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Antti Kilappa
Puheenjohtaja
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Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
22.11.2017

22.11.2017

Sanna Andersén

Kerstin Grönqvist

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä torstaina 23.11.2017 kunnan
verkkosivuilla ja kunnan kirjaamossa, Ervastintie 2

Pia Kärkkäinen, pöytäkirjanpitäjä
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§ 31
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Vapaa-aikajaosto päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
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§ 32
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Vapaa-aikajaosto päättää
1 valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen
pöytäkirjan
2 tarkastaa tämän pöytäkirjan sähköisesti seuraavan aikataulun mukaan:
Maanantaina 20.11.2017 lähetetään pöytäkirja sähköpostitse
pöytäkirjantarkastajille, jotka ilmoittavat hyväksymisestään viimeistään
keskiviikkona 22.11.2017. Jos hyväksymisviestiä ei tule sihteerille em.
ajankohtaan mennessä, pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi. Pöytäkirja
allekirjoitetaan esimerkiksi seuraavassa kokouksessa.
Pöytäkirja on nähtävänä torstaina 23.11.2017 kunnan verkkosivulla ja kunnan
kirjaamossa
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sanna Andersén ja Kerstin Grönqvist.
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
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§ 33
Nuorisovaltuuston edustajan läsnäolo vapaa-aikajaoston kokouksissa
KIRDno-2017-1287
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Koivisto
tiina.koivisto@kirkkonummi.fi
hallintopäällikkö
Kirkkonummen kunnan hallintosäännössä (§ 10, 1.6.2017) on määritelty,
että kunnassa on nuorisovaltuusto, jonka kokoonpanosta, asettamisesta ja
toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.
Nuorisovaltuuston edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus sivistys- ja
vapaa-aikalautakunnassa, kuntatekniikan lautakunnassa, suomenkielisessä
varhaiskasvatus- ja opetusjaostossa, ruotsinkielisessä varhaiskasvatusja opetusjaostossa sekä vapaa-aikajaostossa sekä kutsuttuna muissa
toimielimissä (§ 168 hallintosääntö 1.6.2017).
Kirkkonummen nuorisovaltuusto järjestäytyi ensimmäisessä kokouksessaan
31.10.2017. Nuorisovaltuustossa on 13 nuorisovaltuutettua.
Nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Saga Lavi, 1. varapuheenjohtajaksi
Emma Alppi, 2. varapuheenjohtajaksi Arttu Leskinen ja sihteeriksi Aapo
Saranpää.
Nuorisovaltuusto valitsi edustajansa seuraaviin lautakuntiin ja jaostoihin:
•
•
•
•
•

Kuntatekniikan lautakunta: Akseli Kiviniemi ja varaedustaja Arttu
Leskinen.
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta: Onni Virtanen ja varaedustaja
Akseli Jokinen.
Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto: Alexandra Obrey
ja varaedustaja Rasmus Lundell.
Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto: Arttu Leskinen ja
varaedustaja Kaisa Klippi.
Vapaa-aikajaosto: Aapo Saranpää ja varaedustaja Ville Nenonen.

Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja
Vapaa-aikajaostolle tiedoksi, että nuorisovaltuustoa edustaa vapaaaikajaostossa puhe- ja läsnäolo-oikeudella Aapo Saranpää ja hänen ollessa
estynyt Ville Nenonen.
Läsnäolo-oikeutta ei ole silloin kun käsiteltäviin asioihin sisältyy salassa
pidettäviä tietoja.
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Päätös
Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti
Tiedoksi
asianomaisille
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§ 34
Ilmoitusasiat
1
Pääkirjasto on suljettu muuton takia 13.11.-10.12.2017 välisenä aikana
(Kirjastotoimenjohtajan päätös 27.10.2017).
Pääkirjasto muuttaa väistötiloihin rakentamisen ajaksi. Asiakastilat ovat
Kirkkonummen keskustassa kahdessa eri pisteessä. Aikuisten osasto ja pienten
lasten kirjasto ovat osoitteessa Tallinmäki 2, entisen Kipinän tiloissa. Lasten- ja
nuortenosasto, Mesta, puolestaan muuttaa entisiin Handelsbankenin tiloihin
osoitteeseen Kirkkotallintie 2. Hankinta, hallinto ja varasto muuttavat entisen
Cariitin tiloihin, Munkinmäentie 9.
Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja
Vapaa-aikajaosto päättää merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.
Päätös
Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti
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§ 35
Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2017, kohdeavustukset, hakuaika 30.9.2017
mennessä
KIRDno-2017-662
Valmistelija / lisätiedot:
Maaret Eloranta
maaret.eloranta@kirkkonummi.fi
kulttuuritoimen johtaja
Liitteet

1 Paikalliset kulttuurijärjestöt, kohdeavustushakemukset 30.9.2017 ja laskelma
Kirkkonummen kunnan hallintosäännön 2 luvun 4§:n 8 kohdan mukaan
1.6.2017 asti kunkin lautakunnan tehtävänä oli omalla toimialallaan päättää
avustusten jakoperusteista ja avustusten myöntämisestä lautakunnalle
osoitetuista määrärahoista.
1.6.2017 voimaan tulleen hallintosäännön mukaan mukaan tämä aiemmin
sivistyslautakunnalle kuulunut tehtävä on siirtynyt vapaa-aikajaostolle.
Hallintosäännön 8. luvun 66 § 3. momentin mukaan vapaa-aikajaosto päättää
avustusten jakoperusteista ja myöntämisestä lautakunnan hyväksymien
periaatteiden mukaisesti.
Periaatteena avustusten käsittelyssä sovelletaan aiemmin
sivistyslautakunnassa hyväksyttyä kulttuuripalveluiden avustusohjesääntöä.
Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 25.1.2017 § 7 ”Avustukset paikallisille
kulttuurijärjestöille 2017, avustusmäärärahan jako eri avustusmuotoihin ja
avustusten käsittely" osoittaa kohdeavustuksiin 3 400 €, hakuaika 30.9.2017 klo
16:00 mennessä.
Samalla lautakunta päätti myös, että
- hakuasiakirjat ja ehdotukset tulee toimittaa kunnan kirjaamoon postitse tai
jättää Kirkkonummen kunnantalon palvelupisteeseen (Ervastintie 2, 1 kerros)
hakuaikojen puitteissa. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
- toiminta-avustusten haussa tulee käyttää kulttuuripalveluiden
hakulomakkeita
- avustusten jako painotetaan lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan sekä
paikallisen kulttuuritoiminnan kehittämiseen ja Suomen 100-vuotisjuhliin
liittyvään kulttuuritoimintaan
- toiminta-avustusten jaossa paikallisille kulttuurijärjestöille noudatetaan
sivistyslautakunnan hyväksymää avustusohjesääntöä ja avustusta hakevien
yhdistysten tulee laatia hakemuksensa avustusohjesäännön edellyttämällä
tavalla.
- kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan tässä (kuten laissa kuntien
kulttuuritoiminnasta) taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalveluiden
tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen
vaalimista ja edistämistä.
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- avustuksia ei myönnetä paikallisille yhdistyksille, jotka saavat samaan
tarkoitukseen joko määrärahoja tai avustuksia Kirkkonummen kunnan muilta
toimielimiltä.
- hallintolain mukaan viranomaisen, jolle on erehdyksestä toimitettu asiakirja
sen toimivaltaan kuulumattoman asian käsittelemiseksi, on viipymättä
siirrettävä asiakirja toimivaltaiseksi katsomalleen viranomaiselle. Siirrosta on
ilmoitettava asiakirjan lähettäjälle.
Kuulutus avustusohjesäännön mukaan vuosittain jaettavien avustusten
hakuajoista on julkaistu kunnan ilmoitustaululla 23.12.2016-30.9.2017, Västra
Nyland - lehdessä 30.12.2016 ja Kirkkonummen Sanomissa 31.12.2016.
Kunnan internet-sivuilla on ajanmukaiset tiedotteet, hakuohjeet ja
lomakkeet. Aiemmille hakijoille on lähetetty helmikuussa kirjeellä
hakulomakkeet sekä tiedot hakuajoista ja käsittelyaikataulusta.
Avustusohjesäännön mukaan kohdeavustusten haussa ovat yleisavustukseen
oikeutettujen lisäksi hakukelpoisia myös sellaiset rekisteröidyt yhdistykset,
joiden pääasiallisena tehtävänä sääntöjen mukaan on muut kuin
kulttuuritoiminta sekä erityisistä syistä myös rekisteröimättömät yhteisöt ja
ryhmät. Avustusohjesäännön mukaan myös sivistystoimintaa voidaan tukea
avustuksin.
Tarkemmat määritelmät tuettavista toimintamuodoista, hyväksyttävistä
menoista ja avustusten käyttötilityksestä ovat avustusohjesäännössä.
Hakemukset ja niiden käsittely
Määräaikaan mennessä saapui kohdeavustushakemuksia 5 hakijalta.
Kulttuuripalvelujen yleisavustukseen oikeutettujen lisäksi kohdeavustuksiin
hakukelpoisia ovat myös sellaiset rekisteröidyt yhdistykset, joiden
pääasiallisena tehtävänä sääntöjen mukaan on muu kuin kulttuuritoiminta
sekä erityisistä syistä myös rekisteröimättömät yhteisöt ja ryhmät.
Hakemuksista 4 oli järjestöiltä, jotka on aikaisemmin todettu hakukelpoisiksi
yleis- tai kohdeavustusten haussa, muita hakijoita oli 1 kpl, uusi yhdistys Vire ry.
Vire ry on perustettu 9.3.2017 Kirkkonummen Veikkolassa ja merkitty
yhdistysrekisteriin 13.4.2017.
Yhdistyksen kotipaikka on Kirkkonummi ja yhdistyksen tarkoituksena on
edistää laulunharrastusta ja muutakin musiikkinharrastusta.
Vire ry:n toiminta on avustusohjesäännön ja sivistyslautakunnan päätösten
mukaista kulttuuritoimintaa. Hakemus täyttää avustusohjesäännön ehdot.
Tällä perusteella ehdotetaan hyväksyttäväksi hakukelpoiseksi uusi yhdistys Vire
ry ja otetaan käsittelyyn sen hakemus:
Joulukonsertti Haapajärven kirkossa 2017, 1000 €.
Päätösehdotuksessa on otettu huomioon, että Tähtitieteellinen yhdistys
Kirkkonummen Komeetta ry:n 1 200 € kohdeavustushakemus sisältää koko
yhdistyksen syyskauden toiminnan. Hakemus sisältää myös lastenkerhon
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toiminnan. Lapsille ja nuorille suunnattu toiminta on avustusten jaossa
painopistealueena. Lastenkerhotoiminta on tästä syystä päätösehdotuksessa
käsitelty erillisenä kohteena.
Hyväksyttäväksi ehdotettavien hakemusten summa on 7984 € ja jaettavana
oleva avustusmäärä 3400 € on noin 43 % hyväksyttäväksi ehdotettujen
hakemusten summasta.
Päätösehdotus on painotettu lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan sekä
paikallisen kulttuuritoiminnan kehittämiseen ja Suomen 100-vuotisjuhliin
liittyvään kulttuuritoimintaan siten, että nämä toiminnot saavat muita
suuremman prosenttiosuuden suhteessa hakemukseensa seuraavasti:
- lapsille ja nuorille Kirkkonummella suunnattu kulttuuritoiminta 100%
hakemuksesta
- paikallisen kulttuuritoiminnan kehittäminen, uudet kirkkonummelaiset
produktiot ja Suomi 100 hankkeet noin 65 % hakemuksesta
- muu kulttuuri- ja sivistystoiminta Kirkkonummella 62% hakemuksesta.
Kaikille hakijoille ei ole voitu esittää priorisoinnin mukaista summaa, sillä
avustusta ei myönnetä enemmän kuin yhdistys budjetoinut. Kahdella
yhdistyksellä avustusten kokonaismäärä on 100% yhdistyksen talousarvoissa
vahvistusta summasta.
Yhdistysten toimintojen toteuttamisen kannalta avustusmäärärahojen
maksatus on syytä saada tehtyä mahdollsimman pian. Päätösehdotukseen
sisältyy sen takia esitys, että päätös saadaan panna täytäntöön odottamatta
sen lainvoimaisuutta ja että päätös tarkistetaan kokouksessa.
Luottamushenkilön, viranhaltijan tai työntekijän on oma-aloitteisesti todettava
esteellisyytensä. Mikäli esteellinen luottamushenkilö, viranhaltija tai työntekijä
on ollut asiaa käsiteltäessä läsnä tai osallistunut päätöksentekoon, on päätös
muodollisesti virheellinen ts. syntynyt virheellisessä järjestyksessä.
Kulttuuritoimenjohtaja Maaret Eloranta on valmistelijana läsnä kokouksessa
tämän asian käsittelyn aikana.
Oheismateriaali: Paikalliset kulttuurijärjestöt, kohdeavustushakemukset
30.9.2017 ja laskelma

Tiedoksi
Muutoksenhakuohje
Oikaisuvaatimus, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Ehdotus
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Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja
Vapaa-aikajaosto päättää
1
hyväksyä hakukelpoiseksi kyseessä olevien kohdeavustusten osalta uuden
hakijan, joka ei aikaisemmin ole hakenut yleis- tai kohdeavustuksia:
Vire Ensemble ry
Yhdistyksen toiminta on avustusohjesäännön ja sivistyslautakunnan päätösten
mukaista kulttuuritoimintaa. Hakemus täyttää avustusohjesäännön ehdot.
2
painottaa kohdeavustusten avustusten jaon seuraavasti:
- lapsille ja nuorille Kirkkonummella suunnattu kulttuuritoiminta 100%
hakemuksesta
- paikallisen kulttuuritoiminnan kehittäminen, uudet kirkkonummelaiset
produktiot ja Suomi 100 hankkeet noin 65 % hakemuksesta
- muu kulttuuri- ja sivistystoiminta Kirkkonummella 62 % hakemuksesta
3
myöntää kohdeavustukset seuraaville järjestöille päätöksessä mainittuihin
kohteisiin
KIRKKONUMMEN TAIDEYHDISTYS RY
Taidemökin valaistuksen uusiminen 801 €
TÄHTITIETEELLINEN YHDISTYS KIRKKONUMMEN KOMEETTA RY
Lastenkerhot, sivistystoiminta 55 €
Tähtitieteen harrastus, sivistystoiminta, 711 €
VEIKKOLAN KARTANOTEATTERI RY
Syksyn kurssitoiminta 2017 ja itsenäisyysjuhla 500 €
VEIKKOLAN VIIHDELAULA JAT RY
Kuoroleirit, 293 €
Konsertit, 390 €
VIRE ENSEMBLE RY
Joulukonsertti Haapajärven kirkossa 650 €
6
että myönnetyt avustukset on käytettävä vuoden 2017 aikana ja avustusten
osuus saa olla korkeintaan 85% päätöksessä mainitun kohteen hyväksytyistä
menoista vuoden 2017 aikana.
7
edellyttää, että avustusten saajat noudattavat avustusten käytössä ja
käyttötilityksissä lautakunnan hyväksymää avustusohjesääntöä ja antavat
avustuksen käytöstä käyttötilityksen 31.3.2018 klo 16.00 mennessä.
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8
että päätös saadaan panna täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta.
9
tarkistaa päätöksen kokouksessa.
Päätös
Kulttuuritoimenjohtaja Maaret Eloranta oli kokouksessa läsnä tämän asian
käsittelyn ajan
Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kulttuuritoimenjohtaja, kulttuurisihteeri (maksatus), hakijat
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§ 36
Nuorisopalvelut - Kohdeavustukset 2017 (5/2017)
KIRDno-2017-861
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Rossi
risto.rossi@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Yhdistelmä paikallisten nuorisoyhdistysten kohdeavustushakemuksista
(5/2017).pdf
Hallintosäännön 8 luvun 66 §:n mukaan jaostonn tehtävänä on päättää
avustusten jakoperusteista ja myöntämisestä lautakunnan hyväksymien
periaatteiden mukaisesti. Jaosto voi siirtää toimivaltaansa alaiselleen
viranomaiselle.
Nuorisolautakunta on 28.11.2006 hyväksynyt nuorisolautakunnan
avustusohjesäännön ja toiminta-avustusten toiminnalliset mittarit.
Avustusohjesäännön mukaan lautakunta voi jakaa avustukset toiminta- ja
kohdeavustuksiin.
Nuorisotoimintaan osoitettujen avustusten hakijan jäsenistä 2/3 tulee olla alle
29-vuotiaita kirkkonummelaisia.
Avustusohjesäännön kohdan 2 mukaan avustusten osuus voi olla enintään 85
% hyväksytyistä toiminnan menoista.
Nuorisolautakunnan avustusohjesäännön kohta 9.2. säätelee avustusten
hakemista ja hakuaikoja. Nuorisolautakunta päätti 14.12.2016 § 85 jakaa
nuorisopalveluiden vuoden 2017 avustusmäärärahan eri avustusmuotoihin
ja julisti avustukset haettavaksi. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan julkisten
kuulutusten ilmoitustaululla 21.12.2016-31.12.2017, Västra Nylandissa
23.12.2016 ja Kirkkonummen
Sanomissa 29.12.2016. Lisäksi asiasta on tiedotettu nuorisoyhdistyksille
10.1.2017 päivätyllä järjestötiedotteella. Julistaessaan avustukset haettavaksi
nuorisolautakunta päätti, että hakemukset liitteineen on määräaikaan
mennessä toimitettava kunnan kirjaamispisteeseen ja että myöhästyneitä
hakemuksia ei huomioida (avustusohjesääntö kohta 9.2).
Nuorisolautakunta osoitti kohdeavustuksiin yhteensä 15 000 €, jakaen
ne seuraaviin kohdeavustusmuotoihin: Tapahtumat ja toimintaan liittyvä
kalusto, syrjäytymisen ehkäisy, nuorten vapaat toimintaryhmät ja toiminnan
käynnistäminen.
Kohdeavustuksia voi hakea ympäri vuoden ja anomus on toimitettava
nuorisolautakunnalle viimeistään 21 vrk ennen tapahtumaa tai tilaisuutta.
Avustus maksetaan hyväksyttäviä tositteita tai sopimuksen mukaisesti
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taannehtivasti. Avustusta saa käyttää vain ja ainoastaan siihen myönnettyyn
tarkoitukseen.
Kohdeavustuksin avustettavien hankkeiden henkilöstömenot voivat olla
enintään 50 % kokonaiskustannuksista.
Määrärahojen ympärivuotisen riittävyyden varmistamiseksi, myönnettyjen
avustusten enimmäismäärää hyväksytyistä ja haetuista menoista on
aiemmin asetettu 50 %:iin. Arvio jäljellä olevista määrärahoista osoittaa, että
enimmäismääräosuus voidaan nostaa loppuvuodeksi 60 %:iin.
Esityslistan liitteenä on yhdistelmä paikallisten nuorisoyhdistysten
kohdeavustushakemuksista, josta ilmenee haettavat kohdeavustuskohteet,
kuten myös esittelijän päätösehdotus. Kohdeavustushakemukset ovat
lautakunnan jäsenten nähtävinä vapaa-aikatoimistossa sekä lautakunnan
kokouksessa.
Kuntalain 97 §:n mukaan muun luottamushenkilön, tilintarkastajan sekä
kunnan viranhaltijan ja työntekijän esteellisyydestä säädetään hallintolain
27-30 §:ssä.

Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja
Vapaa-aikajaosto päättää:
1
nostaa myönnettyjen avustusten enimmäismäärään loppuvuodeksi 60 %:iin
2
myöntää paikallisten nuorisoyhdistysten kohdeavustuksena Kirkkonummen
Metsänkävijät ry:lle 480 € , Kyrkslätt Scouter r.f.:lle 385 € ja Järsö
ungdomsförening r.f:lle 600 € (tapahtumat ja toimintaan liittyvä kalusto)
3
että avustuspäätös annetaan tiedoksi voimassaolevan avustusohjesäännön
kohdan 3 mukaisesti.
Päätös
Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.
Nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja oli kokouksessa läsnä tämän asian
käsittelyn ajan.
Tiedoksi
Kirkkonummen Metsänkävijät ry, Kyrkslätt Scouter r.f., Järsö ungdomsförening
r.f

Kirkkonummen kunta
Vapaa-aikajaosto

Pöytäkirja
15.11.2017

4/2017

15 (39)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

§ 37
Nuoriso- ja liikuntapalveluiden avustusten käsittely loppuvuonna 2017
KIRDno-2017-861
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Rossi
risto.rossi@kirkkonummi.fi
Liikuntalautakunta on 8.12.2016 § 74 päättänyt vuoden 2017
järjestöavustusten jakamisesta eri avustusmuotoihin ja julistanut ne
haettavaksi.
Loppuvuoden 2017 avustukset, joissa hakuaika päättyy 30.11.2017, ovat
seuraavat:
Kohdeavustus liikuntapaikkojen vuokrakustannuksiin,
kohdeavustus koulutustoiminnan kustannuksiin sekä kohdeavustus
kartanvalmistuskustannuksiin.
Kohdeavustus liikuntapaikkojen vuokrakustannuksiin on vapaa-aikajaoston
päätösvallassa, muilta osin em. avustukset vapaa-aikajaosto on 16.8.2017 § 10
päättänyt siirtää vapaa-aikasihteerin ratkaisuvaltaan.
Nuorisolautakunta on 14.12.2016 § 85 päättänyt nuorisopalveluiden vuoden
2017 avustusmäärärahan eri avustusmuotoihin ja julistanut ne haettavaksi.
Kohdeavustuksia (tapahtumat ja toimintaan liittyvä kalusto, syrjäytymisen
ehkäisy, nuorten vapaat toimintaryhmät sekä toiminnan käynnistäminen)
voidaan hakea ympäri vuoden ja hakemus on toimitettava viimeistään 21 vrk
ennen tapahtumaa tai tilaisuutta. Avustus maksetaan hyväksyttäviä tositteita
tai sopimuksen mukaisesti taannehtivasti.
Kohdeavustushakemuksia on mahdollista tulla myös joulukuun alkupuolella.
Vapaa-aikajaosto pitää vuoden 2017 viimeisen kokouksensa 15.11. jolloin em.
jaoston päätettäväksi jäävien, kokouksen jälkeen tulevien avustushakemusten
käsittelystä on tehtävä päätös.
Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja
Vapaa-aikajaosto päättää:
1
siirtää päätösvallan liikuntapalveluiden kohdeavustuksen liikuntapaikkojen
vuokrakustannuksiin (hakuaika 31.11. mennessä) vapaa-aikasihteerille
2
siirtää nuorisopalveluiden loppuvuoden 2017 kohdeavustuksien (jatkuva haku)
päätösvallan vapaa-aikasihteerille
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Päätös
Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.
Nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja oli kokouksessa läsnä tämän asian
käsittelyn ajan.
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§ 38
Kirkkonummen kunnan osallistuminen sopimusosapuolena Svenska
Produktionsskolanin (SVEPS) nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön
ylläpitämiseen 1.1.2018-31.12.2018
KIRDno-2017-1345
Valmistelija / lisätiedot:
Seppo Savikuja
seppo.savikuja@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Avtal om upprätthållande av SVEPS-Svenska produktionsskolan.pdf
Nuorisolain (1285/2016) 10 §:n mukaan etsivän nuorisotyön tehtävänä on
tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen
ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään,
osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään
koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren
vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön. Etsivää
nuorisotyötä voivat järjestää kunta tai useat kunnat yhdessä. Kunta voi
järjestää etsivää nuorisotyötä hankkimalla palveluja myös nuorten palveluja
tuottavalta yhteisöltä, jolloin kunta vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut
järjestetään nuorisolain mukaisesti.
Nuorisolain 1285/2016 13 §:n mukaan nuorten työpajatoiminnan tehtävänä
on valmennuksen avulla parantaa nuoren valmiuksia päästä koulutukseen,
suorittaa koulutus loppuun ja päästä avoimille työmarkkinoille tai muuhun
tarvitsemaansa palveluun.
Hallintosäännön 8 luvun 66 § 9. kohdan mukaisesti vapaa-aikajaosto
päättää etsivän nuorisotyön järjestämisestä ja nimeää etsivän nuorisotyön
toimeenpanosta vastaavan viranhaltijan. Kohdan 10 mukaisesti vapaaaikajaosto päättää nuorten työpajatoiminnan järjestämisestä. Vapaaaikajaosto on 16.8.2017 § 8 kohta 2. päättänyt siirtää nuorisotoimenjohtajalle
päätösvallan etsivän nuorisotyön järjestämisestä, lukuunottamatta
sopimuksia, sekä nimeää nuorisotoimenjohtajan etsivän nuorisotyön
toimeenpanosta vastaavaksi viranhaltijaksi. Vapaa-aikajaosto on saman
kokouksen kohdassa 3 päättänyt siirtää nuorisotoimenjohtajalle päätösvallan
nuorten työpajatoiminnan järjestämisestä, lukuunottamatta sopimuksia.
Kunnanjohtaja on 21.3.2017 § 3 päättänyt, että kunta osallistuu
kunnanhallituksen 17.11.2014 ja kunnanjohtajan 16.6.2015 päätösten
mukaisesti sopimusosapuolena ruotsinkielisen SVEPS:n työpajatoiminnan ja
etsivän nuorisotyön ylläpitämiseen 1.1. - 31.12.2017 Svenska Framtidsskolan
i Helsingforsregionen/Prakticum Ab:n kanssa ja että määräraha toimintaa
varten varataan nuorisolautakunnan määrärahoihin. Kunnanjohtaja on myös
oikeuttanut nuorisotoimenjohtajan edustamaan asiassa Kirkkonummen
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kuntaa. Määrärahat ko. tarkoitukseen on varattu nuorisopalveluiden
talousarvioon.
Vuonna 2016 oli yhteensä 28 kirkkonummelaista nuorta SVEPS:n etsivän
nuorisotyön ja työpajan asiakkaina. Elokuun loppuun mennessä vuonna
2017 on SVEPS:n etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan asiakkaana ollut
yhteensä 15 kirkkonummelaista nuorta.
Koska etsivän nuorisotyön osalta on maakunnassa useissa kunnissa uudelleen
arvioitu etsivän nuorisotyön palvelujen tuottamistapoja sekä suomen, että
ruotsinkielisessä palvelussa on syytä arvioida vuoden 2018 aikana saatujen
kokemusten pohjalta miten etsivän nuorisotyön palvelut jatkossa toteutetaan
kirkkonummelaisille nuorille. Sote- ja maakuntauudistuksella on vaikutuksia
myös nuorten työpajatoiminnan osalta, joitka selvinnevät ensi vuoden aikana.
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen/Prakticum Ab kanssa on
neuvoteltu liitteenä oleva sopimusluonnos, joka vastaa voimassa olevaa
sopimusta ja jonka mukaisesti esitetään vapaa-aikajaostolle tuotettavaksi
Kirkkonummen kunnalle etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan
palvelut 1.1. - 31.12.2018 väliselle ajalle. Kirkkonummi maksaa edm. ajalta
sopimuskorvauksena 10 000 euroa vuodessa. Kustannus edm toiminnasta
säilyy nykyisellä tasolla.
Kirkkonummi vastaa apua tarvitsevien nuorten ohjaamisesta etsivän
nuorisotyön ja nuorten työpajatominnan piiriin, sekä toiminnasta
tiedottamisesta omien viestintäkanavien kautta.
Valmistelija: Nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja puh. 040 588 4925
Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja
Vapaa-aikajaosto päättää hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen
31.12.2018 saakka nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön
järjestämisestä Svenska Produktionsskolanin osalta Svenska Framtidsskolan i
Helsingforsregionen/Prakticum Ab:n kanssa.
Päätös
Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.
Nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja oli kokouksessa läsnä tämän asian
käsittelyn ajan.
Tiedoksi
Svenska Framtidsskolan AB / SVEPS
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§ 39
Nuorisopalveluiden maksut 2018
KIRDno-2017-925
Valmistelija / lisätiedot:
Seppo Savikuja
seppo.savikuja@kirkkonummi.fi
Nuorisotoimen maksutuloja ovat nuorisotilojen käyttökorvaukset kunnan
toimitilojen käytöstä ulkopuolisilta eli ns. toimitila-avustusten perusteet,
jotka on vahvistettu kunnanhallituksen päätöksellä 1.10.2007 § 439,
sekä nuorisolautakunnan päätöksellä tilojen käyttökorvaukset kunnan muiden
hallintokuntien toistuvasta sisäisestä käytöstä, sekä nuorisotoimintaan
osallistumisesta perittävät osanotto- ja pääsymaksut.
Nuorisotoimen perustoiminnasssa, joka toteutetaan pääosin kunnan
nuorisotoimen omin voimin taikka yhteistyössä eri yhteistyökumppaneiden
kanssa osanottajmaksut käsitellään verottomina.
Nuorisotoimen toimintoihin osalllistuu vuosittain myös yksittäisiä
ulkopaikkakuntalaisia nuoria, joiden osalta osallistumismaksut ovat samat kuin
kirkkonummelaisilla.
Valmistelija: nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja puh 040 588 4925,
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi
Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja
Nuorisotoimenjohtaja:
Vapaa-aikajaosto päättää, että nuorisotoimen palveluista peritään 1.1.2018
alkaen seuraavat maksut:
1.
Pääsymaksut
-nuorisotilojen kerhokortti (nuorten illat, skeittitila) 10 €/vuosi
-lyhytkestoinen päivätoiminta (3 pv) 50 €
-lyhytkestoinen päivätoiminta (2 pv) 40 €
-lyhytkestoinen päivätoiminta (1 pv) 20 €
-teatteri-ilmaisun ryhmän osallistumismaksu 170 €/vuosi
-teatterileiri (nuoret) 200 €
-teatterileiri (päiväleiri, lapset) 170 €
-teatterin pääsymaksut 10 € aikuiset ja 7 € lapset/näytös
-graffitileiri 100 €
-sirkusleiri 170 €
-keppihevosleiri 100 €
-frisbeegolfleiri 50 €
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-bändileiri 100 €
-kesäkerho 100 €/vko
Maksut ovat arvonlisäverottomia.
2.
Tilojen käyttökorvaukset (kunnan muut hallintokunnat)
-nuorisotilojen toistuva sisäinen käyttö 10 €/tunti
-kausikortti 1.9. - 31.5. kuntosalille yksityishenkilöt) 25 €
Maksut ovat arvonlisäverottomia.
Päätös
Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.
Nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja oli kokouksessa läsnä tämän asian
käsittelyn ajan.
Tiedoksi
Nuorisopalveluiden henkilöstö
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§ 40
Liikuntapalveluiden maksut 2018
KIRDno-2017-925
Valmistelija / lisätiedot:
Seppo Savikuja
seppo.savikuja@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Liikuntapalveluiden maksut.pdf
2 Uimahallin tilojen käyttökorvausmaksut.pdf
Liikuntapalveluiden tehtäväalueen maksuja ovat tilojen ja alueiden
käyttökorvaukset, liikunnanohjauksen ja retkien osallistumismaksut, talviuinnin
maksut sekä kalastuslupien myyntitulot.
Kunnan toimitilojen käytöstä ulkopuolisilta perittävien korvausten, ns. toimitilaavustusten perusteet on vahvistettu kunnanhallituksen päätöksellä 1.10.2007
§ 439. Liikuntalautakunta on 18.12.2001 § 96 vahvistanut kunnan liikuntatilojen
käyttökorvaukset muiden hallintokuntien toistuvasta käytöstä.
Esitys maksuiksi perustuu liikuntapaikkojen käyttömäärän sekä
liikunnanohjauksen kävijämäärien pysymiseen aiempien vuosien
tasolla. Erityisesti lämmitettävän tekonurmen osalta tämä on kuitenkin
riippuvaista ostettujen vakituisten käyttövuorojen määrästä sekä talven
sääolosuhteista. Kentän käyttöaste on vähentynyt kunnassa olevien muiden
tekonurmikenttien rakentamisen myötä. Myös, mikäli kenttää ei saada
pysymään käytttökunnossa esimerkiksi runsaslumisen talven johdosta, ei
tulotavoitteeseen välttämättä päästä. Lisäksi uimahallin kävijämäärät ovat
osittain riippuvaisia sääolosuhteista etenkin talven aikana. Mikäli kävijämäärät
jäävät alhaisemmiksi kuin edellisenä vuonna, ei tuloarvioon välttämättä päästä.
Näissä tilanteissa tulovaje tulee paikata muilla tavoin.
Hinnat esitetään saman suuruisiksi kuin ne vuonna 2017 ovat olleet. Esitetyt
liikuntapalveluiden maksut 1.1.2018 alkaen ovat liitteissä.
Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja
Vapaa-aikajaosto päättää hyväksyä liikuntapalveluiden maksut 1.1.2018
alkaen liitteiden mukaisesti.
Päätös
Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti keskustelun jälkeen.
Nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja oli kokouksessa läsnä tämän asian
käsittelyn ajan.
Tiedoksi
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nuorisotoimenjohtaja, uimahallin liikunnanohjaajan esimies, Catenoor Oy
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§ 41
Kirkkonummen kunnan henkilöstön uimahalliliput
KIRDno-2017-1330
Valmistelija / lisätiedot:
Seppo Savikuja
seppo.savikuja@kirkkonummi.fi
Kirkkonummen kunnan henkilöstöyksikkö on tukenut työntekijöiden
uimaharrastusta aiemmin maksamalla osan (40%) uimalippujen hinnasta.
Käytäntö on ollut osa työhyvinvointitoimintaa ja siitä aiheutui noin 8000
euron vuosittainen kustannus. Tämä etuus poistettiin vuonna 2014 osana
säästötoimenpiteitä.
Uimalippujen tuki nousi 2016 useasti esiin, kun tiedusteltiin esimiehiltä ja
henkilöstöltä näkemyksiä palkitsemisen kehittämiseksi. Tätä on perusteltu
myös sillä, että henkilökunta käyttäisi jatkossa enemmän oman kunnan
uimahallin palveluja ja toisaalta tässä ei rahaa siirtyisi kunnan ulkopuoliselle
toimijalle.
Henkilöstöjaosto päätti 25.5.2016 § 27, että kunnankunnan työntekijöiden
Kirkkonummen uimahallista ostamia 10 kerran uinnin sarjalippuja
tuetaan 40%:lla uimalippujen hinnasta 1.6.2016 alkaen. Tuesta aiheutuvat
kustannukset hoidetaan henkilöstöyksikön työhyvinvointia edistävästä
määrärahasta.
Merkittävin työsuhde-etu on ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa laajempi,
sairausvastaanottotoiminnan sisältävä työterveyshuolto. Henkilöstöllä on ollut
mahdollisuus ostaa subventoituja uimahallilippuja 1.6.2016 lukien. Lisäksi
henkilöstölle on ostettu ohjattuja liikuntaryhmiä sekä tarjottu mahdollisuus
uimahallin kuntosalin käyttöön.
Henkilöstöjaosto päätti 11.10.2017 § 17, että Kirkkonummen kunnan
henkilöstöllä on mahdollisuus käydä ilmaiseksi uimassa Kirkkonummen
kunnan uimahallissa 1.1.2018 lukien henkilökorttia näyttämällä. Etuus on
määräaikainen vuoden 2018 ajan.
Henkilöstöyksikkö on tiedustellut nuoriso- ja liikuntapalveluilta mahdollisuutta
ostaa kunnan henkilöstölle uimalippuja siten, että henkilöstöyksikkö saisi
liput 10 kerran sarjakortin kertakäynnin yksikköhinnalla. Voimassa olevassa
hinnastossa kertakäynti maksaa 5,90 euroa ja kymmenen kerran sarjalipun
yksikköhinta on 4,80 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja
Vapaa-aikajaosto päättää, että henkilöstöjaoston kustantamien kunnan
henkilöstön uimalippujen hinta on 10 kerran sarjakortin voimassa oleva
yksikköhinta (e/krt) vuonna 2018.
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Päätös
Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.
Nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja oli kokouksessa läsnä tämän asian
käsittelyn ajan.
Tiedoksi
Henkilöstöyksikkö

24 (39)

Kirkkonummen kunta
Vapaa-aikajaosto

Pöytäkirja
15.11.2017

4/2017

25 (39)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

§ 42
Urheilustipendit ja huomionosoitukset vuonna 2017
KIRDno-2017-1281
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Rossi
risto.rossi@kirkkonummi.fi
Kirkkonummen kunnan palkitsemissääntö on hyväksytty liikuntalautakunnassa
22.11.2006 § 84 ja vahvistettu kunnanhallituksen pyynnöstä 9.5.2007 § 38.
Uuden palkitsemissäännön mukaisesti palkittiin menestyneitä urheilijoita
ensimmäisen kerran 25.2.2008 vuoden 2007 ansioista.
Kirkkonummen kunnan palkitsemissäännön mukaisesti kunta huomioi
vuosittain parhaita urheilijoita, kuntoilijoita, valmentajia tai muita
liikuntakasvatustyössä ansioituneita.
Stipendeistä ja huomionosoituksista päättää vuosittain palkitsemissäännön
mukaan liikuntalautakunta. Hakuaika julistetaan vuosittain vuoden loppuun
mennessä. Hallintosäännön mukaan palkitsemisesta päättää vapaa-aikajaosto.
Kunnanvaltuusto hyväksyy joulukuussa 2017 vuoden 2018 talousarvion.
Urheilustipendit ja huomionosoitukset tulee julistaa haettavaksi
palkitsemissäännössä mainittuun päivämäärään 31.12. mennessä.
Käytäntönä on aiemmin ollut, että valmistelun palkittavien valinnasta
toteuttavat lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä
liikuntatoimenjohtajan kanssa. Palkitsemistilaisuus järjestetään
liikuntalautakunnan seuraavan vuoden ensimmäisen kokouksen
päätöksenteon jälkeen.
Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja
Vapaa-aikajaosto päättää:
1.
julistaa haettavaksi Kirkkonummen kunnan vuoden 2017 urheilustipendit ja
huomionosoitukset 8.1.2018 mennessä
2.
tiedottaa asiasta kunnan virallisissa lehdissä sekä kirjeitse urheiluseuroille.
3.
että vapaa-aikajaoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä vapaaaikasihteerin kanssa valmistelevat esityksen palkittavista henkilöistä
Muutettu pohjaehdotus:
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Keskustelun aikana puheenjohtaja Kilappa ehdotti pohjaehdotukseen lisäystä:
3.
että vapaa-aikajaoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, nuorisovaltuuston
varaedustaja Ville Nenonen yhdessä vapaa-aikasihteerin kanssa valmistelevat
esityksen palkittavista henkilöistä
Muut jäsenet yhtyivät puheenjohtajan ehdotukseen ja muutettu pohjaehdotus
hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös
Vapaa-aikajaosto päätti
1.
julistaa haettavaksi Kirkkonummen kunnan vuoden 2017 urheilustipendit ja
huomionosoitukset 8.1.2018 mennessä
2.
tiedottaa asiasta kunnan virallisissa lehdissä sekä kirjeitse urheiluseuroille.
3.
että vapaa-aikajaoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, nuorisovaltuuston
varaedustaja Ville Nenonen yhdessä vapaa-aikasihteerin kanssa valmistelevat
esityksen palkittavista henkilöistä

Nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja oli kokouksessa läsnä tämän asian
käsittelyn ajan.
Tiedoksi
hakijat
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§ 43
Vapaa-aikajaoston kokoukset vuonna 2018
KIRDno-2017-1279
Valmistelija / lisätiedot:
Katja Linnakylä
katja.linnakyla@kirkkonummi.fi
vapaa-aikatoimen johtaja
Kirkkonummen kunnan hallintosäännön 162 §:n mukaan toimielin päättää
kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja
katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee
puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian
käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi
perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.
Hallintosäännön 163 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja
tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on
ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu,
esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisesti. Kokouskutsussa
on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin
asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessäpäätöksentekomenettelyssä,
tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.
Kokouskutsu lähetetään ennen kokousta toimielimen päättämänä
ajankohtana. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista
ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun
yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä
tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään
merkintä salassapidosta. Kokouskutsu tai tieto siitä, milloin ja mistä kutsu
on sähköisesti noudettavissa, lähetetään kunnan antamaan viralliseen
sähköpostiosoitteeseen. Kokouskutsu tai tieto siitä, milloin ja mistä kutsu
on sähköisesti noudettavissa, voidaan poikkeuksellisesti toimittaa myös
puhelimitse tai tekstiviestinä. Kokouskutsu lähetetään jäsenten lisäksi
sähköisesti muille, joilla on läsnäolo -oikeus tai –velvollisuus toimielimen
kokouksessa. Kunnanhallituksen, lautakuntien ja nuorisovaltuuston
kokouskutsut ja esityslistat laaditaan käsittelykielellä ja käännetään toiselle
kotimaiselle kielelle. Liitteitä ja oheismateriaalia ei käännetä.
Hallintosäännön 167§:n mukaan Toimielimen jäsenen on kutsuttava varajäsen
sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. Kun jäsen on esteellinen jossakin
kokousasiassa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän
voi kutsua varajäsenen yksittäisen asian käsittelyyn.
Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja
Vapaa-aikajaosto päättää
1
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kokoontua kokoushuoneessa Ervast klo 18:00, ellei ajasta ja paikasta toisin
erikseen sovita, seuraavasti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

keskiviikko 24.1.2018
keskiviikko 28.2.2018
keskiviikko 28.3.2018
keskiviikko 25.4.2018
keskiviikko 6.6.2018
keskiviikko 29.8.2018
keskiviikko 24.10.2018
keskiviikko 14.11.2018
keskiviikko 19.12.2018

2
että esityslista on nähtävillä sähköisesti jäsenille kokousta edeltävänä torstaina
sähköisessä kokousjärjestelmässä, johon varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet
ovat saaneet omat tunnukset. Kokouskutsu lähetetään tai tieto siitä, milloin
ja mistä kutsu on sähköisesti noudettavissa, lähetetään kunnan antaman
viralliseen sähköpostiosoitteeseen.
3
todeta, että mikäli jaoston varsinainen jäsen on estynyt saapumasta
kokoukseen, on hänen itsensä ilmoitettava asiasta henkilökohtaiselle
varajäsenelleen.
Päätös
Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti keskustelun jälkeen.
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§ 44
Asiakirjojen allekirjoittaminen ja kunnan nimenkirjoitus sivistys- ja vapaaaikapalveluissa
KIRDno-2017-1349
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Koivisto
tiina.koivisto@kirkkonummi.fi
hallintopäällikkö
Asiakirjojen allekirjoittaminen ja kunnan nimenkirjoitus
Toimielimen puolesta tehtävät sopimukset, annettavat sitoumukset,
toimituskirjat ja kirjelmät allekirjoittavat ja varmentavat viranhaltijat, jotka
toimielin on tehtävään valtuuttanut. Valtuutus voi olla yleinen tai tiettyä
asiaa varten annettu ja toistaiseksi voimassa oleva tai ajallisesti rajattu
(Kirkkonummen kunnan hallintosääntö 1.6.2017, § 188).
Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja
Vapaa-aikajaoston puolesta tehtävät sopimukset, annettavat sitoumukset,
toimituskirjat ja kirjelmät allekirjoittaa sivistystoimenjohtaja ja varmentaa
hallintopäällikkö tai vapaa-aikatoimen johtaja, ellei vapaa-aikajaosto ole
valtuuttanut tähän toista henkilöä.

Päätös
Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.
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§ 45
Vapaa-aikajaoston ja palvelutuotannon jaoston välinen tilaaja – tuottajasopimus
koskien liikunta- ja virkistysalueiden hoitoa - ja ylläpitoa
KIRDno-2017-1280
Valmistelija / lisätiedot:
Seppo Savikuja
seppo.savikuja@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Vapaa-aikajaoston hallinnoimat urheilu- ja ulkoilualueiden hoitoluokitus,
oheismateriaali.pdf
2 Tilaaja-tuottajasopimus koskien kunnan liikunta- ja virkistysalueiden hoitoaja ylläpitoa, liite
3 Urheilu- ja ulkoilualueiden kohdekartat, oheismateriaali.pdf
Vapaa-aikajaosto hallinnoi kunnan liikunta- ja virkistysalueita. Alueiden hoito
ja ylläpito tapahtuu kuntatekniikan lautakunnan palvelutuotannon jaoston
toimesta.
Liikunta- ja virkistysalueiden hoito ja ylläpito tapahtuu liikunta- ja
virkistysalueiden hoitoluokitus –asiakirjan mukaisesti. Vapaa-aikajaosto
päättää hallintosäännön 66 §:n mukaisesti liikuntapaikkojen hoitoluokituksesta
ja niiden sijoituksesta eri hoitoluokkiin
Liikuntalautakunta on 9.2.2017 § 11 hyväksynyt voimassa olevan
liikuntapaikkojen hoitoluokitus -asiakirjan. Liikunta- ja virkistysalueiden
hoitoluokitus –asiakirjassa kuvataan eri liikuntapaikkaryhmien
hoitotoimenpiteet eri vuodenaikoina sekä ylläpidon taso pääosin kolmessa eri
luokassa. Asiakirja on laadittu tilaajan ja tuottajan yhteistyönä.
Kunkin liikuntapaikkaryhmän hoidon tavoitteissa kuvataan lyhyesti luokittain,
mihin ylläpidolla pyritään. Keskeisenä tavoitteena kaikissa ryhmissä on liikuntaja virkistysalueiden turvallisuus.
Sopimusosapuolten välillä on 17.1.2006 solmittu kunnan omistamien urheiluja ulkoilualueiden hoitoa ja kunnossapitoa koskeva yhteistyösopimus,
jota ei ole aiemmin päivitetty. Tilaajan ja tuottajan edustajat sopimukseen
liittyvissä asioissa ovat valmistelleet yhteistyössä liitteenä olevan uuden tilaaja
- tuottajasopimuksen koskien kunnan omistamien liikunta- ja virkistysalueiden
hoitoa- ja ylläpitoa.
Valmistelija: Vapaa-aikatoimenjohtaja Katja Linnakylä puh. 040 588 4926,
etunimi.sukunimi (at)kirkkonummi.fi, nuoriso- ja liikuntapalveluiden
tulosyksikön esimies Seppo Savikuja puh. 040 588 4925, etunimi.sukunimi
(at)kirkkonummi.fi
Liite:
- Tilaaja-tuottajasopimus koskien kunnan liikunta- ja virkistysalueiden hoitoa- ja
ylläpitoa
Oheismateriaali:
- vapaa-aikajaoston hallinnoimat urheilu- ja ulkoilualueiden hoitoluokitus
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- urheilu- ja ulkoilualueiden kohdekartat
Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja
Vapaa-aikajaosto päättää hyväksyä omalta osaltaan liitteenä olevan tilaaja –
tuottajasopimuksen koskien kunnan liikunta- ja virkistysalueiden hoitoa- ja
ylläpitoa.
Päätös
Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti keskustelun jälkeen.
Tiedoksi
Palvelutuotannon jaosto
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§ 46
Päivitetyn käyttöoikeussopimuksen hyväksyminen Kirkkonummen Sisäurheiluhalli
Oy:n kanssa
KIRDno-2017-1310
Valmistelija / lisätiedot:
Katja Linnakylä
katja.linnakyla@kirkkonummi.fi
vapaa-aikatoimen johtaja
Liitteet

1 Kirkkonummen kunnan ja Kirkkonummen Sisäurheiluhalli Oy välinen
käyttöoikeussopimus v.2018-2019.pdf
Kunnanhallitus on 05.05.2014 § 178 hyväksynyt Sisäurheiluhalli Oy:n
kanssa sopimuksen vuosiksi 2014 - 2017 Lähitapiola Sport Center -hallissa
käytettävistä liikuntavuoroista.
Vapaa-aikapalveluiden tulosalueen nuoriso- ja liikuntapalveluiden edustajat
ovat neuvotelleet Kirkkonummen Sisäurheiluhalli Oy:n kanssa uuden
käyttöoikeussopimuksen siten, että se vastaa v.2017 valtuuston talousarviossa
myöntämiä määrärahoja. Myös vuoden 2018 talousarvioesitys on sopimusta
koskevilta osin saman suuruinen.
Valtuusto on varannut vuodelle 2017 monitoimihallien käyttösopimuksiin
yhteensä 40.000 euroa.
Sopimus esitetään solmittavaksi kahdelle vuodelle siten, että se päättyy
vuonna 2021. Sopimuskaudet ovat 1.1.-31.12.2018 ja 1.1.-31.12.2019. Sopimus
astuu voimaan kullakin sopimuskaudella sillä ehdolla, että Kirkkonummen
kunnanvaltuusto myöntää tähän tarkoitukseen vuotuisen määrärahan.
Sopimusehdot ovat muuten samat kuin aiemmassa sopimuksessa,
yksikköhinnat on täsmennetty uusien liikuntatilojen osalta.
Vuorot maksavat yhteensä 16 445, 0 € +alv 10%. / kausi. Hinta on saman
suuruinen kuin edellisellä sopimuskaudella v.2014-2017.
Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja
Vapaa-aikajaosto päättää
1
hyväksyä Kirkkonummen kunnan ja Kirkkonummen Sisäurheiluhalli Oy:n
päivitetyn käyttöoikeussopimuksen 2018-2019 oheisen liitteen mukaisesti.
2
valtuuttaa vapaa-aikatoimenjohtajan tekemään sopimukseen vähäisiä
muutoksia.
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3
että nuoriso- ja liikuntapalvelut vastaa kunnan osalta vuorojen käytön
koordinoimisesta ja hallinnoinnista sopimuksen edellyttämällä tavalla.
Päätös
Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kirkkonummen Sisäurheiluhalli Oy
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§ 47
Päivitetyn käyttöoikeussopimuksen hyväksyminen Kirkkonummen Monitoimihalli Oy:n
kanssa
KIRDno-2017-1309
Valmistelija / lisätiedot:
Katja Linnakylä
katja.linnakyla@kirkkonummi.fi
vapaa-aikatoimen johtaja
Liitteet

1 Kirkkonummen kunnan ja Monitoimihalli Oyn välinen käyttöoikeussopimus
v.2018-2019, esityslistan liite
2 Kirkkonummen kunnan ja Monitoimihalli Oyn välinen käyttöoikeussopimus
v.2018-2019, pöytäkirjan liite
Kunnanhallitus hyväksyi 05.05.2014 § 177 Kirkkonummen kunnan ja
Kirkkonummen Monitoimihalli Oy:n välisen käyttöoikeussopimuksen kaudelle
2016-2017.
Vapaa-aikapalveluiden tulosalueen nuoriso- ja liikuntapalveluiden edustajat
ovat neuvotelleet Kirkkonummen Monitoimihalli Oy:n kanssa jäähallin
käyttöä koskevan uuden käyttöoikeussopimuksen siten, että se vastaa v.2017
valtuuston talousarviossa myöntämiä määrärahoja. Myös vuoden 2018
talousarvioesitys on sopimusta koskevilta osin saman suuruinen.
Valtuusto on varannut vuodelle 2017 monitoimihallien käyttösopimuksiin
yhteensä 40.000 euroa.
Sopimus esitetään solmittavaksi kahdelle vuodelle siten, että se päättyy
vuonna 2019. Käytettävä viikoittainen jääaika on sama kuin v.2016-2017
sopimuksessa. Jääaikaa voidaan käyttää kahtena arkipäivänä, paitsi
ylioppilaskirjoitusten aikana kaikkina arkipäivinä. Viikoittaisia yleisövuoroja on
muuten 3 krt/vko, mutta koulujen loma-aikoina 2 tuntia/pv. Halliyhtiö sitoutuu
sopimuksen mukaisesti edelleen pyrkimään järjestää kunnalle yleisövuoron
viikonlopusta.
Uusi sopimus on voimassa kaksi sopimuskautta, 1.1.-31.12.2018
ja 1.1.-31.12.2019. Sopimus astuu voimaan kullakin sopimuskaudella sillä
ehdolla, että Kirkkonummen kunnanvaltuusto myöntää tähän tarkoitukseen
vuotuisen määrärahan.
Vuorot maksavat yhteensä 23 555, 0 € +alv 10%. / kausi, joka on sama
kokonaishinta kuin edellisellä sopimuskaudella. Tuntihinta on noussut 4 €/h
edellisen sopimuksen tuntihinnasta, jolloin tunteja on käytettävissä 10 tuntia
vähemmän vuodessa (yhteensä 235 h).
Esityslistan liite:
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- Kirkkonummen kunnan ja Monitoimihalli Oy:n käyttöoikeussopimus
Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja
Vapaa-aikajaosto päättää
1
hyväksyä Kirkkonummen kunnan ja Kirkkonummen Monitoimihalli Oy:n välisen
käyttöoikeussopimuksen 2018-2019 oheisen liitteen mukaisesti.
2
valtuuttaa vapaa-aikatoimenjohtajan tekemään sopimukseen vähäisiä
muutoksia.
3
että nuoriso- ja liikuntapalvelut vastaa kunnan osalta vuorojen käytön
koordinoimisesta ja hallinnoinnista sopimuksen edellyttämällä tavalla.
Käsittely:
Keskustelun aikana jäsen Suominen ehdotti muutosta niin, että 3 arkivuoroa
yleisöluistelulle klo. 14-15 muuttuu siten että kunta saa viikottain yhden
arkivuoron klo. 14-15 välillä ja yhden vuoron arki-iltaisin klo. 17-20 välillä tai
viikonloppuisin klo. 9-20 välillä, tällä muutoksella mahdollistamme sen että
kaikilla kuntalaisilla on mahdollisuus päästä yleisöluisteluun, ja valtuuttaa
vapaa-aikatoimenjohtajan tekemään sopimuksen näillä muutoksilla.
Useat jäsenet kannattivat jäsen Suomisen ehdotusta. Puheenjohtaja
ehdotti lisäksi, että päätös tarkastetaan kokouksessa. Ehdotus hyväksyttiin
yksimielisesti.
Päätös
Vapaa-aikajaosto päätti
1
että sopimukseen tehdään muutos niin, että 3 arkivuoroa yleisöluistelulle klo.
14-15 muuttuu siten että kunta saa viikottain yhden arkivuoron klo. 14-15
välillä ja yhden vuoron arki-iltaisin klo. 17-20 välillä tai viikonloppuisin klo.
9-20 välillä, tällä muutoksella mahdollistamme sen että kaikilla kuntalaisilla on
mahdollisuus päästä yleisöluisteluun.
2
valtuuttaa vapaa-aikatoimenjohtajan tekemään sopimuksen näillä muutoksilla.
3
että nuoriso- ja liikuntapalvelut vastaa kunnan osalta vuorojen käytön
koordinoimisesta ja hallinnoinnista sopimuksen edellyttämällä tavalla.
4
Tarkastaa päätöksen kokouksessa.
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Tiedoksi
Kirkkonummen Monitoimihalli Oy
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Muutoksenhakukielto
§31, §32, §33, §34, §42, §43, §44
Muutoksenhakukielto
Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
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Oikaisuvaatimus
§35, §36, §37, §38, §39, §40, §41, §45, §46, §47
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa
tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus tehdään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on
asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei
oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle,
on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen
omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on
joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja
kotikunta.
Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana
ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille
sivistyspalvelukeskuksen kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä
ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa
ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla
lähettäjän omalla vastuulla.
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Vapaa-aikajaosto

Pöytäkirja
15.11.2017

4/2017

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

Yhteystiedot:
Kirkkonummen kunta, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
puh.vaihde 09 29671
s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
virka-aika: ma klo 8.30 - 17.00, ti-pe klo 8.30 - 16.00
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