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Kokousaika Torstai 21.12.2017 klo 18.00-19.35 

Kokouspaikka Miinan koulun opettajien huone 

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

 

 
Kettunen Ari, puheenjohtaja § 27-28 
Hossi Suvi 
Laajalehto Tomi 
Lehtinen Sari, varajäsen 
Raitanen Kimmo 
Yrjänä Mervi, puheenjohtaja § 26 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 

 

Lehtinen Rami, kh.n puheenjohtaja 
Menna Jari, pöytäkirjanpitäjä 
Stenberg Niina, kh:n edustaja 
 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 26-28 

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 Menna 

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

Tarkastusaika 

Jokioinen 27.12.2017 
Allekirjoitukset 
 
 
Kimmo Raitanen                               Suvi Hossi 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 
 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi /Päätöksenteko/ 
Pöytäkirjat ja esityslistat) 22.12.2017-12.1.2018 
Virka-asema  Allekirjoitus 
vapaa-aikasihteeri 

 

http://www.jokioinen.fi/


  
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Vapaa-aikalautakunta 21.12.2017 54 5 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Jari Menna  

p.050-5174456   
jari.menna@jokioinen.fi  
  
  
  
  

 
 
 
Vapaa-aikalautakunnan kohdeavustukset 2017 / Liikunta 
 
Vapla § 26 
21.12.2017 Vapaa-aikalautakunta on 16.2.2017 pitämässään kokouksessa 

päättänyt että urheiluseurojen vuoden 2017 kohdeavustuksiin va-
rataan 3.210 € määräraha, joka on ollut seurojen haettavana 
30.11.2017 mennessä. 
Lisäksi lautakunta on päättänyt siirtää ratkaisuvaltaa vapaa-
aikasihteerille avustuksen etukäteen myöntämisessä 500 € asti. 
 
Kohdeavustuksia myönnetään urheiluseurojen koulutustoimin-
taan, huoneistomenoihin, leireihin, kuljetuksiin ym. toimintakohtei-
siin. Avustushakemukseen tulee liittää hyväksyttävät tositteet ku-
luista, joihin avustusta haetaan. 
Kohdeavustusta voi lautakunta halutessaan myöntää myös yksi-
tyishenkilöille tai muille kuin jokioislaisille yhdistyksille. 
 
Määräaikaan mennessä kohdeavustuksia haettiin kuluihin seu-
raavasti: 
 
Jokioisten Koetus Juniorit                    20.507,13 € 
Jokioisten Koetus ry                     21.261,70 € 
GummiWihta ry   4.333,75 €                  
Vaulammin Kiusa ry   1.000,00 € 

 
Avustushakemukset liitteineen on nähtävissä kokouspaikalla. 
 
Vapaa-aikasihteeri on 5.9.2017 myöntänyt vapaa-
aikalautakunnan antamin valtuuksin GummiWihta ry:lle 500 euron 
kohdeavustuksen Norpparalli-tapahtuman kulujen (2.395,00) peit-
tämiseksi. Kululaskelmat ja tapahtuman ohjelma on nähtävissä 
kokouspaikalla. Näin kohdeavustusmäärärahaa on jaettavana yh-
teensä 2.610 euroa.  

 
Ehdotus Lautakunta päättää jakaa vuoden 2017 kohdeavustuksina 2.610 

euroa seuraavasti: 
   
  Koetus Juniorit   1.400,00 
  Jokioisten Koetus ry      700,00 
  GummiWihta ry      300,00 
  Vaulammin Kiusa ry      210,00 
 
Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Merkittiin, että puheenjohtaja Ari Kettunen ei esteellisenä osallis-
tunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Puheenjohtajana 
tämän pykälän ajan toimi varapuheenjohtaja Mervi Yejänä. 
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Vapaa-aikalautakunnan kohdeavustukset 2017 / Nuorisotoimi 
 
Vapla  § 27 
21.12.2017 Vapaa-aikalautakunta on 16.2.2017 pitämässään kokouksessa 

käsitellyt avustusten jakoperusteita ja päättänyt jakaa nuorisotyö-
tä tekeville yhdistyksille kohdeavustuksina 3.000 €.  
Kohdeavustusmäärärahaa voidaan lautakunnan päätöksen mu-
kaisesti siirtää myös nuorisotilan valvontatöitä tehneiden yhdistys-
ten tukemiseen. Hakuaika päättyi 30.11.2017 ja määräaikaan 
mennessä haettiin yhdistysten toimesta avustusta seuraavasti: 
Tahdittomat ry  
   8.762,75 € 
Rehtilän Nuorisoseura ry   1.358,64 € 
Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistys ry   1.244,63 € 
MLL:n Jokioisten osasto   1.200,00 € 
Korvenkävijät ry      800,00 € 
Pioneerit ry       512,24 € 
 
Avustushakemukset liitteineen on nähtävissä kokouspaikalla. 

 
Ehdotus Lautakunta päättää jakaa nuorisotoimen vuoden 2017 koh-

deavustuksina yhteensä 3.000 € seuraavasti:  
 

Korvenkävijät ry   800,00    
Tahdittomat ry   700,00  
Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistys ry   600,00  
Rehtilän Nuorisoseura ry  450,00  
MLL:n Jokioisten osasto   300,00 
Pioneerit ry    150,00 

 
Päätös Kokouksessa käydyn keskustelun jälkeen esittelijä teki seuraavan 

muutetun päätösehdotuksen: 
 

Korvenkävijät ry   700,00    
Tahdittomat ry   700,00  
Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistys ry   600,00  
Rehtilän Nuorisoseura ry  450,00  
MLL:n Jokioisten osasto   400,00 
Pioneerit ry    150,00 
 
Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun päätösehdotuksen yksi-
mielisesti. 
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Merkittiin, että jäsen Tomi Laajalehto ei esteellisenä osallistunut 
asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. 
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Ilmoitusasiat  
 
Vapla § 28 
21.12.2017 1. Datumin liikuntatilat on otettu käyttöön 9.10.2017. Ikäihmisten       

liikuntaryhmät sekä naisten ja miesten Easyline-ryhmät ovat siir-
tyneet Datumin ryhmäliikuntatiloihin. 

 
 2. Ikäihmisten ryhmäliikuntoja on lisätty 17.11. alkaen pidettäväksi 

Datumilla myös perjantaiaamuisin klo 9.00-12.00, sekä naisten 
Easyline-ryhmiä myös lauantaisin klo 10.00-11.15. 

 
 3. Lentopallon Jokioisten ja Tammelan yhteinen lentopallon har-

rastesarja on aloitettu 18 joukkueella 25.10. Otteluita pelataan 
Datumilla ja Tammelan koulukeskuksella, sarjan viimeiset ottelut 
18.4.2018. 

 
 4. 1-2 –luokkien Liikuntapassikampanja on toteutettu yhteistyössä 

Forssan ja Tammelan kanssa. Jokioislaisia osallistujia kampan-
jassa 141 oppilasta (40,4%). 

 
 5. Nuorisotoimen Nuto Cup on käynnistynyt Jokioisilla 21.11. Uu-

tena yhteistyökuntana mukana Somero. 
 
 6.  Nuorisotoimi on syksyn aikana järjestänyt tai ollut mukana jär-

jestämässä eri yhteistyötahojen kanssa mm. 7-leiripäivät, Lanit, 
Kuutamoleirin, retken Fazerin tehtaalle ja Linnanmäen valokarne-
vaaleille,ja Tubettajavierailun Paanan koululle. 

 
 7. Nuorisovaltuusto on kokoontunut noin kerran kuukaudessa,  

liittynyt mukaan Maakunnalliseen Nuorisovaltuustoon, osallistunut 
omalla kojulla ja arpajaisilla Joulunavaustapahtumaan sekä aloi-
tellut yhteistyötä muiden Nuorisovaltuustojen kanssa (mm. Janak-
kala-vierailu).  

 
 8. Valtakunnallisella ehkäisevän päihdetyön viikolla 45, perjantai-

na 10.11., järjestettiin ehkäisevän päihdetyön pop up – tapahtuma 
Jokioisilla, entisen kukkakaupan tiloissa. Tapahtuman tarkoituk-
sena oli tehdä näkyväksi kunnassa ja seutukunnalla tehtävää eh-
käisevää päihdetyötä. Tapahtuman järjesti Jokioisten kunta yh-
teistyössä Fshky:n A-klinikan, ravintola Statuksen sekä valtakun-
nallisen ehkäisevän päihdetyön järjestö EHYT ry:n kanssa.  
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9. Pienryhmätoimintaa järjestettiin syksyn aikana kohdennetusti 8-
luokkalaisille tytöille. Ryhmään valikoitui 7 tyttöä, joiden ajateltiin 
voivan hyötyä toiminnasta. 6 tytöistä osallistui toimintaan. Pien-
ryhmätoiminta oli osa oppilaiden kouluaikaa ja siihen osallistumi-
nen oli vapaaehtoista. Ryhmä kokoontui yhteensä 6 kertaa.  
Toiminnan tarkoituksena oli vahvistaa tyttöjen arvostusta itseään 
kohtaan, keskustella itsetuntoon ja minäkuvaan liittyvistä tekijöistä 
sekä käsitellä nuorten omaan arkeen liittyviä asioita/kysymyksiä 
yhdessä aikuisen kanssa. Ryhmän ohjaajina toimivat erityisnuori-
sotyöntekijä ja koulukuraattori. Toiminta päättyi tiistaina 12.12. tyt-
töjen kanssa yhdessä suunniteltuun valokuvausprojektiin.  

 
10. Etsivän nuorisotyön asiakasseuranta ajalta vuodelta 2017 
(1.1.2017 – 31.12.2017) toimitetaan vuoden loppuun mennessä ti-
lastoinnista vastaavalle taholle. Tilastot toimitetaan Opetus- ja 
kulttuuriministeriön etsivän nuorisotyön valtakunnallista tilastointia 
varten. 

 
11. Kuntokeskuksen pukuhuoneiden suihkutilat ovat olleet poissa 
käytöstä havaitun kosteusvaurion ja remontin vuoksi 29.11. alka-
en. Remontti toteutetaan pääosin kunnan omana työnä.  

 
Ehdotus        Vapaa-aikalautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saa-

tetuiksi. 
 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 

Vapaa-aikalautakunta ja valitusosoitus 
 21.12.2017  

 

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: 
 
26-28_________________________________________________ 
 
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: 
 
26-28_______________________________________________________ 
 
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. 


