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§ 11
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Vapaa-aikajaosto päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Ehdotus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
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§ 12
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Vapaa-aikajaosto päättää
1 valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen
pöytäkirjan
2 tarkastaa tämän pöytäkirjan sähköisesti seuraavan aikataulun mukaan:
Maanantaina 18.9.2017 lähetetään pöytäkirja sähköpostitse
pöytäkirjantarkastajille, jotka ilmoittavat hyväksymisestään viimeistään
keskiviikkona 20.9.2017. Jos hyväksymisviestiä ei tule sihteerille em.
ajankohtaan mennessä, pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi. Pöytäkirja
allekirjoitetaan esimerkiksi seuraavassa kokouksessa.
Pöytäkirja on nähtävänä torstaina 21.9.2017 kunnan verkkosivulla ja kunnan
kirjaamossa.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Patrik Lundell ja Kimmo Dahlman.
Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.
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§ 13
Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019-2020 talousarviosuunnitelmat (ed. dnro
429/2017)/ vapaa-aikajaosto
KIRDno-2017-484
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Hasu
ari.hasu@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Vakanssiesitykset 2018-2020.pdf
2 Talousarvioesityksen eurot VAP.pdf
3 Esitys taloussuunnitelmaksi 2018-2020 VAP.pdf
Kuntalain (410/2015) 100 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun
mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio
ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion
hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma
kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on
taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Kunnanhallitus 26.6.2017 § 56
Talousarvion laatiminen on peruskunnassa pitkällinen ja monitasoinen
valmisteluprosessi. Kirkkonummella useiden muiden kuntien tapaan
talousarvion valmistelutyö on käynnistetty kunnanhallituksen antamalla
ns. kehyspäätöksellä, jonka pohjalta toimielimet ovat laatineet omat
ehdotuksensa.
Kunnanjohtajan johdolla toimielinten laatimia esityksiä tarvittaessa
tarkistetaan vastaamaan kunnan taloudellista kantokykyä huomioiden
kuntastrategian painotukset. Kunnanjohtajan esitys esitellään
kunnanhallitukselle, jonka jälkeen poliittisilla ryhmillä on käytännössä 2-3
viikkoa tehdä siihen tarkistuksia. Lopullisesti talousarvion hyväksyy valtuusto.
Tänä vuonna kehitämme talousarviovalmistelua suoraviivaisemmaksi ja
toimielinkohtaisten kehysten sijaan kunnanhallitus antaa toimielimille
suunnitteluohjeen.
Suunnitteluohjeessa ei siis anneta kehystä, vaan talousarvioesitysten on
perustuttava:
•
•
•
•

Väestösuunnitteeseen
Suoritemääriin, joista esitetään toteutumat vuodelta 2016 ja
ennusteet vuosille 2017 - 2020
Palvelutuotannon todellisiin kustannuksiin (sisäiset palvelut)
Peruspalvelujen hintaindeksi +0,7% 2018 (sovelletaan palvelujen
ostoihin, ellei muuta ennustetta)
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•
•

Kuluttajahintaindeksi +1,3% 2018 (aineet, tarvikkeet ja tavarat, muut
toimintakulut)
Henkilöstökulut: palkansaajien ansiotasoindeksi +1,1% 2018
(oletettu palkannousu)

Toimintakatteen kasvu edellä mainitut indeksit huomioiden saa olla enintään 2
% vuoteen 2016 verrattuna.
Mahdollisista lainsäädäntömuutoksista aiheutuvat muutokset tulee huomioida
talousarvioesityksiä laadittaessa.
Talousarvion laadinnan aikataulu:
•
•
•
•
•

Toimielinten ehdotukset 6.10.2017 mennessä
Kunnanjohtajan talousarvioesitys kunnanhallituksessa 30.10.2017
Valtuuston päätös vuoden 2018 veroprosenteista 13.11.2017
Kunnanhallituksen esitys talousarviosta valtuustolle KH:ssa
4.12.2017
Valtuuston talousarviokäsittely 18.12.2017

Päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää antaa toimialoille ja tytäryhteisöille esittelyosassa
todetun suunnitteluohjeen vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman
2019 - 2020 laatimista varten.
Kunnanhallitus 26.6.2017 käsittely:
Emmi Wehka-aho poistui kokouksesta käsittelyn aikana.
Ulf Kjerin ja Pirkko Lehtinen olivat poissa käsittelyn aikana klo 18:45-18:47.
Käsittelyn aikana esittelijä tarkensi ehdotuksensa tekstisisältöä siten, että
kohtaan "Suunnitteluohjeessa ei siis anneta kehystä, vaan talousarvioesitysten
on perustuttava: ..." ensimmäiseksi kohdaksi lisätään "kuntastrategiaan".
Kohtaan "Toimintakatteen kasvu edellä mainitut indeksit huomioiden saa olla
enintään 2 % vuoteen 2016 verrattuna" lisätään tarkennus: "toimintakatteen
kasvu kuntatasolla edellä mainitut...".
Hanna Haikonen ehdotti seuraavaa lisäystä evästykseksi: toimintatapojen
muutosten ottaminen huomioon talousarviosuunnittelussa mm.
kuntastrategiassa mainittujen megatrendien mukaisesti. Otetaan huomioon
digitaalisuuden vaikutukset toimintaan sekä toiminnan kehittäminen (esim.
leanin avulla) tehokkaammaksi ja mielekkäämmäksi kulujen kasvattamisen
sijasta. Ehdotusta kannatettiin, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätös
Kunnanhallitus:
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Ehdotuksen mukaisesti esittelijän tekemin tekstitarkennuksin ja
seuraavalla evästyksellä: toimintatapojen muutosten ottaminen huomioon
talousarviosuunnittelussa mm. kuntastrategiassa mainittujen megatrendien
mukaisesti. Otetaan huomioon digitaalisuuden vaikutukset toimintaan
sekä toiminnan kehittäminen (esim. leanin avulla) tehokkaammaksi ja
mielekkäämmäksi kulujen kasvattamisen sijasta.
Vapaa-aikajaosto 16.8.2017 § 4
Vapaa-aikajaoston vastuulle kuuluvat talousarviossa musiikkiopiston,
kansalaisopiston, kuvataidekoulun, kulttuuri-, kirjasto-, nuoriso- sekä
liikuntatoimen palvelut.Jaoston toimintakatteen (jaostolle talousarvion
käyttötalousosassa kohdennettavien tulojen ja menojen erotus) loppusumma
oli vuoden 2016 tilinpäätöksessä -6,6 milj. euroa ja vuoden 2017 talousarviossa
-6,7 milj. euroa. Edellä tarkoitetussa kunnanhallituksen päätöksessä
toimintakatteen enimmäiskasvuksi on määrätty vuonna 2018 + 2,0 %
vuoden 2016 tilinpäätöstasoon verrattuna. Tällöin jaoston toimintakatteen
enimmäismäärä voi olla jaoston ehdotuksessa enintään -6,78 milj. euroa.
Esittelijä
Hannele Kujala
Päätösehdotus
sivistystystoimenjohtaja:
merkitä kunnanhallituksen päätös § 50 26.6.2017 tiedoksi
Päätös
Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.
Talouspäällikkö Ari Hasu oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

Vapaa-aikajaosto 13.9.2017
Vapaa-aikajaoston vuoden 2018 talousarvioesityksemn loppusumma on
toimintatulojen osalta euroa 1.764.250 euroa (muutos tp2016 -11,5 % ja
ta2017 -4,5 %), toimintamenojen osalta euroa 8.666.156 euroa (muutos tp2016
+0,3 JA ta2017 +0,9 %) ja toimintakatteen osalta 6.901.906 euroa (muutos
tp2016 +3,8 % ja ta2017 +2,7 %). Henkilöstömenojen määrä on vuoden 2018
talousarvioehdotuksessa 4,22 milj. euroa (muutos tp2016 -0,1 % ja ta2017 -1,7
%9.
Mikäli kunnanhallituksen vuoden 2018 talousarvion valmisteluohjetta
koskevassa päätöksessä (kh 26.6.2017, § 50) kahden (2) prosentin
toimintakatteen enimmäiskasvua (vuoden 2016 tilinpäätöksestä laskettuna)
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koskeva määräys suhteutetaan jaoston vuoden 2018 talousarvioehdotukseen,
ylittää jaoston talousarvioehdotuksen toimintakatteen kasvu 1,8 %:lla
(noin 122.000 eurolla) kunnanhallituksen päättämän tason.
Liikuntapalveluiden avustukset on kokonaisuutena budjetoitu
talousarvioesityksessä vuoden 2016 tilinpäätöksen tasoisina.
Avustusten kokonaissumman sisällä on esityksessä siirretty yhdistyksille
maksettavista avustuksista 49.000 euroa toimitila-avustuksiin kattamaan
liikuntayhdistystysten tilakäytöstä aiheutuvia kustannuksia.
Jaoston talousuunnitelmaehdotus sisältää esityksen kolmen (3) uuden viran/
toimen perustamisesta, joista kahden esitetty perustamisajankohta ajoittuu
vuodelle 2018 ja yhden (1) vuodelle 2019. Henkilöstöesitysten perustelut on
esitetty liitteellä "Vakanssiesitykset 2018-2020".
Jaoston esitys talousarvioksi 2018 ja taloussuunnitelmaksi on esitetty liitteellä
"Esitys taloussuunnitelmaksi 2018-2020".
Talousarvioehdotukseen liittyvät eurotiedot on esitetty yksityiskohtaisemmin
liitteellä "Talousarvioesityksen eurot".
Esityslistan liitteet:
- talousarvioesityksen eurot
- vakanssiesitykset 2018-2020
- esitys taloussuunnitelmaksi 2018-2020
Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, sivistystoimenjohtaja
sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi
Vapaa-aikajaosto päättää
1. hyväksyä liitteen "Esitys taloussuunnitelmaksi 2018-2020"
mukaisen esityksen taloussuunnitelmaksi ja saattaa liitteen edelleen tiedoksi
kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.
2. saattaa liitteen "Vakanssiesitykset 2018-2020" mukaiset perustelut
taloussuunnitelmakaudella 2018-2020 perustettavaksi esitettävistä viroista/
toimista tiedoksi kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle.
Käsittely:
Puheenjohtaja Kilappa teki lisäysehdotuksen:
Selvitys liikuntapaikkojen käytöstä ja kehittämisestä. Selvityksessä
otetaan kantaa kunnan liikuntapaikkojen määrästä, soveltuvuudesta
eri liikuntaryhmille, käyttäjäryhmät lajiryhmittäin ja investointiohjelman
mahdollisuudet kehittämisessä. Suunnitelmassa myös esitetään kanta
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siitä miten liikuntapaikat tulevaisuudessa jaetaan eri liikuntaryhmien välillä
optimoidusti. Tavoitteena on se, että kuntalaiset/järjestöt pystyvät liikkumaan
tulevaisuudessa tiloissa, jotka soveltuvat mahdollisimman hyvin kunkin
lajiryhmän tarpeisiin. Selvitykseen varataan 20 000€ määräraha.
Jäsenet Lundell ja Suominen kannattivat puheenjohtaja Kilapan
lisäysehdotusta.
Vapaa-aikajaosto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtaja Kilapan
lisäysehdotuksen.
Päätös
Vapaa-aikajaosto päätti
1. hyväksyä liitteen "Esitys taloussuunnitelmaksi 2018-2020"
mukaisen esityksen taloussuunnitelmaksi ja saattaa liitteen edelleen tiedoksi
kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.
2. saattaa liitteen "Vakanssiesitykset 2018-2020" mukaiset perustelut
taloussuunnitelmakaudella 2018-2020 perustettavaksi esitettävistä viroista/
toimista tiedoksi kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle.
3. tehdä selvityksen liikuntapaikkojen käytöstä ja kehittämisestä. Selvityksessä
otetaan kantaa kunnan liikuntapaikkojen määrästä, soveltuvuudesta
eri liikuntaryhmille, käyttäjäryhmät lajiryhmittäin ja investointiohjelman
mahdollisuudet kehittämisessä. Suunnitelmassa myös esitetään kanta
siitä miten liikuntapaikat tulevaisuudessa jaetaan eri liikuntaryhmien välillä
optimoidusti. Tavoitteena on se, että kuntalaiset/järjestöt pystyvät liikkumaan
tulevaisuudessa tiloissa, jotka soveltuvat mahdollisimman hyvin kunkin
lajiryhmän tarpeisiin. Selvitykseen varataan 20 000€ määräraha.
Talouspäällikkö Ari Hasu oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

Tiedoksi
Kunnanhallitus
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§ 14
Vapaa-aikajaoston investointiesitykset vuosina 2018 - 2022
KIRDno-2017-484
Valmistelija / lisätiedot:
Eeva Viitala
eeva.viitala@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Liikuntalautakunnan investoinnit 2018 - 2022.pdf
2 Nuorisolautakunnan investoinnit 2018 - 2022.pdf
3 Vapaa-aikajaoston investointien perustelut
4 Vapaa-aikajaoston investointiesitykset 2018-2022
Kirkkonummen kunnan 1.6.2017 voimaan tulleen hallintosäännön mukaan
Sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden toimialalla on Vapaa-aikajaosto, joka korvaa
entiset liikunta- ja nuorisolautakunnat. Vapaa-aikajaoston toimialueeseen
kuuluu näiden lisäksi vapaan sivistystyön toimijat (kulttuuritoimi,
kansalaisopisto, musiikkiopisto, kuvataidekoulu) sekä kirjastot, jotka vanhan
hallintosäännön mukaan kuuluivat sivistyslautakunnan toimialueeseen.
Liikuntalautakunta on käsitellyt vuosien 2018 - 2022 investointiesityksensä
18.5.2017 § 29 ja nuorisolautakunta 31.5.2017 § 37. Päätökset ovat esityslistan
liitteinä.
Vapaa-aikajaoston investointihankkeet ovat edellisten lisäksi seuraavat:
- Framnäsin huolto- ja pukuhuonerakennus, esitetään 700.000 euroa vuodelle
2018
- Pääkirjaston laajennus, esitetään 4.070.000 euroa vuodlle 2018 ja 3.238.000
euroa vuodelle 2019
- Pääkirjaston peruskorjaus, esitetään 2.280.000 euroa vuodelle 2019 ja
163.000 euroa vuodelle 2020
- Pääkirjaston ensikertainen kalustaminen ja varustaminen, esitetään 300.000
euroa vuodelle 2019 ja 700.000 euroa vuodelle 2020
- Pääkirjaston nuorisotilat, kalustaminen ja varustaminen, esitetään 80.000
euroa vuodelle 2019
- Pääkirjaston musiikkileikkikoulutilat, kalustaminen ja varustaminen, esitetään
30.000 euroa vuodelle 2019
- Pääkirjaston taidehankinta, esitetään 110.000 euroa vuodelle 2020
- Veikkolan kirjaston peruskorjauksen suunnittelu, esitetään 100.000 euroa
vuodelle 2018
- Veikkolan kirjaston kalustaminen ja varustaminen, esitetään 90.000 euroa
vuodelle 2021
- Kirjastoaineiston hankinta, esitetään 100.000 euroa vuosille 2019, 2020 ja
2021
- Uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu, esitetään 120.000
vuosille 2021 ja 2022
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- Musiikkiopiston ja kansalaisopiston soitin- ja ICT-kaluston uusiminen,
esitetään 25.000 euroa vuosille 2021 ja 2022
- Musiikkiopiston siirtyminen Kirkkoharjun koulun tiloihin, esitetään 120.000
euroa vuodelle 2021
- Kirjastojärjestelmä ja verkkokirjasto, järjestelmä ja laitteet, esitetään 65.000
euroa vuodelle 2018
- Masalan omatoimikirjasto, omatoimitekniikka, esitetään 30.000 euroa
vuodelle 2018
- Veikkolan omatoimikirjasto, omatoimitekniikka, esitetään 30.000 euroa
vuodelle 2019
Kunnanhallitus käsitteli 30.6.2003 § 391 kuntalaisaloitetta prosenttiperiaatteen
palauttamisesta taidehankinnoissa. Prosenttiperiaatteella tarkoitetaan
ennalta sovitun prosenttiosuuden varaamista taidenahkintaa varten
rakennuskohteen kustannusarviosta. Prosenttiperiaate on ollut käytössä
Kirkkonummella 1990 luvulle saakka. Kunnanhallitus päätti ilmoittaa
vastauksena kuntalaisaloitteeseen, että kunnanhallitus päättäessään uusien
talonrakennushankkeiden suunnittelun toimeksiannosta, tulee ottamaan
tapauskohtaisesti kantaa siihen, onko perusteltua liittää suunnittelutehtävään
myös taidenahkinnan suunnittelu. Pääkirjaston taidehankintaa varten
esitetään 110.000 euroa.
Muut investointiesitysten perustelut esitetään liitteessä.
Esityslistan liitteet:
- vapaa-aikajaoston investointiesitykset 2018-2022
- vapaa-aikajaoston investointien perustelut
- liikuntalautakunnan investoinnit 2018-2022
- nuorisolautakunnan investoinnit 2018-2022
Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, sivistystoimenjohtaja
sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi
Vapaa-aikajaosto päättää
1
hyväksyä liikuntalautakunnan 18.5.2017 § 29 ja nuorisolautakunnan 31.5.2017
§ 37 tekemät investointiesitykset ja esittää ne edelleen kuntatekniikan
toimialan investointiohjelmaan
2
hyväksyä sivistystoimen toimialan vapaa-aikajaoston
investointiesityksen ja hankkeiden perustelut liitteiden mukaisesti sekä esittää
ne edelleen kuntatakniikan toimialan investointiohjelmaan
3
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esittää pieninvestointien määrärahaesitykset kunnanhallitukselle
hyväksyttäviksi
4
tarkastaa päätöksen kokouksessa.
Päätös
Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti keskustelun jälkeen.
Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen talouspäällikkö Ari Hasu oli kokouksessa läsnä
tämän asian käsittelyn ajan.
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§ 15
Tilannekatsaus nuorisovaltuustosta
KIRDno-2017-974
Valmistelija / lisätiedot:
Seppo Savikuja
seppo.savikuja@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Nuorisovaltuusto postikortti.pdf
Kuntalaki (410/2015) velvoittaa kuntia huolehtimaan kaiken ikäisten
kuntalaisten monipuolisista ja vaikuttavista osallistumismahdollisuuksista.
Kuntalain 26 §:n mukaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien
varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai
vastaava nuorten vaikuttajaryhmä ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.
Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri
toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja
seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin,
terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen
sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja
nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten
ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa. Uusia
osallistumisoikeuksia sovelletaan vuonna 2017 valitun valtuuston toimikauden
alusta.
Vuoden 2017 alusta voimaan tulleen nuorisolain (1285/2016) pykälässä 24
todetaan nuorten osallistumisesta, vaikuttamisesta ja kuulemisesta.
Nuorisolaissa todetaan, että nuorten mahdollisuudesta osallistua ja vaikuttaa
nuorisovaltuustossa tai vastaavassa nuorten vaikuttajaryhmässä säädetään
kuntalain (410/2015) 26 §:ssä. Kunnan ja valtion viranomaisen tulee tarjota ja
järjestää nuorille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa paikallista, alueellista
ja valtakunnallista nuorisotyötä ja –politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn
tai heitä tulee muutoin kuulla mainituissa asioissa. Lisäksi nuoria on kuultava
heitä koskevissä asioissa .
Nuorten osallistamista vaikuttamista ja kuulemista ovat mm. nuorten mukaan
ottaminen varhaisessa vaiheessa kunnan uuden asuinalueen suunnitteluun,
lasten ja nuorten osallistuminen ulkona olevien toiminta-alueiden ja puistojen
suunnitteluun ja rakentamiseen sekä nuorten kokemustiedon hyödyntäminen
ja heidän kuuleminen kunnan palveluiden sujuvuuden ja ja saavutettavuuden
kehittämisessä.
Kirkkonummen kunnan 1.6.2017 voimaan astuneessa hallintosäännössä
todetaan vaikuttamistoimielimistä, että kunnassa on nuorisovaltuusto,
vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja
toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.
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Hallintosäännössä todetaan myös sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimialaan
kuuluvan vapaa-aikajaoston tehtävistä ja toimivallasta. Vapaa-aikajaoston
tehtäviin kuuluu mm. nuorisovaltuuston toimintaa koskevat asiat. Vapaaaikajaoston toimivaltaan kuuluu mm. päättää nuorisovaltuuston toiminnan
toteuttamisesta.
Kunnan hallintosäännössä on myös määräykset nuorisovaltuuston
edustuksesta kunnanvaltuuston ja kunnan muiden toimielinten kokouksissa,
sekä nuorisovaltuuston edustajan puhe- ja läsnäolo-oikeudesta toimielinten
kokouksissa.
Kunnanvaltuuston hyväksymässä vuoden 2017 talousarviossa on osoitettu
määräraha nuorisovaltuuston toimintaan. Nuorisolautakunta on 8.2.2017
osoittanut talousarvion käyttösuunnitelmassa 20 000 euroa nuorisovaltuuston
toimintaa varten.
Nuorisopalveluissa on ollut 1.2.2017 alkaen nuoriso-ohjaaja Martta-Liisa
Kosonen nuorisovaltuuston toimintakoordinaattorina. Hänen työtehtäviinsä
kuuluu mm. nuorten vaikuttamistoiminnan edistämiseen, sekä kunnan
nuorisovaltuustotoiminnan käynnistämiseen ja toteuttamiseen liittyvät
tehtävät.
Nuorisovaltuuston perustamiseen liittyvä seminaari pidettiin Kirkkonummisalissa 7.3.2017. Seminaarissa olivat edustettuina kirkkonummelaisten
yläkoulujen, lukioiden ja ammatioppilaitoksen oppilaskuntien edustajat ja
koulujen yhdysopettajat. Seminaarista saatiin nuorten omia ajatuksia tulevan
nuorisovaltuuston toimintasäännön laatimiseen.
Nuorisovaltuustoa perustettaessa on huomioitu, että:
-nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon
-nuorisovaltuustoilla on riittävät resurssit ja mahdollisuuksia kouluttautua
-nuorilla on näennäisvaikuttamisen sijaan todellisia väyliä saada äänensä
kuuluviin
Kirkkonummen nuorisovaltuustoa perustettaessa on soveltuvin osin
hyödynnetty Suomen Kuntaliiton ja Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva
ry:n ohjeita nuorisovaltuuston perustamiseen ja toimintasäännön laatimiseen.
Kunnanvaltuusto hyväksyi 29.5.2017 nuorisovaltuuston toimintasäännön, jolla
päätettiin nuorisovaltuuston kokoonpano, asettaminen ja
toimintaedellytykset. Kunnanvaltuusto hyväksyi samassa yhteydessä
ponnen, jonka mukaan nuorisovaltuustoa kuullaan kunnan tärkeimpien
strategia-asiakirjojen laadinnassa.
Jokaisella vaalivuonna 13-18 –vuotta täyttävällä, vuosina 1999–2004syntyneellä, Kirkkonummella asuvalla nuorella oli oikeus asettua ehdolle
nuorisovaltuustovaaleihin 1.-30.8.2017 välisenä aikana. Äänioiketettuja on
yhteensä 3 350
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Ehdolle asettautuminen toteutettiin sähköisesti Questback-lomakkeella.
Linkki lomakkeeseen oli kunnan nettisivuilla, facebook-sivulla ja Instagramsivulla. Ehdolle oli mahdollista asettua myös paperisella lomakkeella, joka
palautettiin Kirkkonummen palvelupisteeseen, nuorisotiloille tai oman koulun
oppilaskunnan ohjaavalle opettajalle.
Nuorisovaltuustovaalien ehdokasasettelusta tiedotettiin paikallislehdissä ja
sosiaalisessa mediassa, sekä Kirkkonummen kunnan yläkouluissa, lukioissa ja
ammattioppilaitoksessa.
Yläkouluissa, lukioissa ja Omniassa järjestettiin nuorisovaltuustovaalien
markkinointitilaisuuksia, jossa kerrottiin vaikuttamisesta kunnassa,
nuorisovaltuuston toiminnasta ja ehdokasasettelusta. Kunnanvaltuutettu
Markus Myllyniemi oli mukana kolmessa kouluvierailussa kannustamassa
nuoria mukaan. Nuoriso-ohjaajat kertoivat nuorisovaltuustovaaleista
seitsemäsluokkalaisten ryhmäytyksissä.
Ehdokkaiden määrää ei rajattu ja ehdolle asettui 44 nuorta eri puolilta
Kirkkonummea. Ehdokkaiden kelpoisuus tarkistettiin väestörekisteristä ja
ehdokaslista julkaistiin 1.9.
Kaikille vuosina 1999–2004-syntyneille Kirkkonummella asuville nuorille
(3308 kpl) lähetetään viikolla 36 asiakassuorana postikortti, jossa on
äänestyspaikkojen sijainnit ja äänestysajat. Osoitetiedot on otettu
väestörekisteristä 15.8.
Kaikilla vuosina 1999-2004 syntyneillä kirkkonummelaisilla on oikeus
äänestää nuorisovaltuustovaaleissa. Nuorisovaltuustovaalit toteutetaan
kouluvaaleina siten, että jokainen Kirkkonummen kunnan yläkouluissa,
lukioissa ja ammattioppilaitoksessa (Kirkkoharjun koulu, Nissnikun koulu,
Papinmäen koulu, Veikkolan koulu, Winellska skolan, Kyrkslätts gymnasium,
Porkkalan lukio, Omnia Kirkkonummen toimipiste) opiskeleva äänioikeutettu
voi äänestää omassa oppilaitoksessaan. Vaalitoimitsijoina toimivat nuorisoohjaaja ja 2 oppilaitoksen opiskelijaa (ei ehdolla olevat). Äänestys tapahtuu
välituntisin tai erikseen määriteltynä aikana koulupäivän aikana.
Niille äänioikeutetuille, jotka eivät opiskele mainituissa Kirkkonummen kunnan
oppilaitoksissa tai eivät pääse äänestämään omassa oppilaitoksessaan,
on äänestysmahdollisuus keskiviikkona 20.9. klo 17.30-21.00 Masalan
monitoimitalolla, perjantaina 22.9. 17.30-21.00 Veikkolan nuorisotilalla ja
lauantaina 23.9. klo 13.00-17.00 Luckan i Kyrkslätt:ssa.
Nuorisovaltuustovaalien äänestystulokset julkaistaan 25.9. ja
nuorisovaltuuston kausi alkaa 1.10.
Uudet valitut nuorisovaltuutetut osallistuvat perjantaina 29.9.2017 Keravalla
järjestettävään KUUMA- nuorisovaltuutettujen, Kuumisten verkostoitumis- ja
yhteistyötapahtumaan.
Valmistelija: Nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja puh. 040 588 4925,
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi, nuoriso-ohjaaja Martta-Liisa Kosonen
puh. 040 126 9817, etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi
Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, sivistystoimenjohtaja
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Vapaa-aikajaosto päättää merkitä tiedoksi tilannekatsauksen koskien kunnan
nuorisovaltuustoa.
Päätös
Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.
Nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja oli kokouksessa läsnä tämän asian
käsittelyn ajan.
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§ 16
Esitys uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen tarveselvityksen laatimisesta
KIRDno-2017-266
Valmistelija / lisätiedot:
Katja Linnakylä
katja.linnakyla@kirkkonummi.fi
Liikuntalautakunta 09.02.2017 § 9
Kirkkonummen uimahalli on otettu käyttöön v.2001. Uimahallissa on
allastiloina 6-ratainen iso allas hyppysyvennyksellä, yhdistetty liukumäki,
lasten allas ja virtausallas, lämminvesiallas sekä kahluuallas. Vesipinta-ala
on yhteensä 538 neliömetriä. Uimahallin bruttopinta-ala on yhteensä 4120
neliömetriä.
Uimahallin kävijämäärä on koko sen käytössä olo ajan ollut hyvin korkea,
viimeisinä vuosina yli 230 000 kävijää vuodessa. Kävijämäärää ei nykyisellä
tilakapasiteetilla pystytä lisäämään. Uimahallia käyttävät aktiivisesti kuntalaiset
omaehtoisena liikuntamuotona. Myös ulkopaikkakuntalaiset käyttävät paljon
uimahallia.
Viikonloppuisin ja arki-iltaisin hallissa voi samanaikaisesti olla parhaimmillaan
n. 200 kävijää. Yhteensä yhtenä päivänä kävijöitä on parhaimmillaan n.800
kävijää. Uimahallin pukukaappien määrän takia ollaan jouduttu ruuhkaisina
aikoina rajoittamaan sisäänpääsyä.
Käyttötunteja uimahallissa on viikoittain 101 h. Hallia käytetään aukioloajan
ulkopuolella eri yhdistysten toimesta arkisin ja viikonloppuisin viikon kaikkina
päivinä. Ohjattua liikuntatoimintaa hallilla on viikoittain yli 200 h, joista n.35 h
liikuntapalveluiden ja 175 h yhteensä 30 muun toimijan järjestämää ohjausta.
Tämän lisäksi uimahallissa on päivittäiset koululaisten uinnit. Omaehtoisen
uinnin, uinnin opetuksen, vesiliikunnan eri muotojen ja eri uintiurheilulajien
lisäksi uimahallissa harrastetaan myös sukellusta ja melontaa.
Uimahallin laajennuksen myötä uimahallilla voitaisiin tuottaa huomattavasti
enemmän palveluita kuntalaisille sekä mahdollistaa omaehtoisen uimisen
ja vesiliikunnan lisääminen. Tilojen puolesta tarvetta on sekä lisä allastilalle/
vesipinta-alalle että kuntosalille. Samalla on syytä selvittää rakennuksen ja
uimahallitekniikan mahdollisten peruskorjausluontoisten toimenpiteiden tarve.
Tarveselvitys on asiakirja, johon talonrakennushanke perustuu ja josta
selviävät hankkeen perusominaisuudet ja tavoitteet. Kirkkonummen kunnan
talonrakennuksen hankeohjeen KV 3.2.2014 § 7 mukaan käyttäjätoimialan
toimialajohtaja esittää tarveselvityksen tekemistä toimialan lautakunnalle.
Myös lautakunnan esittelijä voi tätä esittää sovittuaan asiasta toimialajohtajan
kanssa. Lautakunta hyväksyy, että tarveselvitys tehdään. Sen jälkeen
kunnanhallitus käsittelee asian ja tekee päätöksen selvityksen laatimisesta.
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Esityksestä uimahallin laajennuksen ja peruskorjauksen tarveselvityksen
tekemiseksi on hankeohjeen mukaisesti sovittu sivistystoimen toimialajohtajan
kanssa.

Valmistelija: liikuntatoimenjohtaja Katja Linnakylä puh. 040 588 4926,
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

Ehdotus
Liikuntatoimenjohtaja:
Liikuntalautakunta päättää yllä mainituin perusteluin esittää
kunnanhallitukselle, että uimahallin laajennuksen ja peruskorjauksen
tarveselvitys tehdään.

Päätös
Liikuntalautakunta
Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen
_____
Kunnanhallitus 20.03.2017 § 95
Ehdotus
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää liikuntalautakunnan mainituin perustein, että
uimahallin laajennuksen ja peruskorjauksen tarveselvitys tehdään.
Käsittely
Yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen oli kokouksessa läsnä asian
käsittelyn ajan.
Timo Haapaniemi ehdotti, että asia palautetaan valmisteltavaksi lisätietojen
hankkimista varten. Pirkko Lehtinen, Antti Kilappa ja Hans Hedberg kannattivat
palautusehdotusta. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätös
Kunnanhallitus:
Kunnanhallitus päätti palauttaa asian valmisteltavaksi lisätietojen hankkimista
varten.
__________
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Vapaa-aikajaosto 13.9.2017
Kunnanhallitus päätti palauttaa esityksen uimahallin peruskorjauksen ja
laajennuksen tarveselvityksen laatimisesta valmisteltavaksi lisätietojen
hankkimista varten.
Uimahallia on käytetty vajaa 20 v. Peruskorjaustoimenpiteet on syytä
selvittää ajoissa, jotta vältytään suuremmilta ylimääräisiltä kustannuksilta.
Ilmanvaihto-, vedenkäsittely- ja lämmönjakojärjestelmien uusiminen
ovat keskeisimpiä kohteita. Myös allastilojen pintojen uusiminen sekä
pukuhuoneiden ajanmukaistaminen ovat välttämättömiä vaadittavan
hygieniatason ylläpitämiseksi.

Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, sivistystoimenjohtaja
Vapaa-aikajaosto päättää yllä mainituin perusteluin esittää kunnanhallitukselle,
että uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen tarveselvitys laaditaan.
Päätös
Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.
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§ 17
Liikuntapalveluiden maksut 2017
KIRDno-2017-925
Valmistelija / lisätiedot:
Seppo Savikuja
seppo.savikuja@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Uimahallin käyttökorvaushinnasto 2017_liite_.pdf
Liikuntalautakunnan 8.12.2016 § 80 liikuntapalveluiden tehtäväalueen taksat ja
maksut v.2017 ja 8.12.2016 § 81 Uimahallin taksat ja maksut v.2017 päätösten
yhteydessä lautakunta on päättänyt arvioida lautakunnan alaisia maksuja
uudelleen vuoden 2017 käyttösuunnitelman laadinnan yhteydessä.
Vuoden 2017 käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä todettiin, että
liikuntalautakunnan talouden toteutumaan vaikuttavista asioista johtuen on
syytä arvioida liikuntalautakunnan alaisen toiminnan maksuja edelleen vuoden
2017 ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä.
Hyväksytyssä liikuntapalveluiden taksoissa ja maksuissa on
sisäliikuntatilojen toistuvan sisäisen käytön taksa 10 €/tunti kunnan muiden
hallintokuntien osalta. Kunnan muilla hallintokunnilla on vastaava taksa
käytössään. Uimahallin liikuntasalien tilojen osalta vastaavaa hinnoittelua ei
ole olemassa. Kunnan muiden hallintokuntien käytön lisääntyessä kunnan
uimahallin kuivissa tiloissa on syytä määritellä myös tälle käytölle edm.
perusteiden mukainen käypä taksa. Tämän käytön osalta on syytä erottaa
muiden hallintokuntien pääsymaksullinen toiminta, siitä toiminnasta josta ei
peritä pääsymaksuja (esim. koulukäyttö).
Liitteenä olevaan uimahallin tilojen käyttökorvaushinnastoon on tehty
edellä mainitut tarkistukset.

Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, sivistystoimenjohtaja
Vapaa-aikajaosto päättää hyväksyä Kirkkonummen uimahallin tilojen
käyttökorvaushinnaston oheisen liitteen mukaisesti.
Päätös
Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti keskustelun jälkeen.
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Oikaisuvaatimus
§16, §17
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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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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Muutoksenhakukielto
§13, §14, §15
Muutoksenhakukielto
Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
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