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Kokouspaikka Miinan koulun opettajien huone 

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

 

 
Kettunen Ari, puheenjohtaja § 28-30 
Laajalehto Tomi 
Pelto-Knuutila Suvi 
Raitanen Kimmo 
Yrjänä Mervi, puheenjohtaja § 27 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 

 

Menna Jari, pöytäkirjanpitäjä § 27-29 
Sillanpää Jari, pöytäkirjanpitäjä § 30 
Stenberg Niina, kh:n edustaja 
 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 27-30 

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

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

 
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 17.12.2019 
Allekirjoitukset 
 
 
Suvi Pelto-Knuutila                      Kimmo Raitanen 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 
 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi /Päätöksenteko/ 
Pöytäkirjat ja esityslistat) 12.12.2019-2.1.2020 
Virka-asema  Allekirjoitus 
sivistystoimenjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Vapaa-aikalautakunnan kohdeavustukset 2019 
 
Vapla § 27 
11.12.2019   

Vapaa-aikalautakunta on päättänyt 30.1.2019 pitämässään ko-                   
kouksessa käsitellä ensimmäistä kertaa sekä perusavustus- että 
kohdeavustushakemukset yhtenä kokonaisuutena, eikä avustus-
määrärahaa näin eritellä etukäteen urheiluseurojen ja nuorisoyh-
distysten kesken. Kohdeavustuksiin on jäänyt vuonna 2019 yhdis-
tyksille jaettavaksi 7.120 euroa. 
Määräaikaan mennessä kohdeavustushakemuksia saapui seu-
raavasti: 
 
Koetus Juniorit ry  43.351,75 
Koetus ry   22.596,13 
Tahdittomat ry   9.884,00 
Kiusa ry 2.500,00 (tositteita                       

3.094,05) 
Korvenkävijät ry 1.750,00 (tositteita  

7.012,43) 
GummiWihta ry   1.262,51 
MLL Jokioinen ry 1.000,00 (tositteita 

1.108,80) 
Rehtilän Ns ry   402,50 

 
Yhteenveto kohdeavustushakemuksista esitellään lautakunnalle 
kokouksessa. 
 

Ehdotus Lautakunta päättää myöntää jokioislaisten urheiluseurojen ja nuo-
risoyhdistysten kohdeavustukset kokouksessa käytävän keskus-
telun pohjalta. 

 
Keskustelun jälkeen esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraa-
vasti: 
Lautakunta päättää myöntää jokioislaisten urheiluseurojen ja nuo-
risoyhdistysten kohdeavustukset (7.120,00) seuraavasti: 
 
Koetus Juniorit ry  2.136,00 (30%) 
Korvenkävijät ry  1.068,00 (15%) 
Tahdittomat ry  1.068,00 (15%) 
Koetus ry     712,00 (10%) 
GummiWihta ry    712,00 (10%) 
MLL Jokioinen ry    712,00 (10%) 
Kiusa ry     356,00 (5%) 
Rehtilän Nuorisoseura ry   356,00 (5%) 
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Päätös Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun päätösehdotuksen yksi-

mielisesti.       
 
 

Merkittiin että jäsen Ari Kettunen ja jäsen Tomi Laajalehto poistui-
vat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 
Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi varapuheenjohtaja 
Mervi Yrjänä. 
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Urheilukeskuksen investointihankkeiden suunnittelu 
 
Tela § 49 
23.10.2019 Urheilukeskuksen huoltorakennuksen sekä pesäpallokentän ala-

kentän suunnitteluun on varattu vuoden 2019 talousarvion inves-
tointiosassa määrärahaa seuraavasti: 

 - 009334 urheilukeskuksen pukuhuone- ja huoltotilat 10 000 € 
 - 009425 pesäpallon alakenttä 10 000 €. 
 
 Tekninen osasto on kilpailuttanut urheilukeskusalueen suunnitte-

lun. 
 
 Suunnittelutehtävään kuuluu laatia hankesuunnitelma urheilukes-

kuksen kivituhkakentän kunnostamiseksi hiekkatekonurmeksi se-
kä uuden huoltorakennuksen rakentamiseksi. 

 Suunnittelun pohjana käytetään mm. vapaa-aikatoimen tekemiä 
tarveselvityksiä. 

 
 Tarjouspyyntöaineisto lähetettiin sähköpostitse 3.9.2019  
 seuraaville yrityksille: 

- Sweco Ympäristö Oy 
- FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
- Ramboll Finland Oy. 

 
  Tarjousten viimeinen jättöpäivä oli 30.9.2019 klo 14 mennessä. 
  Määräaikaan mennessä tarjouksen toimitti kaksi yritystä. 
 
  Valintaperusteena on halvin kokonaishinta. Suunnittelutyön tulee 
  olla valmiina 10.12.2019 mennessä. 
 
  Saapuneista tarjouksista laadittu tarjousten avauspöytäkirja ja 
  vertailutaulukko on esityslistan oheismateriaalina.  
 
Ehdotus   Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Sweco Ympäristö Oy:n 
  30.9.2019 päivätyn suunnittelutarjouksen, summaltaan 
  24 350,00 € (alv 0 %), urheilukeskuksen investointihankkeista 
  edullisimpana sekä oikeuttaa teknisen osaston tekemään ko. 
  suunnittelutyöstä kirjallisen sopimuksen. 
  Lisäksi tekninen lautakunta päättää, että investointiosan määrä-
  rahan ylittävä osa maksetaan teknisen osaston käyttötalouden 
  talousarviosta.  
   
Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn ehdo-

tuksen. 

  ---------- 
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Vapla § 28 
11.12.2019  

Hankkeesta on pidetty 17.11. suunnittelupalaveri ja aluekatsel-
mus yhdessä teknisen hallinnon osaston, suunnittelutoimiston, 
urheiluseurojen edustajien (Kettunen, Kenttäaho, Lehtonen) ja 
vapaa-aikasihteerin kesken.  Hankkeesta on tämän jälkeen saatu 
uudet L2 –tason kuvat, joihin on toimistoyhteistyössä tehty muu-
tamia korjausehdotuksia. 
 
Pinnoitushankkeen kuvat ovat lautakunnan nähtävissä kokous-
paikalla. Investointeja viedään eteenpäin kahtena erillisenä hank-
keena AVI:n ohjeistuksen mukaisesti, jolloin alakentän pinnoitta-
minen suoritetaan ensin ja uuden huoltorakennuksen rakentami-
nen tämän jälkeen. Avustushakemus kentän pinnoittamisesta 
toimitetaan AVI:lle 31.12.2019 mennessä, ja huoltorakennuksen 
suunnitelmat vuoden 2020 loppuun mennessä. 

 
Ehdotus Vapaa-aikalautakunta merkitsee urheilukeskuksen investointi-

hankkeen suoritetut toimenpiteet ja toteuttamisaikataulun tietoon-
sa saatetuksi. 

 
Päätös  Lautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Pikku-Liesjärven leirikeskuksen kehittäminen 
Kh § 80 
15.4.2019 Kunnan talousarviossa on varattu 10 000 euron määräraha Pikku-

Liesjärven leirikeskuksen kehittämisideointiin. 
Leirikeskus alkaa olla käyttökaarensa loppupäässä. Leirikeskuk-
sesta puuttuu juokseva vesi. Sen keittiö- ja ruokailutilat sijaitsevat 
vanhassa navetassa. Leiriläisten majoitustilat ovat varsin vaati-
mattomat. 
Samaan aikaan kun leirikeskus alkaa vaatia investointeja on leiri-
ikään tulossa olevien ikäluokkien koossa tapahtumassa selvää 
pienenemistä ja syntyvyys on koko ajan laskemassa. Leiritoimin-
nan tulevaisuutta onkin syytä pysähtyä pohtimaan ja hakemaan 
vaihtoehtoja nykymuotoiselle kesäleiritoiminnalle ainakin leirien 
pitopaikan osalta. Pikku-Liesjärven leirikeskus vaatii kehittämisin-
vestointeja. 
Seutuneuvosto on käsitellyt kuntien leirikeskuksien tilannetta ja 
todennut, että kaikki alueen leirikeskukset tarvitsevat toimenpitei-
tä. Seutuneuvosto antoi kuntajohtajille tehtäväksi selvittää mah-
dollisuutta kuntien yhteiselle leirikeskukselle. Selvitystyö on kes-
ken, mutta jo tässä vaiheessa on todettu yhteisen leirikeskuksen 
toteuttaminen varsin haasteelliseksi jo senkin takia, että kesäleirit 
ajoittuvat kaikissa viidessä kunnassa samoihin kesäviikkoihin. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää muodostaa työryhmän pohtimaan kesälei-
ritoiminnan kehittämistä. 
Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja muutti päätös-
ehdotustaan. Hän ehdotti, että kunnanhallitus päättää muodostaa 
työryhmän pohtimaan Pikku-Liesjärven leirikeskuksen kehittämis-
tä. 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun 
päätösehdotuksen ja valitsi työryhmään Tarja Kirkkola-
Heleniuksen, 
Jari Mennan, Jari Salon, Jari Sillanpään ja Niina Stenbergin. Li-
säksi päätettiin pyytää nuorisovaltuustoa nimeämään työryhmään 
oma edustajansa. 
Työryhmän työn pitää olla valmis 31.8.2019 mennessä. Työryhmä 
voi tarpeen mukaan kuulla ja käyttää työssään asiantuntijoita. 

  ---------- 
 
 
Vapla § 29 
11.12.2019   

Työryhmään on nimetty nuorisovaltuustosta Juuso Hakamäki, ja  
tämän jälkeen työryhmä on kokoontunut neljä kertaa pohtimaan 
leirikeskuksen kehittämistä. Kokoontumisten tuloksena työryhmä  
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on laatinut raportin. Lisäksi on suoritettu lasten ja kuntalaisten 
kuuleminen leirikeskuksen kehittämisasiassa, joista molemmista 
on erilliset yhteenvedot. Raportti sekä kuulemisten yhteenvedot 
toimitetaan lautakunnan jäsenille esityslistan liitteenä. Sama ra-
portti on toimitettu myös kunnanhallitukselle, joka käsittelee sitä 
vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020-2022 taloussuunnitel-
man yhteydessä. 

 
Ehdotus Vapaa-aikalautakunta tutustuu työryhmän laatimaan raporttiin ja 

kuulemisten yhteenvetoihin, ja merkitsee Pikku-Liesjärven leiri-
keskuksen kehittämistoimenpiteet tietoonsa saatetuiksi.   

 
Päätös Lautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Viranomaisten pöytäkirjat ja päätökset 
 
Vapla § 30 
11.12.2019  Kansalaisopiston rehtorin päätökset § 9-10 
 
Ehdotus Lautakunta päättää merkitä edellä esitellyt pöytäkirjat tiedoksi ja 

päättää, että pöytäkirjoissa olevia kuntalain mukaisen otto-
oikeuden piiriin kuuluvia päätöksiä ei oteta vapaa-
aikalautakunnan käsiteltäviksi. 

 
Päätös Lautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
 
 
 
 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 

Vapaa-aikalautakunta ja valitusosoitus 
 11.12.2019  

 

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: 
27-30 
 
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 
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 
 
27-30 
 
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. 
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