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Osallistujat
Läsnä

Nimi
Ylläsjärvi Esa
Similä Tuomas
Lompolo Mikko

Tehtävä
puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
jäsen

Mäkitalo Tiikku
Palosaari Raija
Suhonen Eeva
Vettenranta Jori
Jauhojärvi Pirkko
Marletsuo Juha
Snell Marja

jäsen
jäsen
Poissa esteellisenä § 58
jäsen
varajäsen
kunnanhallituksen edustaja
esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
tekninen sihteeri

Poissa Murtomäki Neeta
Ala Kimmo
Dufour Laura
Salminen Marika
Seppälä Sanna
Tanninen Pasi

Lisätiedot
Poistui kokouksesta § 56
käsittelyn aikana klo 14:01

2. varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
kulttuurisihteeri
nuorisosihteeri
Revontuli-Opiston rehtori

Eeva Suhonen pyysi puheenvuoron kysymystä
varten pykälän 59 käsittelyn jälkeen ja puheenjohtaja hyväksyi
pyynnön.
Tuomas Similä pyysi kokouksen loppuun puheenvuoron kysymyksiä
varten ja puheenjohtaja hyväksyi pyynnön.
Käsitellyt asiat

§ :t 51 - 61

Allekirjoitukset
Esa Ylläsjärvi
Puheenjohtaja

Juha Marletsuo
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Kittilässä 17.12.2021

Jori Vettenranta

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tuomas Similä
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Kittilä 17.12.2021

Juha Marletsuo
vt. sivistystoimenjohtaja
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Vapsivlk 16.12.2021 § 51
(Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja p. 040 705 7486)
Hallintosäännön 146 §:n mukaan avattuaan kokouksen
puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden.
Kokouskutsun antaa julkaistavaksi puheenjohtaja tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä
käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen
päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia
käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa
ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti
(hallintosääntö 137 §).
Hallintosäännön 134 § Sähköinen kokous, mukaan
"Toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti edellyttäen, että läsnä
oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö-ja
kuuloyhteydessä.
Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta
paikasta ja sellaisilla kunnan määrittelemillä palveluilla, jossa
salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole
ulkopuolisen kuultavissa, kopioitavissa tai nähtävissä.
Toimielimen suljettuun kokoukseen voi osallistua sellaisesta
valitsemastaan paikasta, jossa suljetun kokouksen keskustelujen
luottamuksellisuus voidaan turvata ja salassapitovelvoitteita voidaan
noudattaa.
Viranhaltijat ja luottamushenkilöt vastaavat omasta puolestaan
salassapitovelvoitteiden noudattamisesta osallistuessaan
sähköiseen kokoukseen. Salassapitovelvoitteista säädetään
julkisuuslain 22-23 §:ssä ja yleiset salassapitoperusteet ovat 24
§:ssä.
Kuntalain 101 §:n mukaan muun toimielimen kuin valtuuston
kokoukset ovat julkisia vain, jos toimielin niin päättää eikä
kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty
salassa pidettäväksi."
Toimielimen kokous on päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään
puolet toimielimen jäsenistä tai varajäsenistä.
Vt. sivistystoimenjohtaja:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
Pöytäkirjan tarkastajat:
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sekä hyväksytään työjärjestys.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Hyväksyttiin työjärjestys.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjan tarkastaminen
Vapsivlk 16.12.2021 § 52
(Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja p. 040 705 7486)
Pöytäkirjan laatimisesta ja tarkastamisesta määrätään
hallintosäännön 159 §:ssä.
Pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä.
Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen
puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä
kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan
näkemyksen mukaan.
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa
pöytäkirjanpitäjä.
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.
Vt. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat.
Päätös:
Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Jori Vettenranta ja Tuomas Similä.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tiedoksi saatettavat asiat
445/01.01.04/2021, 86/12.03.01/2021
Vapsivlk 16.12.2021 § 53
(Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)
SuomiMies seikkailee -tapahtuman yhteenveto.
Irtisanoutuminen kirjastotoimenjohtajan virasta.
Kittilä villapuseroäänestyksen voittaja, Kulleron kutsu kuusikossa,
julkistettiin Kittilän Jouluyö -tapahtumassa 26.11.2021. Kisassa
annettiin yhteensä 1 497 ääntä. Voittajapusero sai 46% äänistä.
Vt. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta merkitsee tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Lisäksi merkittiin tiedoksi:
Lapin aluehallintovirasto on myöntänyt Kittilän kunnalle 10 000e
lisäavustuksen Digitaalisen nuorisotyön kehittämiseen.
Kunnanvaltuusto on päättänyt valita sivistystoimenjohtajan
vakituiseen virkaan Jutta Hartojoen.
Kunnanvaltuusto on päättänyt varata 10 000 euroa vuoden 2022
talousarvioon erityisryhmien kylpylälippuja varten.
Valtioneuvoston kanslia ei ole myöntänyt kotiseutuneuvoksen
arvonimeä Paavo Riihitammelalle. Päätös on tullut tiedoksi
13.12.2021.
Kirjastotoimenjohtajan viran auki julistaminen.
________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vapaan sivistystyön lautakunnan talouden toteumavertailu ajalta 1.1.-30.11.2021
77/02.02/2020
Vapsivlk 16.12.2021 § 54
(lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja 040 705 7486)
Kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaan hallintokuntien tulee
tarkastella talousarvioiden käyttöä säännöllisesti lautakuntien
kokouksissa.
Vapaan sivistystyön lautakunnan talousarvion käytöstä on ajettu
lautakunnan jäsenille talousarvion toteumavertailu ajalta
1.1.-30.11.2021.
Toteumavertailu oheismateriaalina.
Vt. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta merkitsee tiedoksi toteumavertailun
ajalta 1.1.-30.11.2021.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valtuustoaloite/Kittilän kunnan ja Kittilän seurakunnan yhteiset näyttötaulut
44/07.02.01/2021
Khall 16.02.2021 § 87
Valtuutettu Ahti Ovaskainen jätti valtuuston kokouksessa 25.1.2021
OMK:n ja Kokoomuksen valtuustoryhmien puolesta seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen:
"Ehdotamme, että Kittilän kunta ja ja Kittilän seurankunta voisivat
tiedottaa yhteisiltä näyttötauluilta. Kittilässä näyttötaulun paikka olisi
vanhan kunnantalon seinällä ja Levillä Marian Kappelilla."
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on tekninen johtaja.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Teknlk 29.04.2021 § 53
Saadun tiedon mukaan Levin näyttötaulu on ulkoistettu Mediatekonimiselle yritykselle. Sen sijaan vanhan kunnantalon seinässä olevaa näyttöä hallinnoi Kittilän kunnan vapaa sivistystoimi ja siellä se
on edelleen kulttuuritoimen hoidossa. Näyttötaulussa tiedotetaan
Kittilän kunnan ja Revontuliopiston tiedotteita. Kunnan näyttötauluun
liittyvät yhteydenotot ja tarpeet tulee kohdentaa vapaan sivistystyön
lautakunnalle.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää ilmoittaa edellä kerrotun aloitteen tekijälle tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Puheenjohtaja esitti, että lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle edellä mainitun selvityksen tiedoksi ja jatkotoimenpiteitä varten.
Puheenjohtaja Marita Toivasen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Khall 11.05.2021 § 211
Kittilän kunnan ja Kittilän seurakunnan yhteisiä näyttötauluja on selPöytäkirjan tarkastajat:
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vitelty teknisessä toimessa.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) merkitä teknisen toimen aloitteen johdosta tekemän selvityksen
tiedoksi
2) esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi
Päätös:
Kunnanhallituksen jäsen Ahti Ovaskainen esitti, että 2) -kohta muutetaan niin, että asia palautetaan valmisteluun vapaan sivistystyön
lautakuntaan. Jäsen Marita Toivanen kannatti Ovaskaisen esitystä.
Kunnanjohtaja muutti esitystään niin, että 2) -kohdan osalta asia palautetaan valmisteluun vapaan sivistystyön lautakuntaan.
Kunnanjohtajan muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti, eli kunnanhallitus päätti
1) merkitä teknisen toimen aloitteen johdosta tekemän selvityksen
tiedoksi
2) että asia palautetaan valmisteluun vapaan sivistystyön lautakuntaan
__________
Vapsivlk 16.12.2021 § 55
(Lisätietoja: kulttuurisihteeri puh. 040 568 1356)
Valtuutettu Ahti Ovaskainen jätti kunnanvaltuuston kokouksessa
25.1.2021 OMK:n ja Kokoomuksen valtuustoryhmien puolesta
valtuustoaloitteen koskien Kittilän kunnan ja Kittilän seurakunnan
yhteisiä näyttötauluja.
Vapaan sivistystyön lautakunta päätti kokouksessaan 17.12.2015
hankkia valotaulun Kino Ylärin määrärahoista kehittämään elokuvatoimintaa ja samalla toimimaan Kittilän kunnan ilmoituskanavana.
Vanhan kunnantalon ulkoseinään kiinnitetty valotaulu on ollut
aktiivisessa ja ympärivuotisessa käytössä kulttuuritoimen lisäksi
Revontuli-Opistolla. Käyttäjien lisääntyessä ilmoitusten määrä
lisääntyy ja yksittäisen ilmoituksen näkyvyys vastaavasti heikkenee.
Selkeintä olisi, jos kunta ja seurakunta ilmoittaisivat omilla kanavillaan. Ilmoitusten tekeminen valotauluun vie myös työaikaa ja kultPöytäkirjan tarkastajat:
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tuuritoimessa ei ole resursseja toimia muiden tahojen ilmoitusten
laatijana.
Vt. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää valtuustoaloitteen johdosta
esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että
1) vanhan kunnantalon ulkoseinään kiinnitetyllä valotaululla
julkaistaan jatkossakin ainoastaan kunnan vapaa-aikatoimen ja
Revontuli-Opiston ilmoituksia ja että näkyvyyden maksimoimiseksi
muille tahoille suositellaan omien ilmoituskanavien
käyttöönottamista ja hyödyntämistä.
2) aloite merkitään loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kuntalaisten alennushintaiset kylpyläliput 2022
Vapsivlk 16.12.2021 § 56
(Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)
Kittilän kunta tukee taloudellisesti kuntalaisten kylpyläkäyntejä. Tavoitteena on edistää vesiliikuntapalvelujen saavutettavuutta sekä
kaikenikäisten kuntalaisten virkistäytymismahdollisuuksia. Kuntalaisten kylpyläliput ovat olleet suosittuja. Alla olevassa taulukossa on
esitetty kylpylälippujen myyntimäärät vuosilta 2016-2021.
VUOSI
2016

AIKUISET
3 479 kpl

LAPSET
1 864 kpl

YHTEENSÄ
5 343 kpl

2017

2 934 kpl

1 665 kpl

4 599 kpl

2018

3 210 kpl

1 637 kpl

4 847 kpl

2019

3 030 kpl

1 551 kpl

4 581 kpl

2020

1 221 kpl

741 kpl

1 962 kpl

2021

1 101 kpl

786 kpl

1 887 kpl

Kuten taulukosta käy ilmi, koronaepidemian myötä kylpylälippujen
myyntimäärät ovat laskeneet voimakkaasti. Vuoden 2021 myyntimäärätilasto on aikaväliltä 1.1.-7.12., joten kuluvan vuoden osalta luvut eivät ole vielä lopulliset.
Seuraavassa taulukossa on esitetty kylpylälippujen osto- ja myyntitoiminnan euromääräiset tunnusluvut vuosilta 2016-2021.
VUOSI
2016

KULUT
-76 036

TUOTOT
54 581

KATE
-21 455

2017

-58 818

47 793

-11 025

2018

-66 818

47 199

-19 619

2019

-55 523

42 926

-12 597

2020

-28 409

18 363

-10 046

2021

-23 182

15 956

-7 226

Euromääräisten tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kylpylälippujen osto- ja myyntitoiminnan nettokustannusvaikutus on viime vuosina vaihdellut kymmenen tuhannen euron ja kahdenkymmePöytäkirjan tarkastajat:
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nen tuhannen euron välillä. Kulut ja tuotot on budjetoitu vuosittain liikuntatoimen talousarvioon.
Levi Hotel Spa on ilmoittanut sähköpostitse 30.9.2021, että Kittilän
kunnalle myytäviin kylpylälippuihin tehdään hinnantarkistus 1.1.2022
alkaen. Vapaan sivistystyön lautakunta on merkinnyt asian tiedoksi
lokakuun kokouksessaan (21.10.2021 § 46). Hinnantarkistuksen
myötä aikuisten kylpylälippujen kappalehinta nousee viidestätoista
(15) eurosta seitsemääntoista (17) euroon. Lasten kylpylälippujen
kappalehinta pysyy ennallaan kymmenessä (10) eurossa. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 10%.
Levi Hotel Spa on vahvistanut sähköpostitse 8.12.2021, että muilta
osin kylpylähotelli on valmis jatkamaan kylpylälippujärjestelyä entisin
ehdoin. Lastenlippu koskee 4-17-vuotiaita lapsia ja nuoria. Alle
4-vuotiaat pääsevät kylpylään veloituksetta aikuisen seurassa. Kylpylälippujen käyttämiseen ei liity aika- tai sesonkirajoituksia.
Joulukuussa 2019 lautakunta päätti (19.12.2019 § 51), että kunnantalon neuvonnasta myydään kokeiluluontoisesti kuntalaisten alennushintaisia aamu-uintikortteja kevätkaudella 2020. Aamu-uintikortteihin kohdistuvasta kysynnästä ei kuitenkaan ennätetty muodostamaan selkeää käsitystä, koska kylpylä joutui sulkemaan ovensa
maaliskuussa 2020 koronaepidemian takia. Joulukuussa 2020 lautakunta päätti (17.12.2020 § 40), että alennushintaisten aamu-uintikorttien myyntikokeilua jatketaan vuonna 2021. Viimeisimpien tietojen mukaan aamu-uintimahdollisuuden tarjoaminen ei kuulu kylpylähotellin lähitulevaisuuden suunnitelmiin. Näin ollen kuntalaisten
alennushintaisten aamu-uintikorttien myyntikokeilukin on syytä keskeyttää ainakin toistaiseksi.
Joulukuussa 2020 vapaan sivistystyön lautakunta (17.12.2020 § 40)
antoi liikuntatoimelle tehtäväksi selvittää, että onko erityisryhmille
mahdollista tarjota kylpylälippuja ilmaiseksi ja että onko ikäihmisille
mahdollista räätälöidä erillinen alennus. Liikuntapoliittisessa keskustelussa erityisryhmillä on tyypillisesti viitattu esimerkiksi ikäihmisiin,
pitkäaikaissairaisiin henkilöihin sekä vammaisiin henkilöihin. Toisaalta vapaan sivistystyön lautakunnassa on syksyn 2021 aikana keskusteltu myös lapsiperheiden huomioimisesta kylpylälippujen hinnoittelupolitiikassa.
Vapaan sivistystyön lautakunnan päätöksen (9.11.2015 § 28) mukaisesti Pääskynpesän päivätoimintaan osallistuvat vaikeavammaiset
henkilöt ovat oikeutettuja maksuttomiin kylpylälippuihin. Myös sellaiset kehitysvammaiset kuntalaiset, jotka eivät ole mukana Pääskynpesän päivätoiminnassa, voivat hakea kalenterivuoden aikana kylpylälippuja enintään 12 kappaletta per henkilö. Liikuntatoimi katsoo,
ettei kylpylälippujen maksuttomuutta tule tässä vaiheessa ulottaa
muihin kohderyhmiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Seniorikuntalaisten osalta on hyvä huomata, että paikallinen eläkeläisjärjestö Kittilän Ihmiset ry tarjoaa 65 vuotta täyttäneille jäsenilleen viikoittaisia maksuttomia kylpyläkäyntejä. Vapaan sivistystyön
lautakunta on jo useiden vuosien ajan avustanut Kittilän Ihmiset ry:n
toimintaa.
Edellä selostettuun viitaten liikuntatoimi katsoo, että erityisryhmien
kylpyläpalveluiden saavutettavuutta edistetään kohtuullisen hyvin jo
tälläkin hetkellä. Ylipäätään liikuntatoimi katsoo, että kylpylähotellin
suorittaman hinnantarkistuksen myötä kuntalaisten kylpylälippujen
hinnanalennusvara on tällä hetkellä melko rajallinen. Liikuntatoimi
esittää, että rajallinen hinnanalennusvara kohdennetaan lapsiin,
nuoriin ja lapsiperheisiin siten, että lasten lipun (4-17-vuotiaat) hintaa alennetaan seitsemästä (7) eurosta kuuteen (6) euroon.Tällä toimenpiteellä kevennetään lapsiperheiden kustannuksia sekä edistetään vapaa-aikapalveluiden lapsiystävällisyyttä.
Vt. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää, että
1) kuntalaisten kylpylälippujen myyntihinnaksi vuodelle 2022 vahvistetaan aikuisten lippujen osalta 12 €/kpl ja lasten lippujen osalta 6
€/kpl.
2) alennushintaisten aamu-uintikorttien myyntikokeilu keskeytetään
toistaiseksi.
Päätös:
Mikko Lompolo poistui kokouksesta kesken asian käsittelyn klo
14:01.
Vt. sivistystoimenjohtaja muutti esitystään siten, että
1) kuntalaisten kylpylälippujen myyntihinnaksi vuodelle 2022
vahvistetaan aikuisten lippujen osalta 12 €/kpl ja lasten lippujen
osalta 6 €/kpl.
2) eläkeläisten kuntalaisten kylpylälippujen myyntihinnaksi vuodelle
2022 vahvistetaan 8€/kpl.
3) alennushintaisten aamu-uintikorttien myyntikokeilu keskeytetään
toistaiseksi.
vt. sivistystoimenjohtajan muutettu esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
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Levi Ski Club ry:n juhlavuoden avustushakemus
54/02.05.01/2021
Vapsivlk 16.12.2021 § 57
(Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)
Paikallinen lumilajiseura Levi Ski Club ry täytti tänä syksynä 30 vuotta. Merkkipaalun kunniaksi seura järjesti joulukuun alussa kaikille
avoimen juhlakilpailun. Lisäksi Levi Ski Club ry toteutti kahdeksan
historiikkihaastattelua, jotka on julkaistu seuran kotisivuilla. Juhlakilpailun ja historiikkihaastatteluiden kokonaiskustannukset olivat 2
400 euroa.
Levi Ski Club ry hakee vapaan sivistystyön lautakunnalta tuhannen
(1 000) euron suuruista avustusta edellä mainittujen kustannusten
osittaiseen kattamiseen. Avustushakemus on tämän esityksen
oheismateriaalina.
Vuonna 1991 perustettu Levi Ski Club ry on merkittävä paikallinen
toimija, jonka ensisijaisena tavoitteena on tarjota laadukasta ohjattua toimintaa alppilajeista kiinnostuneille lapsille ja nuorille. Seuran
puheenjohtajan mukaan joulukuun alussa järjestetty juhlakilpailu oli
erittäin onnistunut tapahtuma. Myös seuran kotisivuille kootut historiikkihaastattelut ovat saaneet runsaasti positiivista palautetta.
Liikuntatoimi pitää tärkeänä, että paikalliset yhdistykset juhlistavat
omia saavutuksiaan sekä dokumentoivat omaa historiaansa. Tällä
tavalla vahvistetaan seuran yhteisöllisyyttä sekä edistetään seuran
elinvoimaisuutta. Liikuntatoimi esittää, että Levi Ski Club ry:lle myönnetään avustushakemuksen mukaisesti 1 000 euron suuruinen
avustus juhlakilpailun järjestämisestä sekä historiikkihaastatteluiden
toteuttamisesta aiheutuneiden kustannusten osittaista kattamista
varten.
Avustus maksetaan kustannuspaikalta 70206 Urheiluseura-avustukset, menotililtä 4740 Avustukset yhteisöille.
Vt. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää myöntää Levi Ski Club ry:lle
1 000 euron suuruisen avustuksen juhlavuoden kilpailutapahtuman
järjestämisestä sekä historiikkihaastatteluiden toteuttamisesta aiheutuneiden kustannusten osittaista kattamista varten.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kittilän Ihmiset ry:n lisäavustushakemus vuodelle 2021
54/02.05.01/2021
Vapsivlk 16.12.2021 § 58
(Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)
Kittilän Ihmiset ry hakee vapaan sivistystyön lautakunnalta 4 000 euron suuruista lisäavustusta vuodelle 2021. Avustushakemus on tämän esityksen oheismateriaalina.
Yhdistystä on tänä vuonna avustettu vapaan sivistystyön lautakunnan päätöksen 03.06.2021 § 27 mukaisesti. Viime kesäkuussa vapaan sivistystyön lautakunta myönsi Kittilän Ihmiset ry:lle 4 000 euron suuruisen avustuksen mm. seuraavin perustein:


Yhdistyksen toiminta on laajaa, laadukasta ja vakiintunutta.



Yhdistyksellä oli vuonna 2020 noin 230 jäsenmaksun maksanutta jäsentä.



Yhdistys painottaa toiminnassaan yli 65-vuotiaiden seniorikuntalaisten liikunnallisen aktiivisuuden merkitystä.



Yhdistys on pyrkinyt pitämään vuotuisen jäsenmaksunsa maltillisella tasolla.



Ikäihmiset muodostavat kunnallisen liikuntatoimen kannalta
keskeisen kohderyhmän.



Koronaepidemia ja siihen liittyvät rajoitustoimet ovat poikkeuksellisella tavalla koetelleet senioriväestön fyysistä toimintakykyä ja henkistä hyvinvointia.



Yhdistyksen tukeminen on kustannustehokas tapa edistää seniorikuntalaisten monipuolisia harrastus- ja virkistäytymismahdollisuuksia.

Ikäihmisten liikuntapalveluihin on liikuntatoimen vuoden 2021 talousarviossa varattu 8 000 euroa kustannuspaikalle 70207 menotilille
4470. Tästä määrärahasta on käyttämättä 3 000 euroa.
Liikuntatoimi katsoo, että Kittilän Ihmiset ry:lle voidaan tässä vaiheessa talousarviovuotta myöntää 3 000 euron suuruinen lisäavustus hyväksytyn talousarvion puitteissa ja edellä mainittuihin perusteisiin nojautuen.
Vt. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää myöntää Kittilän Ihmiset
ry:lle 3 000 euron suuruisen lisäavustuksen vuodelle 2021.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Raija Palosaari ilmoitti olevansa esteellinen, koska hän on Kittilän
Ihmiset ry:n johtokunnan jäsen ja poistui kokouksesta tämän
pykälän käsittelyn ajaksi. Hän ei osallistunut asiasta käytävään
keskusteluun eikä päätöksentekoon.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kinisjärvi-Vuoman kyläyhdistys ry:n kuntosalivälineavustus
54/02.05.01/2021
Vapsivlk 16.12.2021 § 59
(lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)
Kinisjärvi-Vuoman kyläyhdistys ry hakee vapaan sivistystyön lautakunnalta avustusta kalusto- ja välineistöhankintoihin. Yhdistyksen tavoitteena on kehittää kyläläisten sisäliikuntamahdollisuuksia. Yhdistys hakee avustusta suojamaton, kuntopyörän, soutulaitteen, monitoimipenkin, juoksumaton sekä kuntopyörän hankkimista varten.
Haettava avustussumma on 2 700 euroa. Avustushakemus on tämän 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. Soutulaitteen, monitoimipenkin, juoksumaton ja kuntopyörän avulla lähes kaikenikäiset kyläläiset voivat harrastaa sisäliikuntaa monipuolisesti ja ympärivuotisesti.
Kinisjärvi-Vuoman kyläyhdistys ry:n kalusto- ja välineistöhankintoja
ei ole huomioitu liikuntatoimen vuoden 2021 talousarviota laadittaessa. Liikuntatoimen henkilöstökulujen tämänhetkinen toteutuma on
82,4 prosenttia. Palveluostojen toteutuma on 86,7 prosenttia. Aine-,
tarvike- ja tavarahankintojen toteutuma on 127,1 prosenttia. Avustusten toteutuma on 28,7 prosenttia. Muiden toimintakulujen toteutuma on 76,8 prosenttia. Kaiken kaikkiaan liikuntatoimen toimintakulujen tämänhetkinen toteutuma on 75,9 prosenttia. Sisäisten vuokrien
viimeinen erä ja urheiluseurojen toiminta- ja kustannusperusteiset
avustukset menevät maksuun joulukuussa, jolloin toimintakulujen toteutuma nousee noin 92 prosenttiin.
Toteutumaprosenttien perusteella liikuntatoimi katsoo, että Kinisjärvi-Vuoman kyläyhdistys ry:lle voidaan tässä vaiheessa talousarviovuotta myöntää 2 700 euron suuruinen avustus kalusto- ja välineistöhankintoja varten. Avustus maksetaan kustannuspaikalta 70201
Liikuntalaitokset, menotililtä 4740 Avustukset yhteisöille.
Vt. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää myöntää Kinisjärvi-Vuoman
kyläyhdistys ry:lle 2 700 euron suuruisen avustuksen kalusto- ja
välineistöhankintoja varten.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Vapaan sivistystyön lautakunta

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vanhentuneiden saatavien poistaminen kirjanpidosta
Vapsivlk 16.12.2021 § 60
(Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)
Vapaan sivistystyön lautakunnalla on vanhentuneita saatavia yhteensä 22 922,00 euroa. Vanhentuneita saatavia on selvitetty yhteistyössä kirjanpidon kanssa. Kyse on lähinnä Revontuli-Opiston (14
813,00 euroa) sekä kirjastotoimen (8 109,00 euroa) vanhentuneista
saatavista. Poistettavat laskut ovat vuosilta 2009-2019.
Kittilän kunnan hallintosäännön 26 §:n 13. kohdan mukaan lautakunnat tehtäväalueillaan päättävät kunnan saatavien ja kunnalle tulevien suoritusten vakuuksien hyväksymisestä, valvomisesta, muuttamisesta ja vapauttamisesta valtuuston vuosittain vahvistamien
päätösvaltuuksien rajoissa.
Vt. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää, että vanhentuneet saatavat,
yhteensä 22 922,00 euroa, poistetaan kirjanpidosta.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 61

7/2021

21

16.12.2021

Vapaan sivistystyön lautakunnan kokousaikataulu ajalle 1.1.-30.6.2022
Vapsivlk 16.12.2021 § 61
(Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)
Kittilän kunnan hallintosäännön 136 §: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 137 §: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 2022 tammi-kesäkuussa seuraavasti:
10.2.2022 klo 13:00
3.3.2022 klo 13:00
12.5.2022 klo 13:00
9.6.2022 klo 13:00
Vapaan sivistystyön lautakunnan kokouskutsu ja esityslista tulee julkaista sähköisessä kokouspalvelussa vähintään kuusi (6) päivää ennen 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 julkaistaan kunnan www-sivuilla.
Lautakunnan kokouksen pöytäkirja tarkistetaan kokouksessa päätettynä ajankohtana ja pidetään nähtävänä kunnanvirastolla pöytäkirjantarkistusta seuraavana arkipäivänä. Pöytäkirja julkaistaan myös
kunnan www-sivuilla.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja
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MUUTOKSENHAKUOHJE

Muutoksenhakukielto
§:t 51-55 ja 60-61
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 56-59
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.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se
jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee
olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja,
ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla
verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.
Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen: KITTILÄN KUNTA/ Vapaan sivistystyön lautakunta
Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi
Telefax: 016 642 259
Puhelin: 0400 356 500
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Kittilän kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi
Telefax: 016 642 259
Puhelin: 0400 356 500
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Pöytäkirjan tarkastajat:

