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Epidemiatilanteen huonontumisesta johtuen ja Covid-19-tartuntojen
ennaltaekäisemiseksi Lapin aluehallintovirasto päätöksellään
1.3.2021 kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Lapin
sairaanhoitopiirinkuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa
järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu
yli 6 (kuusi) henkilöä. Määräys on voimassa 2.3. - 28.3.2021.
Tämän vuoksi mahdollistettiin osallistuminen kokoukseen
Teams-etäyhteyden kautta sekä ryhmien jakaantuminen
kunnantalolla. Kokoukseen osallistuttiin kunnantalolla
valtuustosalissa, Teams-etäyhteyden kautta nro 2:ssa sekä etänä
kunnantalon ulkopuolelta.
Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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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.
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Liikuntatoimen salivuorojako perustuu pääsääntöisesti edellä esitettyyn salivuorojen jakamisjärjestykseen, mutta sen rinnalla liikuntatoimi 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 viikonloppuvuoroPöytäkirjan tarkastajat:
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jen osalta.
Vakiovuoropalaveri 30.11.2020
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.

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Vapaan sivistystyön lautakunta
Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 36
§ 13

2/2021

7

17.12.2020
15.03.2021

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 pyörimään 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.
__________
Vapsivlk 15.03.2021 § 13
(Lisätietoja: liikuntasihteeri, puh. 040 573 1123)
Vapaan sivistystyön lautakunta päätti viime joulukuun kokouksessaan (Vapsivlk 17.12.2020 § 36), että Kittilän urheiluhallin vakiovuorojen erillisestä kesähausta luovutaan ja että seuraavan vakiovuorohaun yhteydessä siirrytään 60 minuutin tasapituisiin vuoroihin, jotka
alkavat ja päättyvät urheiluhallin jokaisessa saliosiossa samaan kellonaikaan.
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Edelleen lautakunta päätti, että liikuntatoimi kutsuu paikalliset yhdistykset keskustelemaan urheiluhallin vakiovuorojen jakoperusteista ja
että jakoperusteet tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi viimeistään
maaliskuun kokoukseen.
Vakiovuorojen jakoperusteita koskeva etäkeskustelutilaisuus järjestettiin 2.3.2021 Teams-sovelluksen kautta. Vakiovuorojen jakoperusteissa todetaan tällä hetkellä 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.
Urheiluhallin ilta- ja viikonloppukäyttäjät katsovat, että jakoperusteissa esitetty vakiovuorojen jakamisjärjestys on sinänsä perusteltu.
Hankaluuksia on lähinnä aiheuttanut jakoperusteisiin kirjattu tasapuolisuusperiaate.
Liikuntatoimi on tulkinnut tasapuolisuusperiaatetta siten, että jakoperusteisiin kirjatusta vakiovuorojen jakamisjärjestyksestä on voitu tapauskohtaisesti jossain määrin poiketa pienempien paikallisyhdistysten eduksi. Tällainen tulkintatapa johtaa kuitenkin aika ajoin ongelmallisiin tilanteisiin. Tyypillinen ongelmatilanne on sellainen, että lasten ja nuorten ryhmät eivät saa kaikkia toivomiaan vuoroja. Lisäksi
vuorojen jakamisesta tulee erittäin työlästä, kun yksittäisistä vuoroista ryhdytään käymään tapauskohtaisia neuvotteluita tasapuolisuuden nimissä. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että vakiovuorojen jakoperusteet tulisi määritellä siten, että vuorojen jakaminen olisi mahdollisimman suoraviivaista ja yksiselitteistä.
Liikuntatoimi ja urheiluhallin ilta- ja viikonloppukäyttäjät esittävät, että edellä selostetun problematiikan helpottamiseksi vakiovuorojen
jakoperusteisiin lisätään seuraava lause:
Tasapuolisuusperiaatteella tarkoitetaan sitä, että keskenään vertailukelpoisia ryhmiä kohdellaan vakiovuoroja jaettaessa mahdollisimman tasa-arvoisesti.
Tällaisella täsmennyksellä varmistetaan se, että lasten ja nuorten
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ryhmät ovat aina ja kaikissa tilanteissa etusijalla riippumatta siitä,
mitkä yhdistykset vuoroja hakevat. Toisin sanoen aikuisten vuoroja
ryhdytään jakamaan vasta sitten, kun lasten ja nuorten ryhmät ovat
ensin saaneet kaikki tarvitsemansa vuorot. Liikuntatoimi katsoo, että
tällainen täsmennys sujuvoittaa ja selkeyttää vakiovuorojen jakoprosessia.
Täsmennettyjä vakiovuorojen jakoperusteita ryhdytään soveltamaan
seuraavan hakukierroksen yhteydessä. Liikuntatoimi tulee raportoimaan vapaan sivistystyön lautakunnalle edellä esitetyn jakoperustetäsmennyksen käytännön vaikutuksista. Liikuntatoimi varautuu myös
siihen, että jakoperusteita joudutaan seuraavan hakukierroksen yhteydessä kerättyjen kokemusten pohjalta edelleen täsmentämään.
Vt. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää, että urheiluhallin vakiovuorojen jakoperusteita täsmennetään seuraavalla lauseella:
Tasapuolisuusperiaatteella tarkoitetaan sitä, että keskenään vertailukelpoisia ryhmiä kohdellaan vakiovuoroja jaettaessa mahdollisimman tasa-arvoisesti.
Edelleen lautakunta päättää, että liikuntatoimi raportoi lautakunnalle
jakoperustetäsmennyksen käytännön vaikutuksista.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Valtuustoaloite/Kylien ulkoliikuntapaikkojen ehostaminen
427/12.04.02/2020
Khall 02.02.2021 § 58
Valtuutettu Jukka Poti jätti valtuuston kokouksessa 14.12.2020 Kokoomuksen ja OMK:n valtuustoryhmien puolesta seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen:
"Kylien ulkoliikuntapaikkojen ehostaminen
Koronaepidemia on hankaloittanut kuntalaisten harrastusmahdollisuuksia. Ihmiset ovat siirtyneet sisältä ulos harrastamaan, mikä tietenkin on jo omalta osaltaan hyvä asia. Nyt kuitenkin on noussut
esiin keskustelua kunnan harrastuspaikoista, varsinkin sivukylillä.
Koulujen läheisyydessä olevat kaukalot ovat joko sijoitettuna väärään paikkaan (Köngäs) tai pinta on aikojen saatossa muuttunut lähes käyttökelvottomaksi (Alakylä) tai käyttökelvottomaksi (Molkojärvi). Esimerkkejä varmasti löytyy joka kylältä, koski se sitten kaukaloita tai muita liikuntapaikkoja.
Liikkuminen parantaa todistetusti kansanterveyttä ja mielestäni olisi
ensiarvoisen tärkeää, että kunta pitää liikuntapaikoistaan huolta, eikä siirrä kaikkia mahdollisuuksia keskustaan. Pienellä rahalla ja
ehostuksella mm. kaukaloista saataisiin käypiä liikuntapaikkoja kyläläisille, eikä matka olisi kynnys käydä urheilemassa tai kuntoilemassa.
Liikuntamahdollisuuksien tulee olla mahdollisimman yhdenvertaiset
kaikille kuntalaisille.
Liikunta- ja teknisen toimen tulee ryhtyä yhteistyössä selvittämään
kylien rapistuneet liikuntapaikat ja alkaa korjaustoimiin pikimmiten.
Kyläläisten toiveita on hyvä myös kerätä ja ottaa nämä huomioon."
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan ja
vapaan sivistystyön lautakunnan yhdessä valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on tekninen johtaja yhdessä liikuntasihteerin kanssa.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Vapsivlk 15.03.2021 § 14
(Lisätietoja: liikuntasihteeri puh. 040 573 1123)
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Valtuutettu Jukka Poti on jättänyt kokoomuksen ja OMK:n valtuustoryhmien puolesta kylien ulkoliikuntapaikkojen ehostamista koskevan
valtuustoaloitteen.
Liikuntatoimi yhtyy aloitteessa esitettyihin perusteluihin. Lisäksi liikuntatoimi katsoo, että valtuustoaloite on linjassa sivistystoimen kehittämissuunnitelmassa esitettyjen näkökohtien kanssa. Kehittämissuunnitelmassa kannustetaan käymään ponnekasta keskustelua lähiliikuntapaikkaverkoston nykytilasta ja tulevaisuudesta.
Maantieteellisesti laajassa kunnassa on ensiarvoisen tärkeää, että
liikunnan lähipalvelut pyritään turvaamaan myös ympäryskylien
asukkaille. Lähiliikuntapaikkaverkostoon panostaminen voidaan nähdä kustannustehokkaana tapana tukea kuntalaisten omaehtoista liikunta-aktiivisuutta. Lähiliikuntapaikkojen vahvuudet liittyvät ennen
kaikkea helppoon saavutettavuuteen, liikunnalliseen monikäyttöisyyteen sekä verraten vähäiseen huoltotarpeeseen.
Liikuntatoimen saamien alustavien tietojen mukaan kunnostusta kaipaavia lähiliikuntapaikkoja sijaitsee ainakin Könkäällä, Alakylässä,
Kelontekemässä, Tepsassa, Tepastossa ja Molkojärvellä. Liikuntatoimi esittää, että aloitteen johdosta käynnistetään ympäryskylien lähiliikuntapaikkojen kunnostamistarpeisiin keskittyvä selvitystyö. Selvitykseen kirjataan ainakin kohteen perustiedot, keskeiset kunnostamistarpeet, kustannusarvio sekä toteuttamisaikataulu.
Liikuntatoimi laatii selvityksen yhteistyössä kyläyhdistysten ja teknisen toimen kanssa. Tavoitteena on, että alkukartoitukseen perustuvat kunnostustyöt päästään suorittamaan loppukevään, kesän sekä
alkusyksyn aikana. Kunnostettavien kohteiden luonteesta ja lukumäärästä riippuen varaudutaan myös siihen, että kunnostustöitä joudutaan jatkamaan vielä ensi vuonnakin.
Vt. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja
edelleen valtuustolle, että
1) aloitteen johdosta ympäryskylien ulkoliikuntapaikkojen ehostamisja kunnostamistarpeet selvitetään kuluvan kevään aikana. Liikuntatoimi tekee asiassa yhteistyötä kyläyhdistysten ja teknisen toimen
kanssa.Tavoitteena on, että alkukartoitukseen perustuvat kunnostustyöt suoritetaan ensi syksyyn mennessä.
2) aloite merkitään loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Kuntalaisaloite, Kittilän neulepuseromalli
86/12.03.01/2021
Vapsivlk 15.03.2021 § 15
(Lisätietoja: kulttuurisihteeri, p. 040 568 1356)
Laura Junttila esittää 24.2. saapuneessa kuntalaisaloitteessaan, että
Kittilälle kehiteltäisiin oma neulepuseromalli. Perusteluissaan Junttila
toteaa, että koronapandemia-aika on ollut monelle suomalaiselle ja
kittiläläiselle vaikea ja nyt olisi aika kehittää jokin positiivinen ja mielekäs hanke, jotta historiakirjoihin jäisi muutakin kuin pandemian aiheuttama viha, kurjuus, epävarmuus ja toivottomuus. Suomessa on
noussut valloilleen neulebuumi eli neuloosi, myös Kittilässä kudotaan toinen toistaan upeampia perinneneuleita islantilais- ja norjalaistyyliin. Junttila esittää, että kehittelisimme yhdessä paikallisten
käsityöntekijöiden kanssa Kittilän oman neulepuseromallin lapasten
ja sukkien rinnalle. Edelleen Junttila ehdottaa, että kulttuuritoimi voisi määritellä esimerkiksi langat ja värit neulepuseroon, jotta ne olisivat yhtenäiset lapasten ja sukkien kanssa.
Taustaa Laura Junttilan aloitteessa mainitsemille Kittilä lapasille. Kittilän kulttuurilautakunta on vuonna 1984 järjestänyt tuotesuunnittelukilpailun, jossa tarkoituksena oli löytää paikkakunnalle tyypillinen
vantus. Kilpailun voitti Iiris Palosaaren suunnittelema malli Ahman
jäljet. Nämä vanttuut on kittiläläiset ottaneet omikseen ja niitä kudotaan ja käytetään yhä ja malli on erittäin pidetty. Kittilän kunnalla on
ko. mallin mukaan kudottuja vanttuita ja sukkia liikelahjoina.
Kulttuuritoimi esittää, että vapaan sivistystyön lautakunta järjestää
maalis-huhtikuun aikana tuotesuunnittelukilpailun, jonka tarkoituksena on löytää Kittilälle ominainen villapuseromalli. Kilpailua varten tulee perustaa toimikunta, joka toimii myös raatina. Toimikunnan kokoonkutsujana ja sihteerinä toimii kulttuurisihteeri. Toimikuntaan kutsutaan kulttuurisihteerin lisäksi Revontuli-Opiston käsityönopettaja,
Taideseura Staalon edustaja sekä puheenjohtajaksi vapaan sivistystyön lautakunnan edustaja, jonka lautakunta valitsee keskuudestaan.
Vt. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää hyväksyä kulttuurisihteerin
laatiman ehdotuksen toimikunnan perustamiseksi ja nimeää keskuudestaan edustajan toimikunnan puheenjohtajaksi. Edelleen vapaan
sivistystoimen lautakunta päättää hyväksyä ehdotuksen tuotesuunnittelukilpailun järjestämiseksi maalis-huhtikuun aikana. Tuotesuunnittelukilpailun tarkoituksena on löytää Kittilälle ominainen villapuseromalli.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vapaan sivistystyön lautakunta päättää valita lautakunnan
edustajaksi Pirkko Jauhojärven.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kirjaston tarveselvitystyöryhmän perustaminen
Vapsivlk 15.03.2021 § 16
(Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)
Kittilän kirjastorakennus on valmistunut vuonna 1973. Siihen tehtiin
laajennus ja saneeraus vuonna 1990 ja laajennetun kirjaston avajaiset pidettiin 4.2.1991.
Kirjaston pinta-ala on yhteensä 738 m2.
Kunnanvaltuuston hyväksyi joulukuussa 2020 vuoden 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2021-2023. Kirjastorakennuksen suunnitteluun ja kuntotutkimukseen on varattu 50 000 euroa
vuodelle 2021 ja rakentamiseen 400 000 euroa vuodelle 2023 ja
400 000 euroa vuodelle 2024.
Koululautakunta ja tekninen lautakunta kokoontuivat yhteiseen keskustelutilaisuuteen 22.1.2020. Tilaisuudessa oli mukana myös vapaan sivistystyön lautakunnan puheenjohtaja Raija Palosaari ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala ja kunnanjohtaja Antti
Jämsén.
Tilaisuuden aluksi vs. sivistystoimenjohtaja Mäkelä esitteli diasarjan
koulukeskuksen kampusalueen rakennusten tarveselvityksen lähtökohdista. Diat sisälsivät seuraavat näkökulmat:

Koulukeskuksen sivistystoimen tilojen kokonaisvaltainen tarkastelu ja tilojen hyötykäytön suunnittelu

Koulujen oppilasmäärät ja oppilasennusteet

Opetussuunnitelma ja tuntikehys -> opetustilojen tarve

Pedagoginen näkökulma

Yhdyskuntarakenteen antamat puitteet ja mahdollisuudet

Taloudellisuusnäkökulma
Kokouksessa linjattiin tulevan keskuskoulun rakentamista ja keskuskoulun alueella olevien rakennusten tilanne. Kirjaston osalta linjattiin, että kirjasto pysyy entisellä paikalla, sitä kehitetään omalla tarve-, hanke-, ja suunnitteluratkaisulla.
Kirjaston kehittämiseksi on pohdittu näkökulmia, jotka tulisi ottaa
huomioon tarveselvityksessä. Näitä ovat mm:







Pöytäkirjan tarkastajat:

Tarkastelussa nähtävä uuden keskuskoulun ja kirjaston yhteistyömahdollisuus
Kunnan infopiste (Virtu-piste)
Tulevaisuuden digitalisointi ja sen hyödyntäminen
Omatoimikirjastolla aukiolojen monipuolistaminen
Kyläläisten ja yhdistysten kokoontumistila
Piha-alue ja liikennejärjestelyt esim. liikennevalot helpottamaan koulun ja kirjaston välistä kulkemista.
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Akustinen konserttitila/näyttelytila

Vt. sivistystoimenjohtaja:
1. Vapaan sivistysyön lautakunta valitsee tarveselvitystyöryhmän, johon tulee puheenjohtajaksi lautakunnan puheenjohtaja Raija Palosaari, kirjastonjohtaja Raili Sirkka, kirjastovirkailija Jouni Heino, sivistystoimenjohtaja, kulttuurisihteeri Marika Salminen, nuorisosihteeri
Sanna Seppälä, vapaan sivistystyön lautakunnan nimeämä edustaja
ja nuorisovaltuuston nimeämä edustaja.
2. Työryhmän tulee laatia tarveselvitys, kirjaston muuttamisesta vastaamaan tämän päivän kirjastotarvetta. Tarveselvitys tulee olla valmiina syyskuun 2021 loppuun mennessä. Työryhmä tulee tehdä yhteistyötä teknisen toimen kanssa.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää valita
tarveselvitystyöryhmään lautakunnan edustajaksi Lasse Lompolon.
__________
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Sivistystoimen ratkaisuvallan siirtäminen vastuualueiden esimiehille
Vapsivlk 15.03.2021 § 17
(Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)
Hallintosäännön (KV 26.10.2020) viidennen luvun 35 §:n mukaan:
"Toimielin voi siirtää sille tässä luvussa määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen, ellei toimivaltaa ole
erikseen säädetty tässä hallintosäännössä. Kaikista delegointipäätöksistä pidetään päätöspöytäkirjaa toimialoittain. Päätöspöytäkirja
laaditaan valtuustokausittain tai hallintosäännön uudistamisen yhteydessä. Vastaavasti delegoinnin lakkauttamisesta pidetään päätöspöytäkirjaa".
Hallintosääntö 34 §, Sivistystoimenjohtaja kohta 1, oikeuttaa sivistystoimenjohtajan ratkaisuvallan antamiseen toimialaan liittyvissä
asioissa viranhaltijalle.
Kittilän kunnan hallintosääntö 45 §:n perusteella määräaikaisen henkilöstön valitsee (alle vuodeksi) toimialajohtaja.
Siirtämällä em. hallintosääntöjen kohtien ratkaisuvaltaa viranhaltijalle, parannetaan sivistystoimen palvelujen joustavuutta ja reagointikykyä kulloinkin tarpeelliseen tilanteeseen.
Vt. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää siirtää henkilöstön ratkaisuvaltaa 1.4.2021 alkaen vastuualueiden esimiehille seuraavasti:


Revontuli-opiston rehtori päättää alaistensa määräaikaisten
henkilöiden valinnasta alle vuodeksi.



Kirjastotoimen johtaja, kulttuurisihteeri, liikuntasihteeri ja nuorisosihteeri päättävät alaistensa määräaikaisten henkilöiden valinnasta enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Päätös:
Pirkko Jauhojärven esityksestä asia palautettiin jatkovalmisteluun,
Vuokko Mäntymaa kannatti esitystä.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vapaan sivistystyön lautakunnan toimintakertomus 2020
226/02.06.01/2020
Vapsivlk 15.03.2021 § 18
(Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)
Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.
Esityslistan liitteenä on vapaan sivistystyön toimintakertomus vuodelta 2020
Vt. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää hyväksyä toimintakertomuksen vuodelta 2020 ja lähettää sen kunnanhallitukselle.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 1

Vapaan sivistystyön lautakunta toimintakertomus 2020
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Tiedoksi saatettavat asiat
165/12.03/2019, 103/00.01.05/2021
Vapsivlk 15.03.2021 § 19
(Lisätietoja: nuorisosihteeri puh. 040 571 2103)
Digitaalisen nuorisotyön kehittäminen -hanke, valtionavustushakemus on lähetetty.
Khall 16.02.2021 § 89 Valtuustoaloite koskien Kirjastokino-palveluun
tai vastaavaan suoratoistopalveluun liittymistä. Kirjastotoimen johtaja tekee selvitystyön ja valmistelee asian toukokuun kokoukseen.
OKM yleisavustuspäätös OKM/3148/620/2020 Lapin lastenkulttuuriverkoston toiminta.
Vt. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta merkitsee tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Lisäksi merkittiin tiedoksi Kirjastolinjurilla kulttuuria kyliin
-osallistavaa toimintaa sivukylille hanke sekä Vapaan sivistystyön
lautakunnan avustukset julistetaan haettavaksi.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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MUUTOKSENHAKUOHJE

Muutoksenhakukielto
§:t 14, 15, 16, 17, 18, 19
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
§ 13
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
Pöytäkirjan tarkastajat:
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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.

Pöytäkirjan tarkastajat:

