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Urheiluhallin vakiovuorot talvikaudelle 2020-2021, vakiovuorojen jakoperusteet,
vakiovuorojen pituudet sekä vakiovuorojen hakeminen
417/12.04.01/2020, 418/12.04.01/2020
Vapsivlk 17.12.2020 § 36
(Lisätietoja: liikuntasihteeri puh. 040 573 1123)
Liikuntatoimi on viimeisen kuuden vuoden ajan vastannut Kittilän urheiluhallin vakiovuorojen jakamisesta. Vakiovuoroja jakaessaan liikuntatoimi on tulkinnut kirjallisia jakoperusteita, jotka löytyvät kunnan nettisivuilta.
Paikallinen salibandyseura SBC Levi ry on sähköpostitse
(16.8.2020) ilmaissut tyytymättömyytensä Kittilän urheiluhallin vakiosalivuorojen jakamiseen liittyviä käytäntöjä kohtaan. Erityisesti salibandyseura kiinnittää huomiota vakiovuorojen jakoperusteiden noudattamiseen sekä vakiovuorojen pituuteen. Lisäksi salibandyseura
esittää, että nykyisestä kesä- ja talvivuorohausta luovuttaisiin ja että
salivuorot haettaisiin kerralla koko vuodeksi. SBC Levi ry:n sähköpostiviesti on esityksen oheismateriaalina.
Salibandyseuran esittämä kritiikki
1) SBC Levi ry katsoo, että vakiovuorojen jakaminen ei toteudu ilmoitettujen jakoperusteiden mukaisesti.
Seuran mukaan liikuntatoimi jakaa suosittuja arki-iltavuoroja aikuisten harrasteryhmille sillä seurauksella, että lasten ja nuorten toiminta
kärsii.
Kittilän urheiluhallin salivuorojen jakoperusteissa todetaan seuraavasti:
Salivuoroja jaettaessa otetaan huomioon salivuoron käyttötarkoitus
ja vuorot jaetaan seuraavassa järjestyksessä, kuitenkin tasapuolisuutta noudattaen:
1) Kunnan omat liikuntaryhmät mukaan lukien Revontuli-opiston ryhmät
2) Urheiluseurat
a. Lasten ja nuorten ryhmät
b. Edustus- ja kilpajoukkueet ja -ryhmät
c. Harrasteporukat
3) Muut liikuntajärjestöt
4) Työpaikkaporukat
5) Yksityiset käyttäjät ym.
Liikuntatoimen salivuorojako perustuu pääsääntöisesti edellä esitettyyn salivuorojen jakamisjärjestykseen, mutta sen rinnalla liikuntatoiPöytäkirjan tarkastajat:
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mi on pyrkinyt noudattamaan jakoperusteissa mainittua tasapuolisuusperiaatetta.
Käytännössä liikuntatoimi on tulkinnut tasapuolisuusperiaatetta siten, että salivuorojen jakamisjärjestyksestä on voitu tapauskohtaisesti jossain määrin poiketa pienempien paikallisyhdistysten eduksi.
Tällä tavalla liikuntatoimi on pyrkinyt turvaamaan, että myös sellaisilla pienemmillä yhdistyksillä, jotka hakevat urheiluhallilta vain yhtä tai
kahta viikoittaista vuoroa, olisi mahdollisuus käyttää hallia toivominaan ajankohtina. Toisin sanoen liikuntatoimi on pyrkinyt tasapuolisuuden nimissä varmistamaan, etteivät pienemmät yhdistykset joutuisi tyytymään pelkästään myöhäisiltojen ja viikonloppujen epäsuosittuihin "ylijäämävuoroihin".
Liikuntatoimi korostaa, että ainuttakaan lasten tai nuorten ryhmää ei
ole jätetty ilman urheiluhallivuoroa. Kyse on lähinnä siitä, että vuoron
hakijan mielestä lasten ja nuorten ryhmille ei ole aina saatu tarpeeksi tilaa.
2) Salibandyseuran mukaan urheiluhallin eripituiset vakiovuorot
(60min/75min/90min/120min) johtavat siihen, että vuoroja ei riitä kaikille ja että vuorojen väliin jää tehottomia tyhjiä aikoja.
Vuorojen väliin jääviä tyhjiä aikoja esiintyy lähinnä arkisin klo 16-17
välisenä aikana eli päivävuoroista iltavuoroihin siirryttäessä. Tämä
siirtymävaiheen vuoro on monille päiväkäyttäjille liian myöhäinen ja
monille iltakäyttäjille taas aivan liian varhainen.
Urheiluhallin vakiovuorojen pituudet vaihtelevat lähinnä päiväsaikaan. Vaihtelu johtuu ennen kaikkea päiväkotien ja koulujen omista
aikatauluista. Liikuntatoimi on pyrkinyt tekemään mahdollisimman
asiakasystävällistä ja joustavaa yhteistyötä koulutoimen ja varhaiskasvatuksen kanssa. Urheiluhallin arki-iltavuorot ovat pääsääntöisesti 60 minuutin mittaisia. Lisäksi arki-iltojen vuorojako on tyypillisesti sisältänyt muutamia puolentoista tunnin vuoroja. Nämä vuorot
on perinteisesti pyritty keskittämään mahdollisuuksien mukaan samalle illalle. Liikuntatoimi on pitänyt puolentoista tunnin arki-iltavuoroja perusteltuina sellaisten yhdistysten kohdalla, jotka hakevat urheiluhallilta ainoastaan yhtä tai kahta viikoittaista vuoroa ja joiden
vuoroihin kuuluu oleellisena osana suorituspaikan valmistelua. Esimerkiksi kamppailulajien harrastajat sekä seinäkiipeilijät ovat tällaisia käyttäjäryhmiä.
3) Salibandyseura esittää, että käytännön syistä johtuen salivuorot
haettaisiin kerralla koko vuodeksi. Tällä hetkellä käytössä on erilliset
kesä- ja talvihaut. Liikuntatoimi katsoo, että kyseessä on ehdottomasti selvittämisen arvoinen asia varsinkin ilta- ja viikonloppuvuorojen osalta.
Vakiovuoropalaveri 30.11.2020
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kittilän urheiluhalli täytti tänä syksynä kuusi vuotta. Näiden kuuden
vuoden aikana urheiluhallin ilta- ja viikonloppukäyttäjät eivät ole kertaakaan kokoontuneet yhdessä keskustelemaan halliin liittyvistä
asioista. Liikuntatoimi suhtautuu avoimesti erilaisiin kehitysehdotuksiin ja liikuntatoimi katsoo, että salibandyseuran esittämä kritiikki on
monilta osin perusteltua.
Liikuntatoimi järjesti urheiluhallin ilta- ja viikonloppukäyttäjille suunnatun etäkeskustelutilaisuuden 30.11.2020 Teams-sovelluksen
kautta. Ensisijaisesti palaverikutsu koski paikallisia yhdistyksiä sekä
kansalaisopistoa. Liikuntatoimen ja kansalaisopiston lisäksi tilaisuuteen osallistui seitsemän paikallisyhdistystä. Palaverikutsu lähetettiin
yhteensä viidelletoista paikalliselle urheilu- ja liikuntaseuralle.
Vakiovuoropalaverissa keskityttiin ennen kaikkea vuorojen hakemiseen, vuorojen pituuksiin sekä vuorojen jakoperusteisiin ja niiden tulkintaan.
Yhdistykset ja kansalaisopisto olivat pitkälti yhtä mieltä siitä, että vakiovuorojen erillisestä kesähausta voidaan luopua. Osa yhdistyksistä
katsoi, että nykyisessä kahden haun mallissa on myös hyvät puolensa, mutta toisaalta nykyistä mallia ei pidetty mitenkään välttämättömänä.
Yhdistykset ja kansalaisopisto olivat jokseenkin yhtä mieltä myös siitä, että ilta- ja viikonloppuvuoroissa voidaan ottaa käyttöön 60 minuutin tasapituiset vuorot. Urheiluhalli on jaettavissa kolmeen osioon
ja tässä mallissa vuorot siis alkaisivat ja päättyisivät jokaisessa salissa samaan kellonaikaan. Osa yhdistyksistä piti 60 minuutin mittaista
vuoroa lähtökohtaisesti liian lyhyenä. Nämä yhdistykset pitivät tärkeänä sitä, että sama ryhmä voi hakea kahta tai useampaa perättäistä 60 minuutin vuoroa. Tämä ratkaisu mahdollistaisi esimerkiksi
kahden tunnin pituiset vakiovuorot.
Vakiovuorojen jakoperusteita koskevien näkemysten yhteensovittaminen osoittautui haastavaksi. Lasten ja nuorten tarpeet tunnistettiin, mutta toisaalta myös katsottiin, että urheiluhallin pitäisi palvella
erilaisia käyttäjäryhmiä ja että hyviä vuoroja pitäisi järjestyä myös
niille, jotka hallia vähemmän käyttävät. Liikuntatoimi toteaa, että vakiovuorojen jakoperusteet vaativat vielä oman palaverinsa. Liikuntatoimi esittää, että vuodenvaihteen jälkeen urheiluhallin ilta- ja viikonloppukäyttäjät (yhdistykset) kutsutaan muotoilemaan yhteisiä linjauksia. Jakoperusteet tulee olla selvillä hyvissä ajoin ennen seuraavaa
vakiovuorojen hakukierrosta.
Edelliseen kohtaan liittyen liikuntatoimi esittää, että tämänhetkiset
vakiovuorot (oheismateriaalina) vahvistetaan kuluvalle talvikaudelle.
Tämä vuosi on ollut urheiluhallin käyttäjille todella poikkeuksellinen
ja rikkonainen. Urheiluhallin talvikauden vakiovuorot saatiin pyöriPöytäkirjan tarkastajat:
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mään vasta marraskuun alussa. Liikuntatoimi katsoo, että tässä vaiheessa talvikautta olisi kohtuutonta ryhtyä perumaan tai siirtelemään
jo pyöriviä vakiovuoroja. Lähtökohtaisesti vakiovuorojen jakoperusteiden pitää olla kaikkien tiedossa vuoroja haettaessa. Tämä periaate vesittyisi, mikäli parhaillaan pyöriviä vakiovuoroja ryhdyttäisiin perumaan, lyhentämään tai siirtelemään kesken kauden. On siis perusteltua, että mikäli jakoperusteita päätetään muokata, ryhdytään
niitä soveltamaan vasta seuraavan hakukierroksen yhteydessä.
Vt. sivistystoimenjohtaja:
1) Vapaan sivistystyön lautakunta päättää hyväksyä urheiluhallin tämänhetkiset vakiovuorot kuluvalle talvikaudelle 2020-2021.
2) Lautakunta päättää, että liikuntatoimi kutsuu paikalliset yhdistykset keskustelemaan urheiluhallin vakiovuorojen jakoperusteista kuluvan talven aikana. Lautakunta edellyttää, että jakoperusteet tuodaan
lautakunnan käsiteltäväksi hyvissä ajoin ennen vakiovuorojen seuraavaa hakukierrosta, käytännössä viimeistään maaliskuun kokoukseen.
3) Lautakunta päättää, että ensi vuodesta lähtien erillisestä kesähausta luovutaan ja urheiluhallin vakiovuorot haetaan kerran vuodessa.
4) Lautakunta päättää, että urheiluhallin seuraavan vakiovuorohaun
yhteydessä siirrytään 60 minuutin tasapituisiin vuoroihin, jotka alkavat ja päättyvät urheiluhallin jokaisessa saliosiossa samaan kellonaikaan. Tämä koskee ensisijaisesti arki-iltavuoroja (klo 17-22) sekä
soveltuvin osin myös viikonloppuvuoroja.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Molkojärven kyläyhdistyksen kuntosalivälineavustus
405/02.05.01/2020
Vapsivlk 17.12.2020 § 37
(Lisätietoja: liikuntasihteeri puh. 040 573 1123)
Molkojärven kyläyhdistys hakee vapaan sivistystyön lautakunnalta
avustusta kalusto- ja välineistöhankintoihin. Yhdistyksen tavoitteena
on kehittää kyläläisten sisäliikuntamahdollisuuksia. Yhdistys hakee
avustusta suojamaton, kuntopyörän, soutulaitteen sekä lihaskuntoharjoittelulaitteen hankkimista varten. Haettava avustussumma on 1
000 euroa. Avustushakemus on esityksen oheismateriaalina.
Liikuntatoimi katsoo, että ympäryskylien sisäliikuntamahdollisuuksien kehittäminen on tehokas tapa edistää kuntalaisten terveyttä ja
toimintakykyä. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna liikuntatoimi pitää
kyläyhdistyksen esittämiä hankintoja perusteltuina. Lattian suojaamisen lisäksi kuminen suojamatto parantaa sisäliikuntatilan käyttäjäturvallisuutta. Kuntopyörän, soutulaitteen ja lihaskuntoharjoittelulaitteen
avulla lähes kaikenikäiset kyläläiset voivat harrastaa sisäliikuntaa
monipuolisesti ja ympärivuotisesti.
Molkojärven kyläyhdistyksen kalusto- ja välineistöhankintoja ei ole
huomioitu liikuntatoimen vuoden 2020 talousarviota laadittaessa. Liikuntatoimen henkilöstökulujen tämänhetkinen toteutuma on 81,1
prosenttia. Palveluostojen toteutuma on 44,4 prosenttia. Aine-, tarvike- ja tavarahankintojen toteutuma on 92,0 prosenttia. Avustusten
toteutuma on 68,2 prosenttia. Muiden toimintakulujen toteutuma on
49,9 prosenttia. Kaiken kaikkiaan liikuntatoimen nettokustannusten
tämänhetkinen toteutuma on 62,0 prosenttia. Sisäisten vuokrien toinen erä menee maksuun vuodenvaihteessa, jolloin nettokustannusten toteutuma nousee noin 89 prosenttiin.
Toteutumaprosenttien perusteella liikuntatoimi katsoo, että Molkojärven kyläyhdistykselle voidaan tässä vaiheessa talousarviovuotta
myöntää 1 000 euron suuruinen avustus kalusto- ja välineistöhankintoja varten. Avustus maksetaan kustannuspaikalta 70206 urheiluseura-avustukset, menotililtä 4740 avustukset yhteisöille.
Vt. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää myöntää Molkojärven kyläyhdistys ry:lle 1 000 euron suuruisen avustuksen kalusto- ja välineistöhankintoja varten.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Ounasjokilaakson kennelkerhon valjakkohiihtovuoro kirkonkylän valoladulle
36/12.04.02/2020
Vapsivlk 14.02.2019 § 4
(lisätietoja: liikuntasihteeri 040 573 1123)
Ounasjokilaakson kennelkerho on toivonut valjakkohiihtovuoroa Kittilän kirkonkylän valoladulle. Kirkonkylällä on koiralatu, mutta kennelkerho toivoo pääsevänsä nimenomaan valaistulle ladulle. Valjakkohiihtäjät saavat käyttää Levillä sijaitsevaa Valorakka-latua maanantaista sunnuntaihin klo 21-23 välisenä aikana. Valjakkohiihtovuoron
aikana Valorakka-latu on vapaasti muidenkin hiihtäjien käytettävissä.
Sijaintisyistä johtuen osa valjakkohiihtäjistä haluaisi kuitenkin harjoitella kirkonkylällä. Palvelus- ja seurakoirajaoston puheenjohtajan
mukaan tällaisia valjakkohiihtäjiä on kennelkerhon toiminnassa mukana tällä hetkellä noin kymmenkunta. Puheenjohtajan mukaan valjakkohiihtäjät olisivat tyytyväisiä yhteenkin viikoittaiseen vuoroon kirkonkylällä.
Valjakkohiihto on urheilulaji, jossa koira on kytkettynä hiihtäjään koko hiihdon ajan joustavalla liinalla. Koiran kanssa hiihdetään vapaan
hiihtotyylin tekniikalla, joten koirahiihto ei vahingoita perinteisen latua. Koira juoksee aina hiihtäjän etupuolella, ei koskaan sivulla. Koiran ja hiihtäjän muodostama koirakko ei näin ollen vie kohtuuttomasti tilaa ladun muilta käyttäjiltä. Yleisimmät kittiläläisten valjakkohiihtäjien käyttämät koirarodut ovat saksanpaimenkoira, belgianpaimenkoira sekä siperianhusky. Kittiläläisten valjakkohiihtäjien koirat ovat
hyvin koulutettuja. Ne osaavat turvallisesti ohittaa muita hiihtäjiä sekä muita koirakoita.
Lähtökohtaisesti liikuntatoimi suhtautuu myönteisesti kaikkiin sellaisiin kustannusneutraaleihin esityksiin, jotka monipuolistavat ja lisäävät liikuntatoimen ylläpitämien liikuntapaikkojen käyttöä ja jotka eivät
aiheuta mainittavaa häiriötä tai haittaa liikuntapaikkojen muille käyttäjille. Koirien läsnäolo ulkoilureiteillä herättää kuitenkin paljon tunteita, joten asiassa on syytä edetä harkiten.
Liikuntatoimi esittää, että valjakkohiihtäjille myönnetään lupa harjoitella kirkonkylän valoladulla perjantaisin klo 20-22. Edelleen liikuntatoimi esittää, että kokeiluluontoinen lupa myönnetään määräaikaisena 1.3.-26.4.2019 väliselle ajalle. Ensi talven mahdollisesta vuorosta
päätetään erikseen tämän talven kokemusten pohjalta. Liikuntatoimi
tiedottaa valjakkohiihtovuorosta kattavasti helmikuun aikana.
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Valjakkohiihtäjien harjoitteluvuorolla latu on vapaasti muidenkin hiihtäjien käytettävissä. Valjakkohiihtäjien vastuulla on huolehtia, että
toiminnasta ei aiheudu haittaa muille hiihtäjille ja että koirat eivät sotke latua. Liikuntatoimi pidättää oikeuden perua valjakkohiihtovuoron,
mikäli ladulla ilmenee koiriin liittyviä vaara- tai häiriötilanteita tai mikäli toiminta turmelee latua.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää myöntää valjakkohiihtäjille
harjoitteluvuoron esityksen mukaisesti.
Päätös:
Lautakunta päätti siirtää asian käsittelyn syksylle 2019.
Jatkovalmistelun yhteydessä selvitetään ettei haittaa aiheudu
lähistöllä olevalle porotarhalle.
__________
Vapsivlk 19.12.2019 § 57
(lisätietoja: liikuntasihteeri 040 573 1123)
Vapaan sivistystyön lautakunta päätti viime helmikuun kokouksessaan (14.02.2019 § 4) palauttaa Ounasjokilaakson kennelkerhon
valjakkohiihtovuoroasian valmisteluun. Lautakunnan päätöksen mukaisesti asiaa on tarkasteltu ennen kaikkea reitin varrella sijaitsevan
porotarhan näkökulmasta.
Kennelkerho, porotarha ja kunnan liikuntatoimi ovat hakeneet kompromissiratkaisua rakentavassa hengessä.
Valjakkohiihtäjät toivovat pääsevänsä lopulta harjoittelemaan myös
Paartoselän maastoihin, mutta kaikki osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että asiassa on syytä edetä harkiten ja että ainakin toistaiseksi on
perusteltua, että valjakkohiihtäjät harjoittelevat Vaarapellon pohjoispuolella.
Liikuntatoimi tiedottaa kattavasti kirkonkylän valoladun valjakkohiihtovuorosta. Kennelkerhon palvelus- ja seurakoirajaoston puheenjohtaja ohjeistaa kerhon valjakkohiihtäjät perusteellisesti. Urheilukeskuksen lähtöpaikalle ja risteykseen 206 viedään asianmukaiset lisäopasteet. Risteykseen 206 tulee matkaa urheilukeskukselta noin
neljä kilometriä.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää, että valjakkohiihtäjille myönnetään lupa harjoitella kirkonkylän valoladulla perjantaisin klo 20-22.
Edelleen vapaa sivistystyön lautakunta päättää, että kokeiluluontoinen lupa myönnetään määräaikaisena 3.1.-1.5.2020 väliselle ajalle.
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Vapaan sivistystyön lautakunta
Vapaan sivistystyön lautakunta
Vapaan sivistystyön lautakunta

§4
§ 57
§ 38

7/2020

11

14.02.2019
19.12.2019
17.12.2020

Valjakkohiihtäjien harjoitteluvuorolla latu on vapaasti muidenkin hiihtäjien käytettävissä.
Valjakkohiihtäjille ei myönnetä lupaa harjoitella Paartoselän maastoissa, vaan heidän tulee kääntyä takaisin viimeistään risteyksen numero 206 kohdalla. Tällä rajoituksella pyritään varmistamaan, ettei
toiminnasta aiheudu haittaa porotarhalle.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Vapsivlk 17.12.2020 § 38
(Lisätietoja: liikuntasihteeri puh. 040 573 1123)
Ounasjokilaakson kennelkerho on toivonut valjakkohiihtovuoroa Kittilän kirkonkylän valoladulle. Erityisesti valjakkohiihtäjät toivovat pääsevänsä harjoittelemaan Paartoselän maastoihin. Kennelkerhon toiminnassa on tällä hetkellä mukana noin kymmenkunta sellaista valjakkohiihtäjää, jotka olisivat halukkaita harjoittelemaan kirkonkylällä.
Vapaan sivistystyön lautakunta myönsi viime talvena (19.12.2019 §
57) valjakkohiihtäjille kokeiluluontoisen ja määräaikaisen harjoitteluluvan. Valjakkohiihtäjät saivat harjoitella kirkonkylän valoladulla perjantaisin kello 20-22. Lupa oli voimassa 3.1.-1.5.2020. Valjakkohiihtäjien lähtöpaikkana oli urheilukeskus ja heidän tuli kääntyä takaisin
viimeistään risteyksen numero 206 kohdalla. Tällä rajoituksella pyrittiin varmistamaan, ettei toiminnasta aiheudu haittaa valoladun varrella sijaitsevalle porotarhalle.
Liikuntatoimen tietoon ei ole tullut, että valjakkohiihtäjien viime talven perjantaivuorosta olisi aiheutunut minkäänlaista haittaa valoladun muille käyttäjille. Näin ollen liikuntatoimi esittää, että Ounasjokilaakson kennelkerhon valjakkohiihtäjille myönnetään samansisältöinen harjoittelulupa talvikaudelle 2020-2021:
- Harjoitteluvuoro on perjantaisin klo 20-22.
- Valjakkohiihtäjien vuorolla latu on vapaasti muidenkin hiihtäjien
käytettävissä
- Valjakkohiihtäjien vastuulla on huolehtia, että toiminnasta ei aiheudu haittaa muille hiihtäjille ja että koirat eivät sotke latua.
- Liikuntatoimi pidättää oikeuden perua valjakkohiihtovuoron, mikäli
ladulla ilmenee koiriin liittyviä vaara- tai häiriötilanteita tai mikäli toiminta turmelee latua.
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- Valjakkohiihtäjien lähtöpaikka on urheilukeskus ja heidän tulee
kääntyä takaisin viimeistään risteyksen numero 206 kohdalla.
Liikuntatoimen, valjakkohiihtäjien ja reitin varrella sijaitsevan porotarhan kesken on sovittu, että valjakkohiihtäjät eivät harjoittele Paartoselän maastoissa joulu-tammikuussa. Asiaa tarkastellaan uudelleen vuodenvaihteen jälkeen, kun porot ovat siirtyneet aitaukseen.
Vt. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää myöntää Ounasjokilaakson
kennelkerhon valjakkohiihtäjille luvan harjoitella kirkonkylän valoladulla perjantaisin klo 20-22.
Edelleen lautakunta päättää, että valjakkohiihtäjien harjoittelun tulee
tapahtua urheilukeskuksen ja risteyksen numero 206 välisellä latuosuudella. Harjoitteluluvan ulottamista Paartoselän maastoihin tarkastellaan erikseen vuodenvaihteen jälkeen, kun reitin varrella sijaitsevan porotarhan porot ovat siirtyneet aitaukseen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Raattaman Reitit Ry:n avustus latukoneen telojen korjauskustannuksiin
283/02.05.01/2020
Vapsivlk 17.12.2020 § 39
(Lisätietoja: liikuntasihteeri puh. 040 573 1123)
Raattaman Reitit ry hakee vapaan sivistystyön lautakunnalta avustusta latukoneen telojen korjauskustannuksiin. Haettava avustussumma on 3 000 euroa. Avustushakemuksessa esitetyt kokonaiskustannukset ovat 6 300 euroa. Hakemus on esityksen oheismateriaalina.
Yhdistyksen puheenjohtajan antamien tietojen mukaan telat on korjattu ja latukone on ajokunnossa. Yhdistys ei ole vielä saanut huoltomiehen loppulaskua, mutta puheenjohtaja arvioi, että avustushakemuksessa esitetyt kokonaiskustannukset tulevat jonkin verran ylittymään.
Liikuntatoimi katsoo, että Raattaman Reitit ry:n ylläpitämän latuverkoston asianmukainen kunnossapito palvelee alueellista kokonaisetua. Latuverkoston kunnossapito linkittyy matkailuelinkeinon toimintaedellytyksiin. Ladut ovat sekä paikallisten että ulkopaikkakuntalaisten hiihtäjien ahkerassa käytössä.
Raattaman Reitit ry:n latukoneen telojen korjauskustannuksia ei ole
huomioitu liikuntatoimen vuoden 2020 talousarviota laadittaessa.
Liikuntatoimen henkilöstökulujen tämänhetkinen toteutuma on 81,1
prosenttia. Palveluostojen toteutuma on 44,4 prosenttia. Aine-, tarvike- ja tavarahankintojen toteutuma on 92,0 prosenttia. Avustusten
toteutuma on 68,2 prosenttia. Muiden toimintakulujen toteutuma on
49,9 prosenttia. Kaiken kaikkiaan liikuntatoimen nettokustannusten
tämänhetkinen toteutuma on 62,0 prosenttia. Sisäisten vuokrien toinen erä menee maksuun vuodenvaihteessa, jolloin nettokustannusten toteutuma nousee noin 89 prosenttiin.
Toteutumaprosenttien perusteella liikuntatoimi esittää, että Raattaman Reitit ry:lle myönnetään 3 000 euron suuruinen avustus latukoneen telojen korjauskustannusten osittaista kattamista varten. Avustus maksetaan kustannuspaikalta 70206 urheiluseura-avustukset,
menotililtä 4740 avustukset yhteisöille.
Vt. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää myöntää Raattaman Reitit
ry:lle 3 000 euron suuruisen avustuksen latukoneen telojen korjauskustannuksiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 39

17.12.2020

Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Kuntalaisten alennushintaiset kylpyläliput ja aamu-uintikortit 2021
Vapsivlk 17.12.2020 § 40
(Lisätietoja: liikuntasihteeri puh. 040 573 1123)
Kylpyläliput
Kittilän kunta tukee taloudellisesti kuntalaisten kylpyläkäyntejä. Tavoitteena on edistää vesiliikuntapalvelujen saavutettavuutta sekä
kaikenikäisten kuntalaisten virkistäytymismahdollisuuksia. Kuntalaisten kylpyläliput ovat olleet suosittuja. Alennushintaisia kylpylälippuja
myydään vuosittain 4 000 - 5 000 kappaletta. Tänä vuonna myyntimäärä jää selvästi alhaisemmaksi koronaepidemiasta johtuen.
Kittilän kunnan ja Levi Hotel Span välinen kylpylälippujärjestely vahvistetaan vuodeksi kerrallaan. Kittilän kunnan puolesta järjestelyn
hyväksyy vapaan sivistystyön lautakunta.
Levi Hotel Spa on ilmoittanut sähköpostitse (9.12.2020) liikuntatoimelle, että kylpylähotelli on valmis jatkamaan kylpylälippujärjestelyä
vuonna 2021 entisin ehdoin ja hankintahinnoin. Liikuntatoimi hankkii
kylpylähotellilta aikuisten kylpylälippuja viidentoista (15) euron kappalehintaan ja lasten kylpylälippuja kymmenen (10) euron kappalehintaan. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 10%.
Lastenlippu koskee 4-17-vuotiaita lapsia ja nuoria. Alle 4-vuotiaat
pääsevät kylpylään veloituksetta aikuisen seurassa. Kylpylälippujen
käyttämiseen ei liity minkäänlaisia aika- tai sesonkirajoituksia.
Vuonna 2020 kuntalaisilla oli oikeus lunastaa aikuisten kylpylälippuja
kahdentoista (12) euron kappalehintaan ja lasten kylpylälippuja seitsemän (7) euron kappalehintaan kunnantalon keskuksesta. Liikuntatoimi esittää, että samat hinnat vahvistetaan myöskin vuodelle 2021.
Aamu-uintikortit
Vapaan sivistystyön lautakunta päätti viime joulukuun kokouksessaan (19.12.2019 § 51), että kunnantalon neuvonnasta myydään kokeiluluontoisesti kuntalaisten alennushintaisia aamu-uintikortteja kevätkaudella 2020. Kokeilun toteuttamiseksi liikuntatoimi hankki kylpylähotellilta viisikymmentä (50) kappaletta kymmenen (10) kerran
aamu-uintikortteja neljänkymmenenviiden (45) euron kappalehintaan
(ALV 10%). Kuntalaisten alennushintaiset aamu-uintikortit tulivat
myyntiin helmikuussa neljänkymmenen (40) euron kappalehintaan.
Helmi-maaliskuun aikana myytiin muutama alennushintainen aamu-uintikortti. Kortteihin kohdistuvasta kysynnästä ei kuitenkaan ennätetty muodostamaan selkeää käsitystä, koska kylpylä joutui maaliskuussa sulkemaan ovensa koronaepidemian takia. Kylpylän aukioloajat ovat edelleen rajoitetut. Aamu-uintimahdollisuutta ei tällä hetPöytäkirjan tarkastajat:
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kellä ole.
Liikuntatoimi esittää, että kuntalaisten alennushintaisten aamu-uintikorttien myyntikokeilua jatketaan vuonna 2021. Aamu-uintikorttien
myymistä jatketaan kuitenkin vasta sitten, kun kylpylä palaa takaisin
normaaleihin aukioloaikoihin.
Levi Hotel Spa on vahvistanut sähköpostitse (9.12.2020) liikuntatoimelle, että kunnan ja kylpylähotellin välistä aamu-uintikorttijärjestelyä voidaan jatkaa ensi vuonna samoilla ehdoilla ja hankintahinnoilla. Aamu-uintiaika on tiistaista sunnuntaihin kello 9.00-11.00. Aamu-uintikortilla saa käyttää kuntoiluallasta, poreallasta, lastenaltaita
sekä saunaa. Kylpylä ei lähtökohtaisesti tarjoa aamu-uintimahdollisuutta kesäisin. Kuntalaisten alennushintainen aamu-uintikortti on
voimassa yhden vuoden ostohetkestä.
Liikuntatoimi esittää, että helmi-maaliskuussa ostettujen aamu-uintikorttien voimassaoloaikaa jatketaan siten, että kortin haltijalla on tosiasiallinen mahdollisuus käyttää korttiaan kokonaisen vuoden ajan.
Kylpylälippujen ja aamu-uintikorttien kuntalaisalennukseen oikeutetut henkilöt
Kylpylälippujen ja aamu-uintikorttien kuntalaisalennukseen ovat oikeutettuja sellaiset henkilöt, joiden kotikunta on Väestörekisterikeskuksen ylläpitämän väestötietojärjestelmän mukaan Kittilä. Lisäksi
kuntalaisalennukseen ovat oikeutettuja Kittilän lukion sekä Lapin
koulutuskeskuksen Kittilän toimintayksikön ulkopaikkakuntalaiset
opiskelijat vapaan sivistystyön lautakunnan päätöksen (19.12.2019
§ 50) mukaisesti. Ulkopaikkakuntalaisten opiskelijoiden tulee esittää
ajantasainen opiskelutodistus ostotapahtuman yhteydessä.
Vt. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää, että
1) kuntalaisten alennushintaisten aamu-uintikorttien myyntikokeilua
jatketaan vuonna 2021.
2) kuntalaisten alennushintaisten aamu-uintikorttien myymistä jatketaan vasta sitten, kun kylpylä palaa takaisin normaaleihin aukioloaikoihin.
3) helmi-maaliskuussa ostettujen aamu-uintikorttien voimassaoloaikaa jatketaan siten, että kortin haltijalla on tosiasiallinen mahdollisuus käyttää korttiaan kokonaisen vuoden ajan.
4) Kittilän kunnan ja Levi Hotel Span välistä kylpylälippu- ja aamu-uintikorttijärjestelyä jatketaan vuonna 2021 entisin ehdoin ja
hankintahinnoin.
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5) kylpylälippujen myyntihinnoiksi vahvistetaan aikuisten osalta 12
€/kpl ja lasten osalta 7 €/kpl.
6) aamu-uintikortin myyntihinnaksi vahvistetaan 40 €/kpl.
7) alennettuihin hintoihin ovat oikeutettuja kuntalaisten lisäksi myös
Kittilän lukion sekä Lapin koulutuskeskuksen Kittilän toimintayksikön
ulkopaikkakuntalaiset opiskelijat.
Päätös:
Vt. sivistystoimenjohtaja muutti esitystään siten, että Liikuntatoimi
selvittää onko erityisryhmille mahdollista tarjota uimaliput ilmaiseksi
sekä ikäihmisille alennettuun hintaan.
Vt. sivistystoimenjohtajan muutettu esitys hyväksyttiin.
__________
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Kittilän Voima Ry:n erityisavustus koronaepidemian aiheuttamien tulonmenetysten
kompensoimiseksi
414/02.05.01/2020
Vapsivlk 17.12.2020 § 41
(Lisätietoja: liikuntasihteeri puh. 040 573 1123)
Vapaan sivistystyön lautakunta myönsi viime kesäkuun kokouksessaan (17.06.2020 § 25) kuudelle (6) paikalliselle urheiluseuralle kertaluonteista erityisavustusta koronaepidemian aiheuttamien tulonmenetysten kompensoimiseksi. Erityisavustuksen tavoitteena oli turvata kittiläläisen urheiluseuratoiminnan laajuus ja laadukkuus. Kesäkuussa myönnettyjen erityisavustusten yhteissumma oli 20 102 euroa.
Liikuntatoimen tietoon on saatettu, että paikallinen urheiluseura Kittilän Voima ei ennättänyt reagoimaan kesäkuun erityisavustushakuun, koska hakuprosessi oli aikataulullisesti niin tiukka. Kittilän Voimalle aiheutui keväällä merkittäviä tulonmenetyksiä, kun perinteinen
ulkoilu- ja liikuntatapahtuma Särestöniemihiihto jouduttiin perumaan
koronaepidemiasta johtuen. Edellä mainitut seikat huomioiden liikuntatoimi pitää kohtuullisena, että Kittilän Voiman erityisavustusasia otetaan käsittelyyn vapaan sivistystyön lautakunnan kuluvan
vuoden viimeisessä kokouksessa.
Kittilän Voima hakee vapaan sivistystyön lautakunnalta 3 000 euron
suuruista avustusta. Seuran toimittama avustushakemus on esityksen oheismateriaalina. Kesäkuun kokouksessaan lautakunta määritteli erityisavustusprosentiksi 65%. Liikuntatoimi esittää, että kesäkuun kokouksessa päätettyä erityisavustusprosenttia sovelletaan
myös Kittilän Voiman kohdalla. Näin ollen Kittilän Voiman avustussummaksi muodostuu 1 950 euroa.
Avustus maksetaan hyväksytyn talousarvion puitteissa kustannuspaikalta 70206 urheiluseura-avustukset, menotililtä 4740 avustukset
yhteisöille.
Vt. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää myöntää Kittilän Voima ry:lle
1 950 euron suuruisen erityisavustuksen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus vähävaraisten perheiden lasten ja
nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi
449/02.05.01/2019
Vapsivlk 23.09.2019 § 38
(lisätietoja: liikuntasihteeri 040 573 1123)
Opetus- ja kulttuuriministeriö on julistanut haettavaksi erityisavustuksen vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi. Erityisavustusta voidaan myöntää kunnille. Kunnat
jakavat avustukset harkitsemallaan tavalla edelleen kohdeavustuksina paikallisille liikuntaa järjestäville rekisteröityneille yhdistyksille.
Kunnat hakevat avustusta aluehallintovirastojen kautta syyskuun
loppuun mennessä. Kunnilta ei edellytetä omarahoitusosuutta.
Avustukset myönnetään kunnille vuoden 2019 loppuun mennessä ja
kuntien tulee käyttää avustukset vuoden 2020 loppuun mennessä.
Kuntien yhdistyksille edelleen jakamalla avustuksella tuetaan vähävaraisten perheiden 7-15 -vuotiaiden lasten ja nuorten liikunnan perustoimintaa. Tässä yhteydessä perustoiminnalla tarkoitetaan lasten
ja nuorten viikoittaista harrastamista seuran ohjatussa liikuntatoiminnassa. Ministeriön asettamien ehtojen mukaan avustuksen kohteena olevan liikuntaharrastuksen perustoiminnan tuki voi olla enintään
viisikymmentä (50) euroa kuukaudessa yhtä lasta tai nuorta kohden.
Yhdenvertaisten ja tasa-arvoisten harrastusmahdollisuuksien edistäminen on valtakunnallinen haaste. Kittilän kunta on pyrkinyt vastaamaan tähän haasteeseen mm. pitämällä urheiluseura-avustukset
hyvällä tasolla sekä vapauttamalla paikalliset yhdistykset liikuntapaikkojen käyttömaksuista. Liikuntatoimi esittää, että Kittilän kunta
hakee OKM:n erityisavustusta, jotta yhä useammalla lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus lähteä mukaan ohjattuun urheiluseuratoimintaan.
Paikallisista urheiluseuroista Kittilän Kotaveikot Ry, Levi Ski Club
Ry, SBC Levi Ry sekä Kittilän Palloseura Ry ovat ilmaisseet kiinnostuksensa hanketta kohtaan. Liikuntatoimi valmistelee avustushakemuksen ja hankesuunnitelman yhteistyössä edellä mainittujen seurojen kanssa. Käytännössä avustusmekanismi tulee todennäköisesti
toimimaan siten, että seurat myöntävät tiettyjen taloudellisten kriteerien nojalla maksualennuksia vähävaraisille perheille, jonka jälkeen
seurat hakevat aluehallintoviraston myöntämää avustusta kunnalta.
Hankesuunnitelman yksityiskohdat tarkentuvat syyskuun aikana. Urheiluseurojen kanssa käytyjen alustavien keskusteluiden perusteella
liikuntatoimi arvioi, että AVI:lta haettava avustussumma tulee olemaan suuruudeltaan noin 8 000 euroa.
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Vs. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää, että Kittilän kunta hakee
opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi. Edelleen
lautakunta päättää, että avustushakemuksen ja hankesuunnitelman
laadinnasta vastaa kunnan liikuntatoimi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Vapsivlk 17.12.2020 § 42
(Lisätietoja: liikuntasihteeri puh. 040 573 1123)
Vapaan sivistystyön lautakunta päätti viime vuoden syyskuun kokouksessaan (23.09.2019 § 38), että Kittilän kunta hakee opetus- ja
kulttuuriministeriön erityisavustusta vähävaraisten perheiden lasten
ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi. Avustushakemuksen
ja hankesuunnitelman laadinnasta vastasi kunnan liikuntatoimi.
Liikuntatoimi haki opetus- ja kulttuuriministeriöltä 9 000 euron suuruista erityisavustusta. Avustushakemuksen toimittamisen jälkeen
kävi ilmi, että Lapin maakuntaan osoitettu kokonaismääräraha oli
suuruudeltaan 40 000 euroa. Lapin maakunnassa avustushakemuksia jätettiin yhteensä yli 400 000 euron edestä. Näistä taustatekijöistä johtuen Kittilän kunnalle myönnettiin 4 000 euron suuruinen erityisavustus. Tämä avustus on kirjattu liikuntatoimen kuluvan vuoden
talousarvioon kustannuspaikalle 70200 liikuntatoimen hallinto, tulotilille 3310 muut tuet ja avustukset.
Kittilässä hanke toteutettiin yhteistyössä kolmen paikallisen kumppaniseuran kanssa. Edellä mainittu 4 000 euron suuruinen erityisavustus jaettiin SBC Levi ry:n, Kittilän Palloseura ry:n ja Levi Ski Club
ry:n kesken siten, että kullakin kumppaniseuralla oli kuluvan vuoden
aikana mahdollisuus myöntää 1 333 euron edestä urheiluseuratoiminnan maksuhelpotuksia taloudellisesti tukalassa asemassa oleville lapsiperheille. Näin mahdollistettiin yhä useamman kittiläläisen
lapsen ja nuoren viikoittainen harrastaminen urheiluseuran ohjatussa liikuntatoiminnassa.
Kumppaniseurat ovat toimittaneet liikuntatoimelle yhteenvedot
myönnetyistä maksuhelpotuksista. Myönnettyjen maksuhelpotusten
yhteissumma on 3 993 euroa. Tämän avustusmekanismin kautta
pystyttiin tukemaan yhteensä kahdenkymmenenkahden (22) lapsen
ja nuoren säännöllistä liikuntaharrastusta. Kumppaniseurat olivat
hankkeeseen tyytyväisiä. Liikuntatoimi laatii aluehallintovirastolle
hankkeen loppuselvityksen ensi helmikuuhun mennessä.
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Vt. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää myöntää vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi tarkoitetut erityisavustukset seuraavasti:
Levi Ski Club ry 1 250 euroa
Kittilän Palloseura ry 1 240 euroa
SBC Levi ry 1 503 euroa.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
_________
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Puurokaukonen ry:n avustushakemus
Vapsivlk 17.12.2020 § 43
(Lisätietoja: liikuntasihteeri puh. 040 573 1123)
Puurokaukonen ry hakee avustusta Kaukosen kylätalon yhteydessä
toimivan kuntosalin ylläpitokustannuksiin. Merkittävin yksittäinen kuluerä muodostuu sähkölaskuista. Haettava avustussumma on 2 000
euroa. Avustushakemus on esityksen oheismateriaalina.
Yhdistyksen mukaan kuntosalin käyttöaste on hyvä ja kuntosali on
etenkin nuorison suosiossa. Liikuntatoimen edustaja on käynyt tutustumassa kuntosaliin. Kyseessä on hyvin suunniteltu sisäliikuntapaikka, joka mahdollistaa kyläläisten omatoimisen lihaskuntoharjoittelun. Liikuntatoimi katsoo, että kattavan liikuntapaikkaverkoston
merkitys korostuu Kittilän kaltaisessa maantieteellisesti laajassa
kunnassa. Liikuntapalveluiden saavutettavuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että ympäryskylissä asuville kuntalaisille tarjotaan liikunnan lähipalveluita.
Kaukosen kuntosalin ylläpitokustannuksia ei ole huomioitu liikuntatoimen vuoden 2020 talousarviota laadittaessa. Liikuntatoimen henkilöstökulujen tämänhetkinen toteutuma on 81,1 prosenttia. Palveluostojen toteutuma on 44,4 prosenttia. Aine-, tarvike- ja tavarahankintojen toteutuma on 92,0 prosenttia. Avustusten toteutuma on 68,2
prosenttia. Muiden toimintakulujen toteutuma on 49,9 prosenttia.
Kaiken kaikkiaan liikuntatoimen nettokustannusten tämänhetkinen
toteutuma on 62,0 prosenttia. Sisäisten vuokrien toinen erä menee
maksuun vuodenvaihteessa, jolloin nettokustannusten toteutuma
nousee noin 89 prosenttiin.
Toteutumaprosenttien perusteella liikuntatoimi katsoo, että Puurokaukonen ry:lle voidaan tässä vaiheessa talousarviovuotta myöntää
2 000 euron suuruinen avustus Kaukosen kylätalon yhteydessä toimivan kuntosalin ylläpitokustannuksia varten. Avustus maksetaan
kustannuspaikalta 70206 urheiluseura-avustukset, menotililtä 4740
avustukset yhteisöille.
Vt. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää myöntää Puurokaukonen
ry:lle 2 000 euron suuruisen avustuksen kylätalon yhteydessä toimivan kuntosalin ylläpitokustannuksiin.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Koulunuorisotyöntekijä
407/01.01.01/2020
Vapsivlk 17.12.2020 § 44
( Lisätietoja nuorisosihteeri puh. 0405712103)
Kittilän kunta on saanut 40 000 euroa erityisavustusta kouluissa ja
oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön vahvistamiseen ja kehittämiseen. Hakemuksessa on huomioitu koronavirustilanteen vaikutukset,
ja kuinka nuorisotyö kytkeytyy osaksi koulujen ja oppilaitosten kasvattajayhteisöä. Avustuksen käyttöaika on 1.12.2020-30.11.2022 ja
myönnetyn avustuksen enimmäisosuus avustettavan toiminnan toteutuneista kustannuksista on 100%.
Koulunuorisotyö pilotoi Kirkonkylän ala-ja yläkouluilla sekä Sirkan
koululla. Koulunuorisotyöntekijä toimii kouluilla turvallisena aikuisena, jolla on roolinsa puitteissa aikaa ja tilaa oppilaiden kohtaamiseen
ja tukemiseen. Toimintamallit jaetaan koulukohtaisesti oppilaiden ja
koko kouluyhteisön tarpeiden pohjalta. Kehittämistyön lähtökohtana
ovat nuorten tarpeet, joita on kartoitettu laajamittaisesti poikkeusoloja koskevassa kyselyssä ja kiusaamisen ennaltahkäisyä koskevassa
kyselyssä keväällä 2020.
Kunnassa on ollut haettavana koulunuorisotyöntekijän määräaikainen tehtävä ajalle 7.1.2021- 31.3.2022. Määräaikaan 9.12.2020
mennessä tehtävää haki kuusi (6) hakijaa. Haastatteluun kutsuttiin
Karoliina Öhberg, Annika Aartola ja Sini Siitonen. Haastattelut tapahtuvat 14.12.2020 ja haastattelijoina toimivat rehtorit Janne
Ylinampa, Lauri Kinnunen ja Hannu Hettula, yläkoulun oppilaskunnan pj. Viivi Juopperi, Vapsivltk pj. Raija Palosaari ja nuorisosihteeri
Sanna Seppälä.
Ohessa hakijayhteenveto. Päätösehdotus tehdään kokouksessa.
Päätös:
Edellä mainittu haastattelutyöryhmä esittää valittavaksi sosionomi
Annika Aartolan. Kokonaisarvion perusteella Annika Aartolalla on
parhaat edellytykset haettavan työtehtävän hoitamiseen. Aartolan
kieltäytymisen varalle KM Sini Siitosen.
Vt. sivistystoimenjohtaja esittää, että vapaan sivistystyön lautakunta
päättää valita koulunuorisotyöntekijäksi sosionomi Annika Aartolan
ja hänen kieltäytymisensä varalle KM Sini Siitosen. Ennen tehtävän
vastaanottamista tulee hakijan toimittaa hyväksyttävä rikosrekisteriote. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.
Tauko pidettiin klo 15:13-15:23.
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Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Vapaan sivistystyön lautakunnan toteumavertailu ajalta 1.1.-10.12.2020
Vapsivlk 17.12.2020 § 45
(Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja puh. 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.-10.12.2020.
Oheismateriaalina toteumavertailu.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta merkitsee tiedoksi toteumavertailun
ajalta 1.1.-10.12.2020.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 46

7/2020

26

17.12.2020

Kokousaikataulu 1.1.-30.6.2021
Vapsivlk 17.12.2020 § 46
(Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja p. 040 7057 486)
Kittilän kunnan hallintosäännön 127 §:n mukaan toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättämänä aikana ja paikassa.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.
Hallintosäännön 128 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille sekä varajäsenille ja muille, joilla
on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla.
Vt. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää, että lautakunta kokoontuu
vuoden 2021 aikana seuraavasti:
11.2.2021 klo 13:00
15.3.2021 klo 13:00
11.5.2021 klo 13:00
17.6.2021 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 päätettynä ajankohtana ja pidetään nähtävänä kunnanvirastolla pöytäkirjantarkistusta seuraavana arkipäivänä. Pöytäkirja julkaistaan myös
kunnan www-sivuilla.
Päätös:
Vt. sivistystoimenjohtaja muutti esitystään siten, että 11.5.2021
kokous siirretään pidettäväksi 10.5.2021 klo 13.00.
Vt. sivistystoimenjohtajan muutettu esitys hyväksyttiin.
__________
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Tiedoksi saatettavat asiat
357/00.01.05/2020, 133/12.05.06/2019, 411/02.05.01/2020, 415/01.01.04/2020,
343/01.01.00/2020, 346/00.00.01/2020, 413/02.05.01/2020
Vapsivlk 17.12.2020 § 47
(Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)
Myönnetty erityisavustus kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön vahvistamiseen ja kehittämiseen (LAAVI/1234/2020), Nuorisotyö koulussa -kehittämishankkeelle.
Käyttöajan pidennys Hyvinvointia yhteistyöllä -nuorisoalan kehittämishankkeelle 31.1.2021 saakka (LAAVI/1352/2019).
Digitaalisen nuorisotyön kehittäminen (2019-2022). Lapin aluehallintovirasto on päättänyt olla myöntämättä valtionavustusta haettuun
hankkeeseen tai toimintaan. Myöntämistä ei pidetty perusteltuna ottaen huomioon käytettävissä olevat määrärahat ja harkittaessa
avustuksen käytölle asetettuja tavoitteita. (LAAVI/1588/2020).
Valtionavustushakemus Etsivä nuorisotyö / Askel yhdessä.
Irtisanoutuminen etsivän nuorisotyöntekijän tehtävästä, työsuhde
päättyy 30.11.2020.
Valtuustoaloite/Ennaltaehkäisevän päihdehuollon lisääminen (raittiussihteerin viran perustaminen). Asia on valmistelussa ja tuodaan
käsiteltäväksi vapaan sivistystyön lautakunnan seuraavaan kokoukseen helmikuussa 2021.
Valtuustoaloite liikuntaneuvoston, -foorumin tai -jaoston perustamiseksi. Asia on valmistelussa ja tuodaan käsiteltäväksi vapaan sivistystyön lautakunnan seuraavaan kokoukseen helmikuussa 2021.
Vt. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta merkitsee tiedoksi.
Päätös:
Lisäksi merkittiin tiedoksi ettei Valtioneuvoston kanslia ole myöntänyt kotiseutuneuvoksen arvonimeä Paavo Simeon Riihitammelalle.
Päätös on tullut tiedoksi 11.12.2020.
Lapin aluehallintovirastolle on lähetetty valtionavustushakemus lasten ja nuorten kerhotoiminnan tukemiseksi 12/2020.
Kirjastolle on myönnetty valtionavustusta Avointen ovien aika Kittilän
kirjastossa –hankkeelle 12 000e (LAAVI/1567/2020).
Vt. sivistystoimenjohtaja kertoi Kittilän historiateoksen tilanteesta.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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MUUTOKSENHAKUOHJE
Muutoksenhakukielto
§:t 45, 46, 47
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 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
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
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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:

