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Kokousaika Torstai 24.5.2018 klo 18.48-20.21 

Kokouspaikka Kunnanvirasto, Jokiläänin kansalaisopiston taitotila 

Saapuvilla 
olleet jäsenet 
(ja merkintä siitä, kuka toimi 
puheenjohtajana) 
 
 
 
 
 
 

 

 
Kettunen Ari, puheenjohtaja § 8-11 ja § 13-16 
Hossi Suvi 
Laajalehto Tomi 
Porma Asmo, varajäsen 
Raiskio Sakari 
Raitanen Kimmo 
Yrjänä Mervi, puheenjohtaja § 12 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 

 

Eldén Kaisu, kirjastonjohtaja § 8-11 
Menna Jari, esittelijä 
Sillanpää Jari, pöytäkirjanpitäjä 
Stenberg Niina, kh:n edustaja 
 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 8-16 

Pöytäkirjan 
tarkastustapa 
(tarkastuspaikka ja -aika sekä 
tarkastajien valinta taikka 
merkintä edellisen kokouksen 
pöytäkirjan tarkastamisesta) 

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti vapaa-aikalautakunnan jäsenet  
Kimmo Raitanen ja Suvi Hossi. 
 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Ari Kettunen    Mervi Yrjänä                 Jari Sillanpää 

Pöytäkirjan tarkastus 
Pöytäkirja on tarkastettu ja 
todettu kokouksen kulun 
mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on 
samalla varustettu nimikirjai-
millamme. 

Tarkastusaika 

Jokioinen 30.5.2018 
Allekirjoitukset 
 
 
Kimmo Raitanen                                 Suvi Hossi 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 
 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi /Päätöksenteko/ 
Pöytäkirjat ja esityslistat) 31.5.2018-20.6.2018 
Virka-asema  Allekirjoitus 
sivistystoimenjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Jokiläänin kansalaisopiston musiikin opetus  
 
Vapla § 8 
24.5.2018 Jokiläänin kansalaisopiston musiikin tuntiopettajan tehtävät on 

hoidettu viime vuodet tuntiopettajien toimesta. Rehtorin päätöksel-
lä ohjaavan opettajan tehtävät on annettu erillismääräyksellä yh-
den tuntiopettajan tehtäväksi.  
Sivistystoimenjohtaja ja opiston rehtori esittävät lautakunnalle, et-
tä musiikin opetus järjestetään lukuvuonna 2018-2019 samaan 
tapaan kuin lukuvuonna 2017–2018. 
Tämä on hyvin mahdollista, koska tuntiopettajat ovat halukkaita 
jatkamaan opetusta, opiskelijat ovat olleet opetukseen tyytyväisiä 
ja itse kurssit ovat toteutuneet ja sujuneet hyvin.    

 
Ehdotus Lautakunta päättää, että Jokiläänin kansalaisopiston musiikin 

opetus järjestetään lukuvuonna 2018-2019 tuntiopettajien toimes-
ta. Rehtorille annetaan oikeus palkata musiikin opetuksen suun-
nittelu ym. tehtäviä varten ohjaava opettaja musiikin opetusta an-
tavien tuntiopettajien joukosta.  

 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Jokiläänin kansalaisopiston opintomaksut työkaudella 2018-2019  
 
Vapla § 9 
24.5.2018 Työkaudella 2017-2018 ovat Jokiläänin kansalaisopiston opinto-

maksut olleet seuraavat:  
 

- 16 €, jos tunteja on alle 7 
- 26 €, jos tunteja on 7-10 
- 37 €, jos tunteja on 11-20 
- 42 €, jos tunteja on 21-30 
- 50 €, jos tunteja on 31-40 
- 65 €, jos tunteja on 41-60 
- 77 €, jos tunteja on 61-80 
- 84 €, jos tunteja on yli 80 
- 111 € työkausimaksu, jolla voi osallistua kaikille muille 

paitsi avoimen yliopiston kursseille ja 
omakustannekursseille 

- jos alle 18-vuotias lapsi opiskelee yhdessä aikuisen kanssa 
samassa opintoryhmässä, saa lapsi kurssimaksusta 50 
%:n alennuksen 

- rehtorilla on oikeus päättää ns. omakustannekursseista ja 
niiden hinnoittelusta 

 
Kansalaisopiston kurssimaksuja on korotettu maltillisesti vuosit-
tain. Kunnanhallitus ja valtuusto ovat päätöksissään ja kannan-
otoissaan linjanneet, että kunnan maksujen ja taksojen on vastat-
tava kuntien keskimäärin palveluistaan saamia tuloja. Jokiläänin 
kansalaisopiston kurssimaksut vastaavat tällä hetkellä melko hy-
vin kansalaisopistojen yleisesti perimiä taksoja.  

 
Kansalaisopistoissa eri aineryhmien kursseista peritään yleisesti 
eri taksoja. Jokiläänin kansalaisopiston perimät kurssimaksut ovat 
kuitenkin olleet samat riippumatta opetettavasta aineesta tai ope-
tusryhmän koosta. Musiikin opetus (instrumenttiopetus) eroaa 
muiden aineryhmien opetuksesta siinä, että opetus on yksilöllistä 
eikä kursseille ei voida ottaa suurta opiskelijamäärää. Musiikin 
opetuksen (instrumenttiopetus) kurssimaksuja on syytä tarkistaa 
suhteessa muihin kurssimaksuihin.  

 
Jokiläänin kansalaisopiston rehtori ja opettajisto ovat käsitelleet 
kokouksessaan kurssimaksuja ja he osaltaan puoltavat musiikin 
kurssien kurssimaksujen korottamista suhteessa muihin aineisiin.  
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Ehdotus   Lautakunta päättää, että 
 

1) Jokiläänin kansalaisopiston opintomaksut työkaudella 2018-
2019 ovat seuraavat:  

  
- 16 €, jos tunteja on alle 7 
- 26 €, jos tunteja on 7-10 
- 37 €, jos tunteja on 11-20 
- 42 €, jos tunteja on 21-30 
- 50 €, jos tunteja on 31-40 
- 65 €, jos tunteja on 41-60 
- 77 €, jos tunteja on 61-80 
- 84 €, jos tunteja on yli 80 
- 111 € työkausimaksu, jolla voi osallistua kaikille muille 

paitsi avoimen yliopiston kursseille ja 
omakustannekursseille 

- kurssimaksut ovat musiikin instrumenttiopetuksessa 10 
euroa edellä esitettyjä maksuja suuremmat. Mikäli 
opiskelija lunastaa työkausimaksun sen hinta on 121 €, jos 
opiskelija osallistuu musiikin instrumenttiopintoihin.  

- jos alle 18-vuotias lapsi opiskelee yhdessä aikuisen kanssa 
samassa opintoryhmässä, saa lapsi kurssimaksusta 50 
%:n alennuksen 

- rehtorilla on oikeus päättää ns. omakustannekursseista ja 
niiden hinnoittelusta 

 
Säännöt kurssien laskuttamiseksi ovat olleet seuraavat: 

 
-  opiskelijaa laskutetaan, kun kurssin alkaminen on varmistunut 
(vähintään 7 opiskelijaa uusi ja vähintään 5 opiskelijaa jatkava 
kurssi) 
-  muiden kuin lyhytkurssien alkaminen varmistuu, kun kolmannel-
la kokoontumiskerralla on ilmoittautuneita vähintään minimiopis-
kelijamäärä 
-  kurssi voi jatkaa syyskauden loppuun, vaikka sen lakkauttami-
sen perusteet täyttyisivät jo aiemmin (alle 5 opiskelijaa 3 kertaa 
peräkkäin)  
-  syksyllä lakkautetun kurssin osalta kevään kurssimaksu palau-
tetaan opiskelijoille pyydettäessä 
-  keväällä uutena opiskelijana aloittava (syksyllä alkaneelle kurs-
sille) maksaa vain kevään osuuden kurssimaksusta 
-  kurssille kirjautunut opiskelija on sitoutunut maksamaan koko 
kurssimaksun vaikka keskeyttäisikin kurssin. Kurssin peruminen 
ilman laskua on mahdollista vain lääkärintodistuksen perusteella.  
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Huom. Peruminen on aina tehtävä opiston toimistoon, ei opettajal-
le. 
-  alle 11 tunnin kurssien peruminen kuluitta onnistuu vain, jos pe-
ruminen on tapahtunut viimeiseen ilmoittautumispäivään mennes-
sä (poikkeuksena lääkärin toteama sairaustapaus) 
-  kurssimaksut eivät sisällä tarvikemaksuja 
-  kurssitodistus annetaan pyynnöstä 5 euron todistusmaksua 
vastaan 

 
Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Osittainen virkavapaa 
 
Vapla § 10 
24.5.2018 Jokiläänin kansalaisopiston päätoiminen tekstiilityön opettaja Sari 

Wenning on anonut osittaista virkavapautta 1.8.2018 – 31.7.2019 
väliseksi ajaksi. Sari Wenning esittää, että hänen työaikansa olisi 
80 % täydestä työajasta.  

 
Kansalaisopiston rehtori puoltaa virkavapauden myöntämistä. 
Kansalaisopistossa oppitunnit saadaan järjestettyä hyvin nykyis-
ten tuntiopettajien avulla.  

 
Asiaan liittyvä anomus esitellään lautakunnalle kokouksessa.  

 
Ehdotus Lautakunta päättää myöntää opettaja Sari Wenningille osittaisen 

virkavapauden 1.8.2018 – 31.7.2019 väliseksi ajaksi siten, että 
hänen työaikansa on 80 % täydestä työajasta. Virkavapaa on pal-
katon.  

 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Vuoden 2017 tilinpäätös 
 
Vapla § 11 
24.5.2018 Vuoden 2017 tilinpäätös on valmistumassa. Vapaa-

aikalautakunnan toimintojen osalta vuosi 2017 toteutui taloudelli-
sesti ja toiminnallisesti suunnitellusti.  

 
Taloudelliset tavoitteet vuonna 2017:  

 

 Vuoden 2017 alkuperäisessä talousarviossa toimintakulut oli-

vat 1 244 540 €. Tilinpäätöksessä toimintakulut ovat 1 423 356 

€. Poikkeama talousarviosta oli + 178 816 €. Menojen toteuma 

on 114,4 % suunnitellusta.  

o Vuoden 2017 aikana valtuusto päätti, että kansalais-

opistolle rakennetaan uudet kudonta, tekstiili- ja kera-

miikkatilat kunnanviraston yhteyteen. Valtuusto myönsi 

hankkeelle 173 100 € lisämäärärahan.  

o Vuonna 2017 kunnanhallitus päätti vuokrata vapaa-

aikatoimen hallintaan valtiolta Datum -rakennuksen lii-

kuntatilat. Liikuntatilojen vuokriin ei ole varattu määrä-

rahaa vuoden 2017 talousarviossa. Vapaa-aikatoimen 

toimintakulut eivät kuitenkaan kokonaisuutena ylittyneet 

vuonna 2017.  

 

 Vuoden 2017 talousarviossa toimintatuotot olivat 223 000 €. 

Tilinpäätöksessä toimintatuotot ovat 231 012 €. Poikkeama 

(tulojen ylitys) talousarviosta oli + 8 012 €. Tulojen toteuma on 

103,6 % suunnitellusta. 

 

 Vuosikate vuoden 2017 alkuperäisessä talousarviossa oli 949 

460 €. Tilinpäätöksessä toteuma on 1 118 952 €. Poikkeama 

alkuperäisestä talousarviosta (ylitys) on + 169 492 €.  Toimin-

takatteen toteuma on 117,9 % suunnitellusta. Huomioiden val-

tuuston myöntämä lisätalousmääräraha 173 100 € tilinpäätös 

toteutui suunnitellusti.  

 

Esityslistan erillisliitteenä on toteumavertailu tilinpäätöksestä. 
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Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2017:  
 

Vuosi 2017 sujui pääosin suunnitellusti.  
 

Esityslistan erillisliitteenä on toiminnallisten tavoitteiden arviointi 
sekä toimialojen toimintakertomukset.  

 
Ehdotus Lautakunta päättää ottaa tietoonsa saatetuksi ja osaltaan hyväk-

syy vuoden 2017 tilinpäätöksen.  Tilinpäätös etenee kunnanhalli-
tuksen käsittelyn kautta valtuustoon päätettäväksi.  

 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kirjaston johtaja Kaisu Eldén poistui kokouksesta tämän pykälän 

käsittelyn ja päätöksen teon jälkeen klo 19.22. 
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Vapaa-aikatoimen perusavustukset 2018 / Liikunta ja Ulkoilu 
 
Vapla § 12        
 24.5.2018 Vapaa-aikalautakunta on julistanut vuoden 2018 perusavustukset 

urheiluseuroille haettaviksi 30.4.2018 mennessä. Hakemuksiin on 
lautakunnan päätöksen mukaisesti tullut liittää toimintakertomus, 
tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä toimintavuodelta 
sekä kuluvan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma. 
 
Määräaikaan mennessä perusavustusta haki kolme jokioislaista 
urheiluseuraa. Hakemukset esitellään jäsenille kokouksessa ja 
yhteenveto vuosien 2011-2017 myönnetyistä perusavustuksista 
lähetetään lautakunnalle esityslistan liitteenä. 
 
Vapaa-aikalautakunta on 13.2.2018 pitämässään kokouksessa 
päättänyt jakaa jokioislaisille urheiluseuroille perusavustusta 
8.000 €. Kohdeavustuksiin syksyllä jaettavaksi jää 3.080 €. 

 
Ehdotus Lautakunta päättää myöntää urheiluseurojen perusavustukset 

vuonna 2018 seuraavasti: 
 
 1. Jokioisten Koetus ry   5.900 € 
 
 2. Gummiwihta ry   1.300 € 
 

3. Vaulammin Kiusa ry      800 € 
 
Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
 
 
 
 
 

Puheenjohtaja Ari Kettunen ei esteellisenä osallistunut asian kä-
sittelyyn eikä päätöksen tekoon. Tämän pykälän ajan toimi pu-
heenjohtajana varapuheenjohtaja Mervi Yrjänä klo 19.23-19.46. 
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 Vapaa-aikatoimen perusavustukset 2018 / Nuorisotoimi 
 
Vapla § 13     
24.5.2018 Vapaa-aikalautakunta on julistanut vuoden 2018 perusavustukset 

nuorisoyhdistyksille haettaviksi 30.4.2018 mennessä. Hakemuk-
siin on lautakunnan päätöksen mukaisesti tullut liittää toimintaker-
tomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä toiminta-
vuodelta sekä kuluvan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma. 
 
Määräaikaan mennessä perusavustusta haki kuusi jokioislaista 
nuorisoyhdistystä. Hakemukset esitellään jäsenille kokouksessa 
ja yhteenveto vuosien 2011-2017 myönnetyistä perusavustuksista 
lähetetään lautakunnalle esityslistan liitteenä. 
 
Vapaa-aikalautakunta on 13.2.2018 pitämässään kokouksessa 
päättänyt jakaa jokioislaisille nuorisoyhdistyksille perusavustusta 
3.500 €. Kohdeavustuksiin jaettavaksi jää syksyllä 2.000 €. 

 
Ehdotus Lautakunta päättää myöntää nuorisoyhdistysten perusavustukset 

vuonna 2018 seuraavasti: 
 
 
 1. Tahdittomat ry   950 € 
 

2. Jokioisten Korvenkävijät ry  950 € 
 

3. MLL:n Jokioisten yhdistys ry  600 €              
 
4. Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistys ry  500 €  

 
5. Jokioisten Pioneerit ry  250 € 
 
6. Rehtilän Nuorisoseura ry  250 € 

 
Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
 
 
 

Vapaa-aikalautakunnan jäsen Tomi Laajalehto ei esteellisenä 
osallistunut tämän pykälän käsittelyyn eikä päätöksen tekoon klo 
19.47-19.59. 
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Vapaa-aikatoimen ohjaus- ja leiritoiminta kesällä 2018 
 
Vapla § 14  
24.5.2018 Vapaa-aikatoimi on perinteisesti järjestänyt koululaisille kesän 

aikana uima- ja urheilukoulu- sekä leiritoimintaa. Kesäksi 2018 on 
suunniteltu toteutettavaksi seuraavat tapahtumat: 

   
4.-21.6. Lasten kolme leiriä Pikku-Liesjärvellä; 

Lapset (-05-06 synt.) 4.-8.6. 
Lapset (-07-08 synt.) 11.-15.6. 
Lapset (-09-10 synt.) 18.-21.6. 

 
 4.-8.6. ja 

11.-15.6. Vesihelmen alkeisuimakoulut 6-9-vuotiaille. Opetus ja 
kuljetukset kahdessa ryhmässä. Oppilaita yhteensä 
noin 30. 

 
2.-27.7. Urheilukoulut Keskustan urheilukentällä, ma-pe klo 

10.00-11.30 (6-8v.) ja 12.00-14.00 (9-12v.). 
 
7.-28.6. Pesiskoulu 6-12 –vuotiaille yhteistyössä Koetuksen 

kanssa ti ja to klo 10-12. 
 
30.7.-3.8. Seikkailuleiri Virossa Pohja-Sakalassa 12-17 –

vuotiaille. 
 
28.-30.9. Merikalastusretki Taivassaloon yli 13-vuotiaille. 
  

Ehdotus Vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä toteutettavaksi kesällä 
2018 edellä mainitut tapahtumat yhteistyössä eri tahojen kanssa. 

 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Vapaa-aikatoimen kesätyöntekijät 2018  
 
Vapla § 15 
24.5.2018 Vapaa-aikalautakunnan talousarviossa on varattu määräraha ke-

sällä järjestettävän toiminnan ohjaajien palkkaamiseen. Vapaa-
aikasihteeri on viranhaltijapäätöksellään valinnut vapaa-
aikatoimen avoimiin kesätyöpaikkoihin seuraavat henkilöt: 

   
VESIHELMEN ALKEISUIMAKOULU 4.-15.6. (2 viikkoa)  
Mette Paavilainen  TIENAA250 
Heta Kärkkänen  TIENAA250 

URHEILUKOULUT 2.-27.7. (4 viikkoa ) 

  Venla Veistola  OHJAAJA 
Iida Kallio   TIENAA250 (2.-13.7.) 
Jussi Seppänen  TIENAA250 (2.-13.7.) 
Veera Holstikko  TIENAA250 (16.-27.7.) 
Akseli Järvinen  TIENAA250 (16.-27.7.) 

 
PIKKU-LIESJÄRVEN LEIRIT 4.-21.6. (3 viikkoa) 
Mervi Klasi   KEITTÄJÄ 
Maria Gröndahl  KEITTÄJÄ 
Niko Hakala   LEIRIOHJAAJA  
Iina Luoto LEIRIOHJAAJA 
Johanna Lehtonen  LEIRIOHJAAJA 
Wiljami Virtanen  LEIRIOHJAAJA  
Ronja Turtiainen  TIENAA250 (4.-8.6.) 
Joona Rantanen  TIENAA250 (4.-8.6.) 
Sebastian Ampuja  TIENAA250 (11.-15.6.) 
Meri Yli-Kahrakuusi  TIENAA250 (11.-15.6.) 
Aino Mikkola  TIENAA250 (18.-21.6.) 
Ville Repo   TIENAA250 (18.-21.6.) 
 
PESÄPALLOKOULU 5.-28.6. (4 viikkoa) 
Vihtori Kalliomäki  TIENAA250 (5.-28.6.) 
     

Ehdotus Vapaa-aikalautakunta päättää todeta vapaa-aikatoimen kesätyön-
tekijävalinnat tietoon saatetuksi.  

 
Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Ilmoitusasiat  
 
Vapla  § 16 
24.5.2018 

1. Vapaa-aikasihteeri on toimittanut lautakunnan toimintakerto-
muksen vuodelta 2017 sekä selvityksen tavoitteista ja toteu-
tumisesta vuoden 2017 tilinpäätöksen liitteeksi. Asiakirjat jae-
taan lautakunnan jäsenille esityslistan liitteenä.  

 
2.  Urheilukenttien käyttövuorot kesälle 2018 on jaettu ja toimitettu 

         seurojen yhdyshenkilöille. 
 

3. Vapaa-aikasihteeri on laatinut Kesän Toimintalukkarin jaetta-
vaksi 1-7-luokkien oppilaille ja esikoululaisille. Lukkarissa tie-
dotetaan kunnan ja yhdistysten järjestämästä kesän toimin-
nasta lapsille. Toimintalukkari on jaettu oppilaille ja esikoulu-
laisille viikolla 18. 
 

4. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Jokioisten 
kunnan etsivän nuorisotyön toiminnalle valtionavustusta 5 
500,00 euroa. 

 
Ote AVI:n valtionavustuspäätöksestä:  
”Päätös perustuu avustuksen hakuilmoituksessa ilmoitettuun 
avustuksen käyttötarkoitukseen ja käytettävissä olleisiin varoi-
hin. Valtionavustuksen myöntämistä hakijalle pidetään etsivän 
nuorisotyön kannalta tarkoituksenmukaisena, koska hakijan 
toteuttama etsivä nuorisotyö täyttää nuorisolain, opetus- ja 
kulttuuriministeriön ja aluehallintoviraston asettamat etsivän 
nuorisotyön kriteerit. Avustus tulee käyttää 0,2 HTV:n etsivän 
nuorisotyön palkkauskuluihin.”  

 
5. 9-luokkalaisten oppilaiden koteihin lähetetään tiedote koskien 

”Älä välitä alkoholia alaikäiselle” – kampanjaa sekä mainos 
päihteettömästä koulunpäätöstapahtumasta. Tiedote ja sen 
jakelu ovat osa ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöverkoston 
vuosittaista toimintaa. Erityisnuorisotyöntekijä toimii verkostos-
sa kunnan edustajana.   

 
6. Kevään aikana aloitettu yläkouluikäisten tyttöjen ”Iltapäiväklu-

bi” – toiminta jatkuu toukokuun loppuun. Toiminta on kerho-
muotoista ja tarjoaa tekemistä nuorien toiveiden pohjalta hei-
dän vapaa-ajallaan. Kevään aikana on mm. kokeiltu uusia har-
rastusmahdollisuuksia, kokkailtu ja ulkoiltu yhdessä.  
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7. Erityisnuorisotyöntekijä yhteistyössä FSHKY:n A-klinikan nuor-
ten päihdesairaanhoitajan ja Ankkuri-tiimin sairaanhoitajan 
kanssa järjestävät päihdeaiheisen keskusteluillan nuorille nuo-
risotilalla 29.5. Ajatuksena on tarjota nuorille mahdollisuus 
keskustella päihteistä, päihteidenkäytöstä sekä niiden haitoista 
avoimesti. Tilaisuus järjestetään nuorten toiveesta.  

 
8. Nuorisotilatoiminta ja kerhot ovat jatkuneet entiseen malliin 

kevään, kävijämäärien ollessa nousussa. Nuorisotilatoiminnan 
osalta nuorisoyhdistysten kanssa tehtävä yhteistyö on jatku-
nut, ja sitä on pyritty parantamaan entisestään muun muassa 
järjestämällä kahvittelu- ja keskustelutilaisuus nuorisotyötä te-
keville järjestöille. 
 

9. Seutukunnallisessa nuorisotyössä on järjestetty mm. retkiä ja 
tapahtumia yhteistyössä lähikuntien nuorisotoimien kanssa.  
Kouluyhteistyö on jatkunut hienosti. Nuorisotoimi on ollut läsnä 
mm. ystävänpäivän aikoihin järjestämässä ”photo boothia” 
koululaisille, liikenneturvallisuuspäivässä, sekä viikoittain kou-
lupäivystyksessä. 

 
10. Salivuorot sisäliikuntakaudelle 2018-2019 on julistettu haetta-

vaksi 18.5. mennessä.  
 

11. Vapaa-aikatoimi ja Forssan Salama ry aloittavat Lasten Yleis-
urheilukoulun urheilukentällä tiistaisin ja torstaisin klo 18.00-
19.30. Koulussa on kaksi harjoitusryhmää, 06-10 ja 11-13 –
syntyneet.  

 
12. Vapaa-aikasihteeri on vuokrannut Pikku-Liesjärven leirikes-

kuksen Forssan kaupungille kahden lasten leirin pitämistä var-
ten 25.6.-29.6. ja 2.-6.7. Alue on kuntalaisten uinti- ja sauno-
miskäytössä myös ko. leirien ajan, mutta majoittuminen on 
alueella leirien aikoina ulkopuolisilta kielletty. 

 
13. Kesän Kuntokauden avaus pidettiin yhteistyössä Lounais-

Hämeen Retken sekä Forssan kaupungin ja Tammelan kun-
nan kanssa Kyynäräharjulla su 20.5. Tapahtumaan järjestettiin 
yhteisesti kunnista ilmainen kuljetus.  

 
14. Vapaa-aikatoimi ja Jokioisten Koetus järjestävät lasten pesä-

pallokoulun tiistaisin ja torstaisin klo 10.00-12.00 Jokioisten 
pesäpallokentällä 5.-28.6. 6-12 –vuotiaille tytöille ja pojille. 
Apuohjaajina koulussa toimii kunnan palkkaama Tienaa250-
ohjaaja.  
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15. Alakoulujen kiekkoturnaus on pidetty Forssan jäähallissa 3.4. 

Miinan koulu voitti turnauksen. 
 

16. Datumin saliin on tilattu ja asennettu lyöntiverkko pesäpallo-
harjoitteluun. Asennustyön suoritti 11.-14.5. jokioislainen 
Vauser Oy.  

 

17. Nuorisotoimi on mukana järjestämässä seutukunnallista, päih-
teetöntä koulunpäätöstapahtumaa. ”Koulujen päättärit” -
niminen konserttitapahtuma järjestetään nyt kuudetta kertaa, 
koulunpäätöspäivänä 2.6. Forssan Jäähallilla. Tapahtuman 
jälkeen nuorisotoimen työntekijät jatkavat koulunpäätösjuhlin-
nan valvontaa katupartiotoiminnan muodossa.   

18. Yläkoulujen seutukunnallinen salibandyturnaus on pelattu 
Forssassa 23.3. Paanan koulun joukkue voitti turnauksen. 

19. Alakoulujen pesäpalloturnaus on pidetty hiekkatekonurmella 
14.5. Neljän joukkueen turnauksen voitti Miina/Tahko.  

20. Forssan, Jokioisten ja Tammelan kuntien yhteinen urheilijoi-
den palkitsemistilaisuus on pidetty Jokioisten Tietotalolla 8.3. 
Osallistujia tilaisuudessa oli noin 130 henkilöä. Seuraavana 
vuonna tilaisuus järjestetään Tammelassa. 

21. Forssan, Jokioisten ja Tammelan kuntien yhteinen laskettelu-
retki Himokselle järjestettiin 17.-18.3. Osallistujia retkellä yh-
teensä 26. 

22. Jokioisten ja Suure-Jaanin yhteinen lasketteluretki Rukalle on 
järjestetty 29.3.-2.4. Osallistujia Suure-Jaanista 18 ja Jokioisil-
ta 29. 

 
Ehdotus Lautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tietoon saatetuiksi.  
 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
 

  

 

 

 

 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 

Vapaa-aikalautakunta ja valitusosoitus 
 24.5.2018  

 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 
 
8-16___________________________________________________ 
 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
____________________________________________________ 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

Oikaisuvaatimusviran- 
omainen ja -aika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimuksen  
sisältö 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/ 
hankintaoikaisun. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite ja 
postiosoite: 
 
Jokioisten vapaa-aikalautakunta 
Keskuskatu 29 A 
31600 Jokioinen 
p. 03 41 821 
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 
 
8-16_______________________________________________________ 
 
Hankintaoikaisupykälät: 
 
_______________________________________________________ 
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 
 
 
Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus 
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 

mailto:jokioisten.kunta@jokioinen.fi


   

Valitusosoitus 

Valitusviranomainen  
ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta 
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös 
on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 
Valitusviranomainen, yhteystiedot: 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna 
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5,  
13100 Hämeenlinna 
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi   
Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon 

sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton) 

Faksinumero: 029 56 42269 
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 
_______________________________________________________ 
Valitusaika _______ päivää 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
_______________________________________________________ 
Valitusaika ________ päivää 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
Valitusaika ________ päivää 
_______________________________________________________ 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

 

Valituskirjelmä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava 
valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi; sekä 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja 
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 
valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 
valituskirjelmä. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä: 
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys 

valitusajan alkamisen ajankohdasta 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §). 

 



   

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa 
ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 
tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä 
arkipäivänä. 
 
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. 
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille 
valitusajan kuluessa. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite, postinumero 
Pykälät:  
 
Valitusasiakirjat on toimitettava (1: nimi, osoite, postinumero 
Pykälät:  
 

 

Oikeudenkäyntimaksu Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu 
250 euroa. Jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutok-
senhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään 
peritä, jos asianosainen on laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on 
asian vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 

 

Valitus markkinaoikeudelle Oikeudenkäyntimaksu on 2 000 euroa. 
 
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa 
asiassa hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on 
4 000 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, 
käsittelymaksu on 6 000 euroa. 
 
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 500 euroa. 
 
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 
sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien 
yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1398/2016) soveltamisalaan kuuluvassa muutoksenhakuasiassa peritään 
markkinaoikeudessa 2 §:ssä säädetyn maksun sijasta 500 euroa, jos 
muutoksenhakuasia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiasta ratkaisua, 
se jää tutkimatta tai se jää sillensä. 

 

 

 

Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan-
otteeseen. 

 

1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 


