
 Kokouspöytäkirja Sivu Nro 

 
 

 Vapaa-aikalautakunta   18 2 

 

   

Kokousaika Torstai 2.6.2022  klo 19.08 – 20.50 

Kokouspaikka Paanan koulun ruokasali  

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

 

 
Kettunen Ari, puheenjohtaja § 10-17 
Raitanen Kimmo 
Ristolainen Sanni 
Stenberg Janna, puheenjohtaja § 9 
Valta Maria 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 

 

Eldén Kaisu, kirjastonjohtaja 
Holstikko Samu, nuorisovaltuuston edustaja 
Matilainen Jukka. kunnanjohtaja 
Menna Jari, pöytäkirjanpitäjä § 9-13, 16 
Sillanpää Jari, pöytäkirjanpitäjä § 14, 17 
Stenberg Niina, kh:n edustaja 
 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 9-17 

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

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti vapaa-aikalautakunnan jäsenet  
Sanni Ristolainen ja Maria Valta 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtajat                    Pöytäkirjanpitäjät 

 
 
Ari Kettunen Janna Stenberg    Jari Sillanpää  Jari Menna 

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

Tarkastusaika 

Jokioinen 8.6.2022 
Allekirjoitukset 
 
 
Sanni Ristolainen           Maria Valta 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 
 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi /Päätöksenteko/ 
Pöytäkirjat ja esityslistat) 9.6.2022 – 30.6.2022 
Virka-asema  Allekirjoitus 
sivistystoimenjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/


 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Vapaa-aikalautakunta                 2.6.2022 19 2 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Jari Sillanpää  

050 545 1005, 03 4182 7430  
jari.sillanpaa@jokioinen.fi  
  
  

 
 
 
Vapaa-aikatoimen vuoden 2022 perusavustukset urheiluseuroille ja nuorisotyötä 
tekeville yhdistyksille  
 
 
Vapla  § 9      
2.6.2022  Vapaa-aikalautakunta on julistanut vuoden 2022 perusavustukset 

urheiluseuroille haettaviksi 30.4.2022 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 neljä jokioislaista nuorisotyötä tekevää yhdistys-
tä. Hakemukset ja yhteenveto vuosien 2015-2021 myönnetyistä 
perusavustuksista sekä yhdistysten avustusvertailu esitellään lau-
takunnalle kokouksessa. 

 
Vapaa-aikalautakunta on 16.2.2022 pitämässään kokouksessa 
päättänyt, että vuoden 2022 urheiluseurojen ja nuorisoyhdistysten 
avustusmäärärahat jaetaan seuraavasti:  
Parhaiden urheilijoiden palkitsemiseen stipendein käytetään avus-
tusmäärärahasta tarvittavat 450 euroa. Tämän jälkeen jaetaan 
määräraha (20.020 €) seuraavasti: Urheiluseurat ja nuorisoyhdis-
tykset: 
 
perusavustuksina 13.500 € 
kohdeavustuksina 6.520 € 
 
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. 
 
Avustusten jaossa huomioidaan erityisesti jokioislaisille lapsille ja 
nuorille järjestetty toiminta (alle 18-vuotiaat), jäsenmäärä, harras-
tajien ja ohjaajien määrä sekä järjestetyn toiminnan määrä. 
 
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Vapaa-aikalautakunta                 2.6.2022 20 2 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Jari Sillanpää  

050 545 1005, 03 4182 7430  
jari.sillanpaa@jokioinen.fi  
  
  

 
 
 

Ehdotus  Lautakunta päättää myöntää urheiluseurojen ja nuorisotyötä teke-
vien yhdistysten perusavustukset 13.500 € vuonna 2022 seuraa-
vasti: 

 
  Koetus Juniorit ry (41 %) 5.535,00  
                    GummiWihta ry (13 %) 1.755,00   
                    Korvenkävijät ry (13 %) 1.755,00 
                    Koetus ry (13 %)  1.755,00   
                    MLL Jokioinen ry (7 %)  945,00      
                    Tahdittomat ry (6 %)     810,00   
                    Vaulammin Kiusa ry (6 %)    810,00 
                    Päivähoidon vanh.yhdistys ry (1 %)     135,00 
 
 
 
Päätös                     Lautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti.  
 
 

Merkittiin, että jäsen Ari Kettunen poistui esteellisenä kokouksesta 
asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi 
varapuheenjohtaja Janna Stenberg. 
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Valtuustoaloite lasten ja nuorten skeitti- ja pump track -alueen  
rakentamisesta 
 
Kh § 79 
16.12.2021 Jokioisten Keskustan valtuustoryhmä teki seuraavan valtuusto-

aloitteen: 
 

”Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja harrastamisen mahdollisuus on 
kunnassamme strategisesti korkea tavoite. Kunnassamme tulee 
turvata jatkossakin lapsille ja nuorille temppuilupaikka. Urheilu-
kentän parkkipaikan rakentamisen myötä nykyinen skeittiramp-
pialue tulee uudelleen sijoitettavaksi nuorille sopivaan ja saavutet-
tavaan paikkaan. Esitämme, että samalla ajantasaistetaan, suun-
nitellaan ja rakennetaan skeitti- ja pump track -alue. Alueen suun-
nittelussa osallistetaan kunnan nuoret, jotta kohderyhmän oma 
vaikuttaminen mahdollistuu. Uskomme tämän myös sitouttavan 
kuntamme nuoria ottamaan paikan rakenteet ”omakseen”. Inves-
toinnin toteutuksessa selvitetään mahdollisuus seudullisen elin-
keinoelämän halukkuuteen osallistua projektiin. 

 
Skeitti- ja pump track -alueen rakentamisen myötä kunta selvittää 
ja varaa resursseja välineistön hankintaan, jotta kaikilla on yhtä-
läinen mahdollisuus kokeilla harrastusta. 

 
Jokioisilla 16.12.2021 

 
Jokioisten Keskustan valtuustoryhmä”. 

 
Päätös Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallinto-

säännön 111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 ----------   
 

Teknisen hallinnon osasto on selvittänyt ja tarkastellut asiaa tek-
niseltä näkökannalta, ja todennut hankkeesta mm. seuraavaa: 

 
”Nykyinen skeittiparkki on rakennettu vuonna 2007 ja on tullut jo 
elinkaarensa päähän. Lisäksi urheilukentän parkkipaikan raken-
tamisen myötä nykyinen skeittiramppialue tulee uudelleen sijoitet-
tavaksi.  

 
Kunnan asemakaavassa ei ole tällä hetkellä osoitettuna erityistä 
paikkaa skeittipaikalle. Nykyaikainen skeitti- ja pumptrack-rata on  
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pinta-alaltaan noin 700 m2 ja vaatii noin 1500m2 -2000 m2 kokoi-
sen sijoitusalueen. Tämän kokoinen alue voisi löytyä esimerkiksi  
Paanan koulun eteläpuolella sijaitsevalta peltoalueelta. Alue on 
kaavoitettu lähivirkistysalueeksi, ja sen omistaa valtio, joten kun-
nan tulisi hankkia siitä tarkoitukseen vaadittava määräala omis-
tukseensa. 

 
Mahdollisia muita sijoituskohteita voisi löytyä Koulupolun varrelta 
tai Koulutien varastoalueen läheisyydestä. Varastoalueella ole-
vien rakennusten poistaminen edellyttää korvaavia varastotiloja 
muualta. Lisäksi alueella sijaitsee Nevel Oy:n varalämpökeskus. 

 
Uuden betoni/asfalttipintaisen skeittipuiston viereen suunnitellaan 
asfalttipintainen pumptrack-rata, jolloin lähiliikuntapaikasta tulisi 
vieläkin monikäyttöisempi ja laajaa käyttäjäryhmää palveleva ko-
konaisuus. Skeittiparkin ja pumptrack-radan yhdistelmä palvelisi 
muun muassa rullalautailijoita, scoottajia sekä bmx-pyöräilijöitä. 
Skeitti- ja pumptrack-rata tulee suunnitella yhteistyössä alueen 
käyttäjien sekä skeittialan ammattilaisten kanssa.  

 
Pumptrack-radalla tarkoitetaan yleensä silmukoista muodostettua 
väylää, jossa on erilaisia yliajettavia objekteja kuten kumpuja ja 
kallistettuja kurveja. Radan muoto on suunniteltu niin, että sen 
muotoja voi käyttää vauhdin kasvattamiseen, jolloin se palvelee 
laajaa käyttäjäjoukkoa aloittelijoista kokeneempiin harrastajiin. 
Vastaavalla ajatuksella rakennettu skeitti- ja pumptrack-puisto 
avattiin Kurikkaan vuoden 2019 syksyllä. Liikuntapaikkahankkeen 
kokonaisbudjetti oli noin 250 000 euroa.  

 
Jokioisille rakennettavan skeitti- ja pumptrack-radan kustannusar-
vioon vaikuttaa ensisijaisesti sen sijaintipaikka (mm. alueen kuiva-
tus ja pohjarakentamisen tarve) ja haluttu toteutustapa. Esimer-
kiksi useita vastaavia hankkeita Suomessa toteuttaneen Trail it 
Oy:n käyttämän Black Park- konseptin neliökustannukset (n. 280 
€/m2 pohjatöineen) ovat huomattavasti pienemmät kuin kokonaan 
betonista tehdyn skeittialueen (n. 400 €/m2 ilman pohjatöitä).  
 
Kokonaiskustannusarvio Jokioisille rakennettavalle radalle olisi 
Black Park-konseptilla noin 200 000 €. Tämän lisäksi tulisi mah-
dollisesta maanhankinnasta aiheutuvat kustannukset. 
Black Park-konseptissa suositaan asfalttia ja erikseen alustaan 
asennettavia välineitä, missä on mukana myös betonisia element-
tejä  
 
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Vapaa-aikalautakunta                 2.6.2022 23 2 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Jari Sillanpää  

050 545 1005, 03 4182 7430  
jari.sillanpaa@jokioinen.fi  
  
  

 
 
 
Hankkeelle on mahdollisuus hakea lähiliikuntapaikoille suunnattua 
valtionavustusta. Avustuksen määrä on harkinnanvarainen. Lähi-
liikuntapaikkojen osalta on tavoitteeksi asetettu 30-50% avustus-
osuus hankkeen arvioiduista kokonaiskustannuksista.  
 
Ennen mahdollisia toteutuspäätöksien tekoa tulisi pystyä varmis-
tamaan alueiden toiminnan kannalta oleelliset yllä- ja kunnossapi-
toon liittyvät taloudelliset ja toiminnalliset resurssit.”  
 
16.3.2022 pitämässään kokouksessa on tekninen lautakunta 
päättänyt lähettää valtuustoaloitteen edelleen kunnanhallituksen 
käsittelyyn.  
 
----------   

 
Vapla § 10 
2.6.2022  Vapaa-aikasihteeri on pyytänyt asiasta lausuntoa Nuorisovaltuus-

tolta. Nuorisovaltuusto on vastannut lausuntopyyntöön seuraavas-
ti: 

 

”Nuorisovaltuusto kokee, että skeitti- ja pumptrack rata on ajan-
kohtainen ja tarpeellinen kunnan nuorille ja puoltaa tämänhetki-
sen skeittiparkin uusimista skeitti- ja pumptrack -radaksi. Parkin 
tulisi olla monipuolinen sekä turvallinen jokaiselle radan käyttäjäl-
le. Monipuolinen rata palvelee useampaa kuntalaista ja käyttäjä-
ryhmää.  
 
Mielestämme radan turvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huo-
miota, jotta onnettomuuksia voidaan välttää. Alueen tulisi olla riit-
tävän väljä, jotta jokaisella on tilaa liikkua.  

 
Nuorisovaltuuston mielestä alueella tulisi olla ehdottomasti roskis, 
jotta paikan ympäristö pysyy siistinä sekä penkkejä levähdystau-
kojen pitämiseen. Lisäksi alueen tulisi olla aidattu sekä valaistu, 
jotta sitä voisi käyttää pimeämpään vuorokauden aikaan.  

 
Skeitti- ja pumptrack -radassa pitäisi olla ainakin halfpipe -ramppi, 
joka on nykyisessäkin skeittiparkissa, sekä liukumisputki eli reili.  
Mielestämme skeitti- ja pumptrack- radan tulisi olla lähellä keskus-
taa sekä kouluja. Kolmesta ehdotetusta paikasta suosioon nousi 
Miina Sillanpään tie, koska se sijaitsee lähellä keskustaa, alueella 
on tilaa, ja alue on melko rauhallinen.”  
----------  
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Ennen uuden pumptrack- ja skeittiparkin rakentamista tulee miet-
tiä, puretaanko vanha parkki, vai saadaanko se siirrettyä toisaalle 
siksi ajaksi, kun uudet harrastuspaikat valmistuvat, jolloin nuorilla 
säilyisi koko ajan tärkeä lajin harrastusmahdollisuus. 
 
Vapaa-aikalautakunnan 3.11.2021 pitämässä kokouksessa on 
hyväksytty investointiehdotuksiksi vuosille 2022 – 2024 seuraavat 
toimenpide-ehdotukset ja hankkeet: 
 
Pikku-Liesjärven leirikeskuksen kehittämistä tulee jatkaa koko 
suunnitelmakauden huomioimalla Pikku-Liesjärven leirikeskuksen 
kehittämistyöryhmän raportin mukaiset puutteet, ja korjaamalla 
mm. seuraavat kohteet: 

 
- päärakennuksen vesijohdon ja viemärin rakentaminen 
- päärakennuksen ulko-oven uusiminen 
- päärakennuksen ulkovuoren korjaus ja maalaus 
- majoitusrakennuksen vesikaton maalaus 
- majoitustilojen sisätilojen maalaus 
- keittiörakennuksen sisätilojen ja ulkopintojen maalaus 
 
 
v. 2022 
 
Crossfit -alueen rakentaminen ”kuntoportaiden yhteyteen” 
40.000 (alv 0%), + AVI:n avustus 10.000 
 

 Urheilukeskuksen pysäköintialueen laajentaminen ja asfaltointi 
 

 Skeittiparkin siirtäminen / betonisen skeittiparkin rakentaminen 
(Paanan koulun yhteyteen?) 
 
v. 2023 
 
Urheilukeskuksen huoltorakennuksen rakentaminen 
 
v. 2024 
 
Frisbeegolfradan ”talvi ysin” rakentaminen Paukkumäkeen 
 
10.000 (alv 0%) 
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Ehdotus             Vapaa-aikalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle skeitti- ja 

pumptrack -alueen suunnittelun jatkamista sijoituspaikkana vanha 
varastoalue Miina Sillanpään tien / Koulutien läheisyydessä tekni-
sen hallinnon osaston antamien kustannusselvitysten mukaisesti. 
Suunnittelussa ja päätöksenteossa tulisi huomioida Nuorisoval-
tuuston antama lausunto sekä lajin harrastajien toiveet vanhan 
parkin laitteiden säilyttämisestä / siirtämisestä uuden alueen val-
mistumiseen saakka, näin mahdollistaen lajin jatkuva harrastami-
nen. 

 
   Kokonaiskustannuksiltaan kalliin hankkeen toteuttaminen tulisi 

kuitenkin ajoittaa vapaa-aikalautakunnan hyväksymä vuosien 
2022-2024 investointisuunnitelma huomioiden.    
 
 
 

Päätös             Lautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Ulkokuntoilualueen rakentaminen Miinan koulun piha-alueelle 
 
Vapla § 11 
2.6.2022  Jokioisten kunnan vuosien 2022-2024 investointisuunnitelmassa 

on varattu vuodelle 2022 40.000 euron määräraha ulkokuntoilu-
alueen rakentamista varten. Lisäksi Aluehallintovirastolta on haet-
tu lähiliikuntapaikka-avustusta hankkeeseen 10.000 euroa. Alu-
een sijoituspaikasta on käyty keskusteluja eri käyttäjäryhmien 
kanssa, ja parhaaksi sijoituspaikaksi on todettu Miinan koulun pi-
ha-alue kuntoportaiden ja pulkkamäen läheisyydessä. AVI:n pää-
töstä asiasta ei ole vielä saatu.  
 
Välinehankinnat alueelle tulee ratkaista, kun päätös avustuksen 
suuruudesta tiedetään, ja alueen perustamiskustannukset selvite-
tään.  Tavoitteena on hankkia kalustokokonaisuus, joka palvelee 
turvallisesti kaikkia käyttäjäryhmiä, ja täyttää monipuolisen kuntoja 
toiminnallisen harjoittelun vaatimukset. Asiasta on kuultu mm. ur-
heiluseurojen, ikäihmisten ohjaajien sekä opettajien ja kuntosali-
harjoittelijoiden mielipiteitä. Painopakalliset laitteet tulee olla suo-
jattuja, osa laitteista tulee varustaa turva-alustoilla, ja osa vaatii 
betonivalualustan. 
 
Toiminnallisen harjoittelun alueen sijoittuminen piha-alueelle edel-
lyttää mm. pyörätelinealueen siirtoa piha-alueella toisaalle sekä 
vanhan kevyen liikenteen väylän poistamisen.  

 
Ehdotus  Lautakunta päättää valtuuttaa vapaa-aikasihteerin tekemään pää-

töksen laitekokonaisuudesta pyydettävien tarjousten pohjalta, kun 
tieto AVI:n avustuksen suuruudesta selviää, ja perustamiskustan-
nukset (alueen pohjatyöt, betonivalut, hiekkatekonurmen asennus 
yms.) saadaan laskettua teknisen hallinnon osaston toimesta. 
Tarjouspyynnöt toimitetaan neljälle eri laitetoimittajalle; Lappset 
Group Oy, Puuha Group Oy, Kompan Oy ja Leikkiset Oy.  

 
 
Päätös                    Lautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 

Lisäksi keskustelun jälkeen lautakunta päätti esittelijän ehdotuk-
sesta yksimielisesti esittää teknisen hallinnon osastolle selvitettä-
väksi vaihtoehtoisesti ulkokuntoilualueen sijoittamista urheiluken-
tän keinopinnoitteiselle päätysegmentille siten, että alue suojattai-
siin nurmikentän suunnasta suoja-aidalla. Näin säästyttäisiin suu-
remmilta perustamiskustannuksilta ja kuntoilualue olisi osa nykyis-
tä liikuntapaikkakokonaisuutta. 
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Vapaa-aikatoimen ohjattu toiminta kesällä 2022 
 
 
Vapla § 12 
2.6.2022                      Vapaa-aikatoimi on perinteisesti järjestänyt koululaisille kesän ai-

kana mm. uima- ja urheilukoulu- sekä leiritoimintaa.  
 
Alkeisuimakoulu järjestetään Vesihelmessä 6.-10.6. klo 8.30-
10.00. Koulun hinta 60,00/oppilas. Oppilaita 15. 
 
Pikku-Liesjärven kesäleirit pidetään kolmelle ikäluokalle 6.-10.6., 
13.-17.6. ja 20.-23.6. 3-4lk ja 1-2 lk leirit jo täynnä, 5-6 lk noin 25 
lasta. 
 
Vapaa-aikatoimen urheilukoulu järjestetään 4.-29.7. urheilukentäl-
lä kahdelle eri ikäryhmälle ma-pe klo 10.00-14.00. 

 
  Nuorisotoimi toteuttaa viime kesän tapaan leikkimielisen TourDe-

Jokioinen – suunnistuskilpailun, joka on käynnissä koko heinä-
kuun ajan. 20 rastia on sijoitettu eri puolilla kuntaa, oikein vastan-
neiden kesken arvotaan yllätyspalkintoja.  

 
  Näiden lisäksi tarjolla on mm. seuraavia ohjattuja toimintoja:   

 
Forssan Salaman yleisurheilukoulu urheilukentällä 
tiistaisin ja torstaisin 5-13 -vuotiaille ajalla 31.5.-28.7. 
 
Pesiskoulu 6-12 vuotiaille yhteistyössä Koetuksen kanssa 
6.-29.6. maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 10.00-11.30.  
 
MLL:n lasten kerho 1.-4. -luokkalaisille 6.-17.6. 
 
Elonkierron luontokerho 5-10 -vuotiaille keskiviikkoisin klo  
18.00-19.30 ajalla 8.6.-6.7. 
 
Tammelan 4H-yhdistyksen Kepparipäiväleiri Elonkierrossa 
ma-pe 13.-17.6. klo 10-15 
 
 

Ehdotus   Vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä toteutettavaksi kesällä            
2022 edellä mainitut tapahtumat yhteistyössä eri tahojen kanssa. 

 
Päätös  Lautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Vapaa-aikatoimen kesätyöntekijät 2022 
 
Vapla § 13 
2.6.2022   Vapaa-aikalautakunnan talousarviossa on varattu määräraha ke-    

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

   
KESÄLEIRIT 6.-23.6. 
  

Henriikka Tenkanen LEIRIOHJAAJA 
Joona Rantanen LEIRIOHJAAJA 
Ronja Widén                     LEIRIOHJAAJA 
Aada Kallio  TIENAA300 (6.-10.6.) 
Mikko Yli-Kahrakuusi TIENAA300 (6.-10.6.) 
Aurelia Björklund TIENAA300 (13.-17.6.) 
Fanni Ampuja TIENAA300 (13.-17.6.) 
Laura Liski  TIENAA300 (20.-23.6.) 
Joanna Ågren TIENAA300 (20-.23.6.) 

 
VESIHELMI  6.-10.6. 
 

Milla Aaltonen VALVOJA / TIENAA300 (7.45-11.00) 
       

URHEILUKOULUT  4.-29.7. 

Joona Rantanen OHJAAJA 

Aleksi Mäntyvaara TIENAA300 (4.-15.7.) 
Veikka Kallionpää TIENAA300 (4.-15.7.) 
Veikka Junnila TIENAA300 (18.-29.7.)   
Iivari Sakkinen TIENAA300 (18.-29.7.) 

 
 
       
Ehdotus  Vapaa-aikalautakunta päättää todeta vapaa-aikatoimen kesätyön-

tekijävalinnat tietoon saatetuksi.  
 
 
Päätös  Lautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
 
 
 
 
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Vapaa-aikalautakunta                 2.6.2022 29 2 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Jari Sillanpää  

050 545 1005, 03 4182 7430  
jari.sillanpaa@jokioinen.fi  
  
  

 
 
 
Osittainen virkavapaa 
 
Vapla § 14 
2.6.2022 Jokiläänin kansalaisopiston päätoiminen tekstiiliaineiden opettaja 

Sari Wenning on anonut osittaista virkavapautta 1.8.2022 – 
31.7.2023 väliseksi ajaksi. Sari Wenning esittää, että hänen työ-
aikansa olisi 50 % täydestä työajasta.  

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

 
Asiaan liittyvä anomus esitellään kokouksessa. 

 
 
Ehdotus  Lautakunta päättää myöntää tekstiiliaineiden opettaja Sari Wen-

ningille osittaisen virkavapauden 1.8.2022 – 31.7.2023 väliseksi 
ajaksi siten, että hänen työaikansa on 50 % täydestä työajasta. 
Virkavapaa on palkaton.  

 
 
 
Päätös Lautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Ilmoitusasiat  
 
Vapla § 16   
2.6.2022   Vapaa-aikatoimen ilmoitusasiat 

 
                    1. Salivuorot sisäliikuntakaudelle 2022-2023 on julistettu haetta-

vak-si 20.5. mennessä.  

2. Forssan, Jokioisten ja Tammelan kuntien yhteinen urheilijoiden 
palkitsemistilaisuus on pidetty Jokioisten Tietotalolla 31.3.  

3. Jokioisten ja Suure-Jaanin yhteinen lasketteluretki Rukalle on 
järjestetty14.-18.4. Osallistujia matkalla yhteensä 39. 

4. Urheilukenttien käyttövuorot kesälle 2022 on jaettu ja toimitettu 
seurojen yhdyshenkilöille. 

5. Kuntokeskuksen aktiivikäyttäjille on hyvitetty salin tammikuun 
kiinniolon vuoksi menetetty aika lisäämällä kullekin kortille 1kk li-
säaikaa, riippumatta siitä, kuinka pitkä ajanjakso on kortin haltijal-
ta jäänyt käyttämättä. 

6. Nuorten Seikkailuleiri Viroon 1.-5.8. on peruttu vapaiden majoi-
tustilojen puutteen vuoksi (Ukrainan pakolaistilanne maassa).   

7. Kaikille alakoululaisille ja eskareille on jaettu kesän 2022 Toi-
mintalukkari, jossa kerrotaan tarjolla oleva kesätoiminta kunnassa 
ja lähialueilla. Lukkari on julkaistu myös kunnan nettisivuilla. 

8. Jokioisilla on järjestetty ilmaisia jumppia, kuntosaliohjausta, 
kuntosalin avoimia ovia, frisbeegolfkisa sekä venyttely- ja rentou-
tusharjoituksia Unelmien Liikuntapäivän puitteissa 10.5. 

9. Lentopallon harrastesarja on saatu päätökseen Datumilla 3.5. 
B-sarjan mestariksi pelasi Kiusaajat.  

10. Pikku-Liesjärven leirikeskukseen on valmistunut neljä uutta 
vesivessaa huoltorakennuksen yhteyteen. Samalla vanha vessa-
rakennus on poistettu käytöstä. 

11. Jokioisten Koetus ry vastaa Pikku-Liesjärven leirikeskuksen 
valvonnasta ajalla 28.5.-28.8.2022. 

12. Forssan Lamminrannassa on järjestetty seutukunnallinen Lii-
kuntapäivä 26.5. Lapsiperheillä on ollut mahdollista tutustua usei-
siin eri urheilulajeihin ja harrastuksiin. 
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13. Erityisnuorisotyöntekijä Erika Suuder tekee toistaiseksi 30 tun-             
nin työviikkoa ajalla 25.4.-30.6. 

14. Jokioisten Kuntokeskus täyttää 12.6.2022 20 vuotta. Salilla 
tullaan järjestämään avoimet ovet, Inbody-
kehonkoostumusmittauksia, tuote-esittelyjä sekä osallistuja-
arvontaa salikauden alkaessa syksyllä.  

15. Vapaa-aikasihteeri pitää vuosilomaa ajalla 20.6.-31.7. Erityis-
nuorisotyöntekijä pitää lomaa 1.-31.7. Nuoriso-ohjaaja pitää vuo-
silomaa ajalla 18.-31.7. 

 
  Kirjastotoimen ilmoitusasiat 
 

1. Kirjastopalveluja seudullisesti hanke jatkuu 31.8.2022 asti. 
 

2. Taukotila – kohtaa ja vaikuta demokraattisesti  
    3.1.2022- 3.12.2023            
Hankkeessa Louna-kirjastot edistävät kirjastolain tavoitteiden mu-
kaisesti yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Forssan, 
Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kirjastot laativat ke-
vään aikana toimintasuunnitelmia hankeajalle ja kirjastojen henki-
löstö on osallistunut yhdenvertaisuus- ja moninaisuuskoulutuksiin. 
Asiakkaille on avattu kysely osoitteessa 
https://link.webropol.com/s/taukotilakysely jossa on mahdollisuus 
vaikuttaa tulevan toiminnan sisältöihin. 
 
3. Kansallinen lukutaitostrategia 2030:  
Kansallinen lukutaitostrategia 2030 julkaistiin loppuvuodesta 
2021. Kansallinen lukutaitostrategia 2030 kuvaa toimia, joita 
Suomessa tulee tehdä monilukutaidon vahvistamiseksi. Koska lu-
kutaidon eriytymistä tapahtuu jo perusopetuksen aikana ja heikos-
ti lukevien määrä on erityisesti nuorten keskuudessa lisääntynyt, 
tarvitaan konkreettisia keinoja suunnan kääntämiseksi kansalli-
sesti, alueellisesti ja paikallisesti. Lukutaitostrategian visio – Suo-
mi maailman monilukutaitoisin maa 2030 – tavoittelee yhteiskun-
taa, jossa lukutaidon merkitys tunnustetaan laajasti kaikilla aloilla 
ja jokainen saa tukea ja vahvistusta omalle lukutaidolleen läpi 
elämän. Kansallisen lukutaitostrategian kolme suuntaviivaa ovat 
1) Luodaan ja vahvistetaan lukutaitotyön rakenteita 2) Vahviste-
taan monilukutaito-osaamista ja 3) Innostetaan lukemaan ja mo-
nipuolistetaan lukutaitoa. 
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4. Kirjaston järjestämiä tapahtumia keväällä 2022: 
Kirjailijavierailu Roope Lipasti 29.3.2022 Miinan koulu 3. luokat. 
Kirjavinkkaaja Kaarina Sainio 14.4.2022 Paanan koulun 8. luokat. 
Kirjailijavierailu Jyri Paretskoi 3.5.2022 Paanan koulu 9. luokat. 
Vierailu oli osa Louna-kirjastojen yhdessä järjestämää yläkoulu-
kiertuetta ja se kustannettiin LEKA-rahoista.  
Toiminnallinen Sanoista saduiksi –kirjavinkkaus  4. luokille. 
Kirjaleikit eskareille. 

 

 

Ehdotus  Lautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tietoon saatetuiksi.  

 

Päätös  Lautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti.  
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Viranomaisten pöytäkirjat  ja päätökset 

 
Vapla § 17 
2.6.2022  23.2.2022 Kirjastonjohtajan päätöspöytäkirja 1/2022 
  17.3.2022 Kirjastonjohtajan päätöspöytäkirja 2/2022 
  24.5.2022 Kirjastonjohtajan päätöspöytäkirja 3/2022 
 
  
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 päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
 
 
  
 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 1(3) 

Vapaa-aikalautakunta ja valitusosoitus 
  2.6.2022  

 

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: 
9-17 
______________________________________________________ 
 
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: 
9-17 
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.  

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

mailto:jokioisten.kunta@jokioinen.fi
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Oikaisuvaatimuksen  
sisältö 

 
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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