.
Vs.sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää valita nuoriso-ja vapaa-ajan
ohjaajan toimeen Juha Hännisen.Työ alkaa 1.7.2020.
Nuoriso-ja vapaa-ajan ohjaajan toimessa on kuuden (6) kuukauden
koeaika ja palvelussuhteen ehdot ovat KVTES:n mukaiset. Ennen
toimen vastaanottamista tulee hakijan esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus
(759/2004) sekä esitettävä rikosrekisterilain 6 §:n 2. momentin mukainen ote rikosrekisteristä.
Päätös:
Käsittelyn yhtedessä ei huomattu, että asiassa olisi haluttu käyttää
vielä puheenvuoro. Keskustelun jälkeen vs. sivistystoimenjohtaja
teki muutetun päätösesityksen, että asia siirretään seuraavaan
kokoukseen puuttuvien hakemusasiakirjojen vuoksi.
Vs. sivistystoimenjohtajan muutettu esitys hyväksytiin.
__________
Vapsivlk 17.06.2020 § 28
(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää valita nuoriso- ja vapaa-ajan
ohjaajan toimeen 1.8.2020 alkaen Juha Hännisen.
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan toimessa noudatetaan kuuden (6)
kuukauden koeaikaa ja palvelusuhteen ehdot ovat KVTES:n mukaiPöytäkirjan tarkastajat:
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set.
Ennen tehtävän vastaanottamista tulee valitun toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta, huumausainetestiä osoittava todistus (759/2004) sekä esitettävä rikosrekisterilain 6§:n 2. momentin
mukainen ote rikosrekisteristä.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vapaan sivistystyön lautakunnan toteumavertailu ajalta 1.1.-31.5.2020
Vapsivlk 17.06.2020 § 29
(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja p. 040 705 7486)
Kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaan tulee hallintokuntien
talousarvioiden käyttöä tarkastella säännöllisesti lautakuntien
kokouksissa.
Vapaan sivistystyön lautakunnan talousarvion käytöstä on ajettu
lautakunnan jäsenille talousarvion toteumavertailu vuodelta 2020,
ajalta 1.1.-31.5.2020.
Oheismateriaalina toteumavertailu.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta merkitsee tiedoksi toteumavertailun
ajalta 1.1.-31.5.2020.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tiedoksi saatettavat asiat
170/02.05.01/2020, 169/02.05.01/2020
Vapsivlk 17.06.2020 § 30
(lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja 040 705 7486)
Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustuspäätös LAAVI/1640/2019
Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustuspäätös LAAVI/1641/2019
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää merkitä tiedoksi.
Päätös:
Lisäksi merkittiin tiedoksi Kittilän Kotiseutumuseon ja Kino Ylärin
kesän aukioloajat ajalle 24.6.-15.8.2020
Merkittiin tiedoksi.
________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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MUUTOKSENHAKUOHJE

Muutoksenhakukielto
§:t 21, 27, 29,30
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 22, 23, 24, 25, 26, 28
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,
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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 sivistytyön 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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