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Kettunen Ari, puheenjohtaja § 11-17 
Laajalehto Tomi 
Lääveri Eeva, varajäsen 
Raiskio Sakari 
Raitanen Kimmo 
Yrjänä Mervi, puheenjohtaja § 10 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 

Eldén Kaisu, kirjaston johtaja 
Menna Jari, pöytäkirjanpitäjä § 10-13 
Sillanpää Jari, pöytäkirjanpitäjä § 14-17 
Widén Ulrika, nuorisovaltuuston edustaja 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 10-17 

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 Sakari Raiskio 
 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Ari Kettunen Mervi Yrjänä  Jari Sillanpää Jari Menna 

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

Tarkastusaika 

Jokioinen 22.6.2020 
Allekirjoitukset 
 
 
Kimmo Raitanen                          Sakari Raiskio 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 
 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi /Päätöksenteko/ 
Pöytäkirjat ja esityslistat) 17.6.2020-8.7.2020 
Virka-asema  Allekirjoitus 
sivistystoimenjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Vapaa-aikatoimen vuoden 2020 perusavustukset urheiluseuroille ja nuorisotyötä 
tekeville yhdistyksille  
 
 
Vapla § 10         
 16.6.2020 Vapaa-aikalautakunta on julistanut vuoden 2020 perusavustukset 

urheiluseuroille haettaviksi 30.4.2020 mennessä. Hakemuksiin on 
lautakunnan päätöksen mukaisesti tullut liittää toimintakertomus, 
tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä toimintavuodelta 
sekä kuluvan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma. 
 
Määräaikaan mennessä perusavustusta haki neljä jokioislaista 
urheiluseuraa ja kuusi jokioislaista nuorisotyötä tekevää yhdistys-
tä. Hakemukset ja yhteenveto vuosien 2013-2019 myönnetyistä 
perusavustuksista esitellään lautakunnalle kokouksessa. 

 
Vapaa-aikalautakunta on 20.2.2020 pitämässään kokouksessa 
päättänyt, että vuoden 2020 urheiluseurojen ja nuorisoyhdistysten 
avustusmäärärahat jaetaan seuraavasti:  
Parhaiden urheilijoiden palkitsemiseen stipendein käytetään ur-
heiluseura-avustuksista tarvittavat 560 euroa. Tämän jälkeen jae-
taan määräraha (19910 €) seuraavasti: Urheiluseurat ja nuori-
soyhdistykset: 
perusavustuksina 13.500 € 
kohdeavustuksina 6.410 € 
 
Sivistyshallinnon päävastuualueen johtosäännön 3§:n kohdan C 
mukaan vapaa-aikalautakunta voi siirtää sille tässä pykälässä 
ratkaisuvaltaa alaisensa viranomaisen ratkaistavaksi. 
Vapaa-aikasihteerille myönnetään lupa päättää 500 € asti koh-
deavustusten myöntämisestä omalla päätöksellään niin yhdistyk-
sille kuin yksityiselle henkilöllekin, mikäli hän näkee sen välttämät-
tömäksi ennen muista kohdeavustuksista päättävää kokousta. 
 
Perusavustusta myönnetään ainoastaan rekisteröidyille jokioislai-
sille urheiluseuroille ja nuorisoyhdistyksille, joiden toimipaikka on 
Jokioisten kunta. 

 
Ehdotus Lautakunta päättää myöntää urheiluseurojen ja nuorisotyötä teke-

vien yhdistysten perusavustukset  13.500 € vuonna 2020 seuraa-
vasti: 

 
 Koetus Juniorit ry (37%)   4.995 € 
 Koetus ry (12%)   1.620 €  
 GummiWihta ry (12%)   1.620 € 
 Korvenkävijät ry (11%)   1.485 € 
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 MLL Jokioinen ry (6%)      810 € 
 Tahdittomat ry (6%)      810 € 
 4H-yhdistys ry (6%)      810 € 
 Vaulammin Kiusa ry (5%)     675 € 
 Rehtilän Nuorisoseura ry (3%)     405 € 
 Pioneerit ry (2%)      270 € 
 
Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
 

Merkittiin, että puheenjohtaja Ari Kettunen ja jäsen Tomi Laajaleh-
to poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja 
päätöksen teon ajaksi. 
 
Kokouksen puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi Mervi Yr-
jänä. 
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Vapaa-aikatoimen ohjattu toiminta kesällä 2020 
 
 
Vapla § 11 
16.6.2020 Vapaa-aikatoimi on perinteisesti järjestänyt koululaisille kesän 

aikana mm. uima- ja urheilukoulu- sekä leiritoimintaa. Kesäksi 
suunnitellut leiri- ja uimakoulutoiminta on koronapandemian vuok-
si jouduttu peruuttamaan, samoin Pikku-Liesjärven leirikeskus on 
päätetty sulkea kokonaan kesän 2020 ajalta koronan ja alueella 
tehtävien vesi- ja viemäritöiden sekä saunaremontin ja piha-
alueen kunnostustöiden vuoksi. 

  
 Nuorisotoimi on suunnitellut kesä- ja heinäkuun aikana toteutetta-

vaksi erilaista ohjattua toimintaa 1-6 –luokkalaisille sekä erillisiä 
toimintoja K-13 ja K-18 –ikäluokille, mm. PopUp-Nuokkareita, 
Sup-lautakokeilua ja kahvilatoimintaa. 

 
 Tämän lisäksi kuntalaisille on toteutettu leikkimielinen TourDeJo-

kioinen – suunnistuskilpailu, joka on käynnissä koko kesäkuun 
ajan. 20 rastia on sijoitettu eri puolilla kuntaa, oikein vastanneiden 
kesken arvotaan polkupyörä ja muita palkintoja.  

 
 Näiden lisäksi tarjolla on seuraavia ohjattuja toimintoja:   

 
9.6.-30.7. Forssan Salaman yleisurheilukoulu Keskustan urhei-

lukentällä tiistaisin ja torstaisin 5-12 -vuotiaille 
 
29.6.-24.7. Urheilukoulut Keskustan urheilukentällä, ma-pe klo 

11.00-14.00 7-12 -vuotiaille 
 
30.6.-23.7. Pesiskoulu 6-12 –vuotiaille yhteistyössä Koetuksen 

kanssa ti ja to klo 9.00-11.00. 
 
Ehdotus Vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä toteutettavaksi kesällä 

2020 edellä mainitut tapahtumat yhteistyössä eri tahojen kanssa. 
 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Vapaa-aikalautakunta 16.6.2020 23 2 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Jari Sillanpää  

050 545 1005  
jari.sillanpaa@jokioinen.fi  
  
  

 
 
Ilmoitusasiat  
 
Vapla  § 12 
16.6.2020  
            Vapaa-aikatoimi: 

 

1. Salivuorot sisäliikuntakaudelle 2020-2021 on julistettu haettavaksi 
22.5. mennessä. Vuorot on pääsääntöisesti myönnetty ja vuorolistat 
toimitettu hakijoille. 

 

2. Forssan, Jokioisten ja Tammelan kuntien yhteinen urheilijoiden pal-
kitsemistilaisuus on peruttu maaliskuulta. Uuden tilaisuuden järjes-
tämistä suunnitellaan syksyksi Forssassa. 

3. Jokioisten ja Suure-Jaanin yhteinen lasketteluretki 9.-13.4. Rukalle 
peruttiin koronaepidemian vuoksi. 

4. Kaikkien kunnan 7.-9. -luokkalaisten oppilaiden huoltajille on lähe-
tetty wilmassa kotitiedote koskien ”Älä välitä alkoholia alaikäiselle” – 
kampanjaa. Tiedote ja sen jakelu on osa kunnan omaa ja seutukun-
nan yhteistä ehkäisevän päihdetyön toimintaa. Erityisnuorisotyönte-
kijä toimii kunnan ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilönä.  

5. Etsivän nuorisotyön asiakasseuranta ajalta 1.1.2020 - 30.4.2020 on 
toimitettu PAR-tilastointia koordinoivalle taholle. Tilastoja toimite-
taan Opetus- ja kulttuuriministeriön etsivän nuorisotyön valtakunnal-
lista tilastointia varten. 

6. Jokioisten kunnan etsivä nuorisotyö on saanut Etelä-Suomen Alue-
hallintovirastolta 8.750 euron valtionavustuksen etsivän nuorisotyön 
palkkauskuluihin. 

7. K18-Iltakahvila jatkaa toimintaansa kesäkuussa. Toiminta on osa 
etsivää nuorisotyötä ja tarkoitettu 18-25 -vuotiaille nuorille aikuisille. 

8. Urheilukenttien käyttövuorot kesälle 2020 on jaettu ja toimitettu seu-
rojen yhdyshenkilöille. 

9. Kuntokeskuksen aktiivikäyttäjille on hyvitetty salin kiinniolon vuoksi 
menetetty aika lisäämällä kullekin kortille 3kk lisäaikaa, riippumatta 
siitä, kuinka pitkä ajanjakso on kortin haltijalta jäänyt käyttämättä. 

10. Kuntosalille on tehty tauon aikana pintaremonttia, mm. maalattu 
seiniä ja uusittu kattojen akustolevyt teknisen osaston ja työpajan 
toimesta. 
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11. Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on myöntänyt Jokioisten kunnalle 
50.000 euron avustuksen Liikuntapaikkarakentamisen perustamis-
hankkeiden määrärahasta pesäpallon harjoituskentän pinnoittami-
seen. Hakemuksessa esitetyt kustannukset ovat 260 000,00 euroa. 
Anottu summa oli 78.000 euroa. 

12. Nuorisotilalla on käynyt varkaita 7.-8.4. välisenä yönä. Paikkoja oli 
rikottu ja varastettu nuorisotoimen Lenovo-tablettitietokone. Poliisi 
kävi toteamassa tapahtuneen ja raportoi 29.5. saapuneessa kirjees-
sä, ettei tutkinta ole tuottanut tulosta. 

13. Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on myöntänyt Jokioisten kunnalle 
3000 euron avustuksen käytettäväksi vähävaraisten perheiden 7-15 
–vuotiaiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseen. 
Tuki myönnetään seuroille / yhdistyksille anomusten perusteella yh-
teistyössä kunnan sosiaalitoimen kanssa. 

14. Vapaa-aikatoimi järjestää tenniskurssin 12-16 –vuotiaille tytöille ja 
pojille 16.-18.6. Kouluttajana Jouko Säätelä TVS:sta. Kurssin hinta 
10€/osallistuja. 

15. Nuorten Seikkailuleiri Viroon 27.7.-31.7.on peruttu pandemiatilan-
teesta johtuen.  

 
Kirjastotoimi: 

 
Kirjastopalveluita seudullisesti -hanke 
 
Louna-kirjastojen yhteistä Kirjastopalveluita seudullisesti -hanketta hal-
linnoi Tammelan kunta ja sen tarkoituksena on selvittää millä hallinto-
mallilla ja palvelurakenteella Louna-kirjastojen kirjastopalveluja voitai-
siin jatkossa toteuttaa seudullisesti. Hankkeen suunniteltu toteutusaika 
on 1.4.2020 – 31.12.2021. Hankkeessa selvitettäviä asioita ovat mm. 
hallintomalli ja kustannusten jako, palvelutasot, henkilöstön liikkuvuus 
ja tiimit, tilat ja välineet sekä kirjastoautopalvelut.  
  
Hankkeen projektiryhmässä työskentelevät kirjastonjohtajat Kaisu 
Eldén (Jokioinen), Maarit Järveläinen (Forssa) ja Soili Ojanen (Tamme-
la) sekä toistaiseksi Humppilan edustajana Meeri Sipilä ja Ypäjältä Sis-
ko Nurminen. Hanketyöntekijäksi kutsuttiin kirjastonhoitaja Noora 
Oluikpe Tammelan kunnankirjastosta. Seudullisen yhteistyöhankkeen 
ohjausryhmän muodostavat kirjastonjohtajat ja kunnanjohtajat sekä 
Forssasta kaupunginjohtaja ja hänen varajäsenenään sivistysjohtaja. 
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Kirjastoautopalveluiden osalta hankkeessa selvitetään mahdolli-
suutta siirtyä kahdesta vanhasta kirjastoautosta yhteen uuteen 
kirjastoautoon, jolla ajettaisiin kahta vuoroa. Hankkeessa osallis-
tetaan niin Louna-kirjastojen asiakkaita kuin henkilökuntaakin mu-
kaan palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen. 

  
Ehdotus  Lautakunta päättää hyväksyä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. 
 
Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Vapaa-aikalautakunta 16.6.2020 26 2 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Jari Sillanpää  

050 545 1005  
jari.sillanpaa@jokioinen.fi  
  
  

 
 
 
Vapaa-aikatoimen kesätyöntekijät 2020 
 
Vapla  § 13 
16.6.2020 Vapaa-aikalautakunnan talousarviossa on varattu määräraha ke-

sällä järjestettävän toiminnan ohjaajien palkkaamiseen. Ko-
ronapandemian vuoksi osa toiminnoista (leirit, uimakoulut) on pe-
ruutettu ja tämän vuoksi myös osa kesätyöpaikoista jäi täyttämät-
tä. Vapaa-aikasihteeri on viranhaltijapäätöksellään valinnut va-
paa-aikatoimen avoimiin kesätyöpaikkoihin kuitenkin seuraavat 
henkilöt: 

   
   

NUORISOTOIMEN PÄIVÄLEIRITOIMINTA 1.6.-24.7. 
 
  Juuso Hakamäki TIENAA300 (15.-26.6.) 
  Joona Rantanen TIENAA300 (6.-17.7.) 
  Ulrika Widén TIENAA300 (29.6.-5.7. ja 20.-26.7.) 
     

URHEILUKOULUT 29.6.-24.7.   

Venla Veistola OHJAAJA  
Aada-Sofia Korjula APUOHJAAJA / TIENAA300 

Saana Leino APUOHJAAJA / TIENAA300 
 
PESÄPALLOKOULU 29.6.-17.7.  

 
Joel Paavilainen APUOHJAAJA / TIENAA300 
Simo Saari  APUOHJAAJA / TIENAA300 
 
MLL:N LEIKKIKENTTÄTOIMINTA 1.-12.6. 
 
Aino Mäntyvaara APUOHJAAJA / TIENAA300  

     
Ehdotus Vapaa-aikalautakunta päättää todeta vapaa-aikatoimen kesätyön-

tekijävalinnat tietoon saatetuksi.  
 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Kuuman koulukirjaston lakkauttaminen 
 
Vapla § 14   
16.6.2020  Jokioisten kunnan hallintosäännön mukaan vapaa-aikalautakunta  

päättää kirjaston säännöllisistä aukioloajoista ja lainausasemien 
sijainnista. 
 
Kuuman koululla toimi koulukirjasto kevääseen 2020 saakka. 
Toiminta loppui Kuuman koulun lakkauttamisen myötä. Aineistot 
koulukirjastoon toimitettiin Jokioisten kirjastosta valmiiksi lainaus-
kunnossa ja kokoelma pidettiin ajantasaisena ja kiinnostavana. 
Koulukirjasto oli avoinna viikoittain. Koulukirjaston lainaukset ja 
käyttäjät tilastoitiin osana Jokioisten kirjaston toimintaa. Niteitä 
koulukirjastossa oli parisen tuhatta. 

 
Ehdotus  Vapaa-aikalautakunta toteaa Kuuman koulukirjaston toiminnan 

loppuneeksi koulun lakkauttamisen myötä. 
 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Vuoden 2019 tilinpäätös 
 
Vapla § 15 
16.6.2020 Vuoden 2019 tilinpäätös on valmistunut. Vapaa-aikalautakunnan 

toimintojen osalta vuosi 2019 toteutui taloudellisesti ja toiminnalli-
sesti suunnitellusti.  

 
Taloudelliset tavoitteet vuonna 2019:  

 Vuoden 2019 alkuperäisessä talousarviossa toimintakulut oli-

vat  1 280 910  €. Tilinpäätöksessä toimintakulut ovat 1 265 

749€. Poikkeama talousarviosta oli -  15 161 €. Menojen to-

teuma on 98,8 % suunnitellusta.  

 

 Vuoden 2019 talousarviossa toimintatuotot olivat 311 880 €. 

Tilinpäätöksessä toimintatuotot ovat 327 741 €. Poikkeama ta-

lousarviosta oli + 15 861 €. Tulojen toteuma on 105,1 % suun-

nitellusta. 

 

 Vuosikate vuoden 2019 alkuperäisessä talousarviossa oli 969 

030 €. Tilinpäätöksessä toteuma on 938 008 €. Poikkeama al-

kuperäisestä talousarviosta on – 31 022 €.  Toimintakatteen 

toteuma on 96,8 % suunnitellusta.  

 

Esityslistan erillisliitteenä on toteumavertailu tilinpäätöksestä. 

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2019:  
Vuosi 2019 sujui suunnitellusti.  
Esityslistan erillisliitteenä on toiminnallisten tavoitteiden arviointi 
sekä toimialojen toimintakertomukset.  

 
Ehdotus Lautakunta päättää ottaa tietoonsa saatetuksi ja osaltaan hyväk-

syy vuoden 2019 tilinpäätöksen.  Valtuusto käsittelee tilinpäätöstä 
kokouksessaan 17.6.2020.  

 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Jokiläänin kansalaisopiston opintomaksut 2020 – 2021  
 
Vapla § 16 
16.6.2020 Työkaudella 2019- 2020 Jokiläänin kansalaisopiston opintomak-

sut olivat seuraavat:  
 
- 17 €, jos tunteja on alle 7 
- 28 €, jos tunteja on 7-10 
- 39 €, jos tunteja on 11-20 
- 44 €, jos tunteja on 21-30 
- 52 €, jos tunteja on 31-40 
- 67 €, jos tunteja on 41-60 
- 79 €, jos tunteja on 61-80 
- 86 €, jos tunteja on yli 80 
- 115 € työkausimaksu, jolla voi osallistua kaikille muille paitsi 
avoimen yliopiston kursseille ja omakustannekursseille 
- kurssimaksut ovat olleet musiikin instrumenttiopetuksessa 10 
euroa edellä esitettyjä maksuja suuremmat. 
 
Mikäli opiskelija lunastaa työkausimaksun sen hinta on 125 €, jos 
opiskelija osallistuu musiikin instrumenttiopintoihin. 

 
 Muut  säännöt ovat olleet seuraavat:  

 
- jos alle 18-vuotias lapsi opiskelee yhdessä aikuisen kanssa sa-
massa opintoryhmässä, saa lapsi kurssimaksusta 50 %:n alen-
nuksen  
- rehtorilla on oikeus päättää ns. omakustannekursseista ja niiden 
hinnoittelusta 
- opiskelijaa laskutetaan, kun kurssin alkaminen on varmistunut 
(vähintään 7 opiskelijaa uusi ja vähintään 5 opiskelijaa jatkava 
kurssi) - muiden kuin lyhytkurssien alkaminen varmistuu, kun kol-
mannella kokoontumiskerralla on ilmoittautuneita vähintään mini-
miopiskelijamäärä 
- 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 palaute-
taan 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 perusteel-
la.  Huom. Peruminen on aina tehtävä opiston toimistoon, ei opet 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Vapaa-aikalautakunta 16.6.2020 30 2 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Jari Sillanpää  

050 545 1005  
jari.sillanpaa@jokioinen.fi  
  
  

 
 
tajalle. 
- 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 vas-
taan 

 
Ehdotuksessa kurssimaksuja lukuvuodelle 2020-2021 on muutet-
tu niin, että kurssin hinta määräytyy pidettävien oppituntien mää-
rän mukaan. Liitteen kurssimaksujen laskukaavana on 15 euron 
perusmaksu sekä sen jälkeen 1 €/oppitunti. 
 
Musiikin yksityisopetus on ollut halpaa, 2,6 € 15 tai 20 minuuttia. 
Ehdotuksessa yksityisoppitunnin pituus on 20 min. ja hinta 4 € 
kerta.  
 
Työkausimaksu on ollut 115 € ja sillä on saanut osallistua use-
ammalle kurssille. Tämä on ilmeisesti omalta osaltaan tuonut mu-
kanaan jonkinasteista sitoutumattomuutta kursseille osallistumi-
seen.  
Ehdotuksessa työkausimaksu on 90 € ja sen lisäksi 10 € jokaisel-
ta kurssilta, jolle opiskelija ilmoittautuu.  
 
Esityslistan erillisliitteenä ovat: 
Esitys kurssimaksuista lukuvuodelle 2020-2021 ja kurssimaksu-
vertailu 2019-2020 / 2020-2021 

 
Ehdotus Lautakunta päättää Jokiläänin kansalaisopiston opintomaksut liit-

teen mukaan sekä muut säännöt seuraavasti: 
- jos alle 18-vuotias lapsi opiskelee yhdessä aikuisen kanssa sa-
massa opintoryhmässä, saa lapsi kurssimaksusta 50 %:n alen-
nuksen  
- yksityisopetus ei kuulu työkausimaksuun 
- musiikin yksityistunneille osallistuva saa ryhmämusisointeihin 
osallistuessaan 50 % alennuksen kurssin normaalihinnasta 
- jos samasta perheestä osallistuu useampia alle 18-vuotiaita mu-
siikin yksityistunneille, maksaa ensimmäinen 100 % ja seuraavat 
50 % kurssimaksuista. 
- omakustannekurssit eivät kuulu työkausimaksuun 
- rehtorilla on oikeus päättää omakustannekursseista ja niiden 
hinnoittelusta 
- opiskelija voi käydä tutustumassa yhden kerran ilman kurssi-
maksun suorittamista sellaisilla kursseilla, joilla on vähintään 12 
kokoontumiskertaa 
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- opiskelijaa laskutetaan, kun kurssin alkaminen on varmistunut 
(vähintään 7 opiskelijaa )  
- kurssien, joilla on on vähintään 12 opetuskertaa, alkaminen 
varmistuu, kun viimeistään kolmannella kokoontumiskerralla on 
ilmoittautuneita vähintään minimiopiskelijamäärä  
- kurssi voi jatkaa lukukauden loppuun, vaikka sen lakkauttamisen 
perusteet täyttyisivät jo aiemmin (alle 7 opiskelijaa 3 kertaa pe-
räkkäin)  
- syksyllä lakkautetun kurssin osalta kevään kurssimaksu palaute-
taan 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. Opiston toimistolle 
tehtävä kurssin peruminen ilman kurssimaksun suorittamista on 
mahdollista vain lääkärintodistuksen perusteella 
- rehtori voi päättää muutoksista kurssien vähimmäis- ja enim-
mäisopiskelijamääriin mahdollisten poikkeusolojen (pandemia) 
jatkuessa 
- kurssimaksut eivät sisällä tarvikemaksuja  
- kurssitodistus annetaan pyynnöstä 5 euron todistusmaksua vas-
taan 
 
- OPH:n vapaan sivistystyön opintoseteliavustus (9000 €) koh-
dennetaan hankkeen käyttösuunnitelman mukaisesti työttömien, 
alhaisen pohjakoulutuksen omaavien sekä eläkkeellä olevien ja 
senioriväestön opintojen tukemiseksi 20 € / kohderyhmiin kuuluva 
opiskelija. 

 
Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Jokiläänin kansalaisopiston opetussuunnitelma lukuvuodelle 2020-2021 
 
Vapla § 17 
16.6.2020 Jokiläänin kansalaisopiston omistajakuntien välisen sopimuksen 

mukaan opisto tarjoaa vuositasolla opetusta vähintään 4 000 tun-
tia. Opiston tavoitteena on suunnitella opetus niin, että toteutunei-
den tuntien määrä on vuositasolla Humppila 1 000 h, Jokioinen 
2000 h, Ypäjä 1 000 h. 

 
Lukuvuodelle 2019-2020 ja lukuvuoden aikana oli suunniteltu 
normaalikursseja yhteensä 4 568 tuntia, joista olisi ilman ko-
ronapandemian vaikutusta toteutunut 4112 tuntia.  
Perustuntien lisäksi oli suunniteltu omakustannekursseja yhteen-
sä 467 tuntia.    

 
Koronapandemian takia jäi pitämättä 656 normaalikurssien tuntia. 
Tuntien kurssimaksuja ei palautettu. Opetuksen keskeytymisen 
jälkeen opettajille maksettiin palkkaa vielä kaksi viikkoa. Pitämättä 
jääneiden ja maksamattomien tuntien määräksi jäi 260 tuntia.   

 
Kalenterivuoden 2020 pidettyjen ja syksyksi suunniteltujen tuntien 
määrä on 3743. Keväällä pitämättä jääneet 260 tuntia jätetään va-
raukseksi syksylle. Koko kalenterivuoden 2020 suunniteltu tunti-
määrä on 4099 josta Jokioisille n. 52 % ja Humppilaan ja Ypäjälle 
kumpaankin n. 24 %. Lisäksi verkkokurssitunteja on suunniteltu 
96.   

 
Lukuvuodelle 2020-2021 on suunniteltu normaalikursseja yhteen-
sä 4 650 tuntia. Jokioisille on suunniteltu 2 205 tuntia, Humppi-
laan on suunniteltu 1 101 tuntia ja Ypäjälle 1 110 tuntia. Perustun-
tien lisäksi on suunniteltu omakustannekursseja yhteensä 386 
tuntia.  
Esityslista erillisliitteinä ovat suunnitellut normaalikurssit ja oma-
kustannekurssit tuntimäärineen sekä lukuvuoden 2020-2021 ope-
tuspäivät.  
 

Ehdotus Lautakunta hyväksyy Jokiläänin kansalaisopiston kurssisuunni-
telman lukuvuodelle 2020 - 2021.  
Lautakunta päättää oikeuttaa opiston rehtorin tekemään suunni-
telmaan tarvittavia muutoksia esim. kurssien peruuntumisen, 
opettajavaihdosten tai omakustannekurssien perustamisen vuok-
si. 

 
Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Vapaa-aikalautakunta ja valitusosoitus 
  16.6.2020  

 

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: 
10-17 
______________________________________________________ 
 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
_______________________________________________________ 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

Oikaisuvaatimusviran- 
omainen ja -aika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/ 
hankintaoikaisun. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite ja 
postiosoite: 
 
Jokioisten vapaa-aikalautakunta 
Keskuskatu 29 A 
31600 Jokioinen 
puhelin: https://www.jokioinen.fi/yhteystiedot/ 
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 
10-17 
 
Hankintaoikaisupykälät: 
 
_______________________________________________________ 
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 

 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Jokioisten kunnan kirjaamoon määräajan 
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista 
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä 
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.  
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Oikaisuvaatimuksen  
sisältö 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7. päivänä siitä, kun 
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kunnan kotisivuille. 

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimus-
ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus 
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 

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 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 
Valitusaika 30 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. 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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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 
260 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. 
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