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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä torstaina 1.11.2018 kunnan verkkosivuilla ja
kunnan kirjaamossa, Ervastintie 2

Pia Kärkkäinen, pöytäkirjanpitäjä
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§ 64
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Vapaa-aikajaosto päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
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§ 65
Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta
Vapaa-aikajaosto päättää
1 valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan
2 tarkastaa tämän pöytäkirjan sähköisesti seuraavan aikataulun mukaan:
Maanantaina 29.10.2018 lähetetään pöytäkirja sähköpostitse pöytäkirjantarkastajille,
jotka ilmoittavat hyväksymisestään viimeistään keskiviikkona 31.10.2018. Jos
hyväksymisviestiä ei tule sihteerille em. ajankohtaan mennessä, pöytäkirja katsotaan
hyväksytyksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan esimerkiksi seuraavassa kokouksessa.
Pöytäkirja on nähtävänä torstaina 1.11.2018 kunnan verkkosivulla ja kunnan
kirjaamossa
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kerstin Grönqvist ja Patrik Lundell.
Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.
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§ 66
Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2018, hakuaika 30.9.2018
KIRDno-2017-1667
Valmistelija / lisätiedot:
Maaret Eloranta
maaret.eloranta@kirkkonummi.fi
kulttuuritoimen johtaja
Vapaa-aikajaoston on päätöksellään 24.01.2018 §4 osoittanut käyttösuunnitelman
määrärahasta "Avustukset yhteisöille, Kulttuuripalvelut, Toiminta-avustus"
kohdeavustuksiin rekisteröidyille järjestöille 3 400 €, hakuaika 30.9.2018 klo 16:00
mennessä.
Lisäksi jaosto päätti kokouksessaan 6.6.2018 § 34 ” Avustukset paikallisille
kulttuurijärjestöille 2017, avustusten käyttötilitykset”, kohta 5, että takaisin perityt
avustusmäärärahat (717 € ja 420 €) osoitetaan käytettäväksi kohdeavustusten jaossa
syyskaudella, hakuaika 30.9.2018 mennessä. Jaettavana oleva määräraha on siten
yhteensä 4537 €.
Näitä kohdeavustuksia voidaan myöntää seuraaviin käyttötarkoituksiin: kulttuurin
harjoittaminen ja harrastaminen, esim. erillisten tapahtumien järjestäminen,
kulttuuritoimintaan liittyvä koulutus, toimintaa palvelevan kaluston ja aineiston
hankinta, tutkimukset ja julkaisut, museorakennusten- ja kokoelmien ylläpito ja hoito,
toimitilakustannukset (tilavuokrat ja muut kustannukset toimitiloista, jotka eivät kuulu
kunnan tilojen käyttövuorojen käytöstä myönnettävien toimitila-avustusten piiriin)
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.
Jaosto päätti myös, että
- hakuasiakirjat ja ehdotukset tulee toimittaa kunnan kirjaamoon postitse tai
sähköpostilla 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.
Lisäksi jaosto päätti todeta, että
- 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)
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taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä,
kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.
- avustuksia ei myönnetä paikallisille yhdistyksille, jotka saavat samaan tarkoitukseen
joko määrärahoja tai avustuksia Kirkkonummen kunnan muilta toimielimiltä.
Määräaikaan mennessä saapui 6 hakemusta 5 rekisteröidyiltä yhdistykseltä ja yhdeltä
rekisteröimättömältä ryhmältä. Yksi hakija ei aikaisemmin ole saanut Kirkkonummen
kunnan kulttuuripalveluiden toiminta-avustuksia.
Uusi hakija, Ensemble KIC/K – Kirkkonummi Chamber Ensemble / Kamarimuusikot on
perustettu 2015 elävöittämään kamarimusiikkitoiminta Kirkkonummella. Ensemblen
viisi jäsentä ovat kaikki kirkkonummelaisia ammattimusikoita. Konserttikohtaisesti
kokoonpanoa täydennetään lähiseudun taiteilijoilla. Tämä rekisteröimätön ryhmä
hakee kohdeavustusta 500 € joulukonsertin tiedotuskuluihin (lehti-ilmoitus, julisteet ja
käsiohjelma). Ryhmän toiminta on avustusohjesäännön mukaista taiteen
harjoittamista ja taidepalvelusten tarjontaa ja kohde edellytetyllä tavalla kulttuurin
harjoittamista (erillisten tapahtumien järjestäminen). Kohdeavustuksen myöntäminen
tälle ryhmälle on siten mahdollista.
Ehdotus on painotettu jaoston edellyttämällä tavalla siten, että pääasiassa lasten ja
nuorten kulttuuritoimintaa harjoittavat yhdistykset ja Kirkkonummella toteutettava
kulttuuritoiminta saavat koko hakemansa summan tai korkeintaan 85% kohteen
hyväksyttävistä menoista ja sivistystoiminta 61% hakemuksesta.
Yhdistysten toimintojen toteuttamisen kannalta avustusmäärärahojen maksatus on
syytä saada tehtyä mahdollisimman pian. Päätösehdotukseen sisältyy esitys, että
päätös saadaan panna täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta ja että päätös
tarkistetaan kokouksessa.
Kulttuuritoimenjohtaja Maaret Eloranta on valmistelijana läsnä kokouksessa tämän
asian käsittelyn aikana.
Kaikki hakemukset ovat nähtävänä kokouksessa.
Oheismateriaali: Kulttuurijärjestöt, kohdeavustukset, hakuaika 30.9.2018, laskelma
Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör
Vapaa-aikajaosto päättää
1
hyväksyä uuden hakijan Ensemble KIC/K – Kirkkonummi Chamber Ensemble /
Kamarimuusikot hakukelpoiseksi kohdeavustusten haussa ja ottaa käsittelyyn sen
kohdeavustushakemuksen joulukonserttiin liittyen.
2
painottaa jaon lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan sekä paikallisen
kulttuuritoiminnan kehittämiseen siten, että pääasiassa lasten ja nuorten
kulttuuritoimintaa harjoittavat yhdistykset ja Kirkkonummella toteutettava
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kulttuuritoiminta saavat koko hakemansa summan, kuitenkin korkeintaan 85 %
kohteen hyväksyttävistä menoista ja sivistystoiminta 61 % hakemuksesta,
3
myöntää seuraavat kohdeavustukset päätöksessä mainittuihin tarkoituksiin, yhteensä
4 537 €
Ensemble KIC/K – Kirkkonummi Chamber Ensemble / Kamarimuusikot
Joulukonsertti, tiedotus, 500 €
Kirkkonummen kirjaston ystävät - Bibliotekets vänner i Kyrkslätt ry
Lasten kulttuuriretkipäivä Eerikinkartanoon, 493 €
Porkkalan laulu ry
Kevätkonsertin 2018 kustannukset, 850 €
Veikkolan Kartanoteatteriyhdistys ry, Veikkola Herrgårdsteaterförening rf
Syksyn kurssitoiminta ja uusi näytelmäkäsikirjoitus, 1 000 €
Veikkolan Viihdelaulajat ry
Kuoroleirit, 510 €
Konsertit, 510 €
Tähtitieteellinen yhdistys Kirkkonummen Komeetta ry
Sivistystoiminta: Tähtitieteen harrastus, 674 €
4
että myönnetyt avustukset on käytettävä vuoden 2018 aikana ja avustusten osuus saa
olla korkeintaan 85 % päätöksessä mainitun kohteen hyväksytyistä menoista vuoden
2018 aikana.
5
edellyttää, että avustusten saajat noudattavat avustusten käytössä ja käyttötilityksissä
avustusohjesääntöä ja antavat avustuksen käytöstä käyttötilityksen 31.3.2019 klo
16.00 mennessä.
6
että päätös saadaan panna täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta.
7
tarkistaa päätöksen kokouksessa.
Päätös
Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.
Esteellisyys
Maarit Orko
Tiedoksi
Hakijat, Kulttuuritoimenjohtaja, kulttuurisihteeri
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§ 67
Nuorisopalvelut- Kohdeavustukset 2018 (5/2018)
KIRDno-2018-128
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Rossi
Liitteet

1 Yhdistelmä paikallisten nuorisoyhdistysten kohdeavustushakemuksista 2018
(5_2018)
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.
Avustusohjesäännön kohta 9.2. säätelee avustusten hakemista ja hakuaikoja. Vapaa-
aikajaosto päätti 24.1.2018 § 5 jakaa nuorisopalveluiden vuoden 2018
avustusmäärärahan eri avustusmuotoihin ja julisti avustukset haettavaksi.
Hakuilmoitus on julkaistu kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, Västra
Nylandissa, ja Kirkkonummen Sanomissa. Lisäksi asiasta on tiedotettu
nuorisoyhdistyksiä 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).
Vapaa-aikajaosto osoitti kohdeavustuksiin yhteensä 15 000 €, jakaen ne seuraaviin
kohdeavustusmuotoihin: Tapahtumat ja toimintaan liittyvä kalusto, syrjäytymisen
ehkäisy, nuorten vapaat toimintaryhmät ja toiminnan käynnistäminen. Vapaa-
aikajaosto voi myöntää summasta myös tunnustuspalkintoja. Kohdeavustuksia voi
hakea ympäri vuoden ja anomus on toimitettava vapaa-aikajaostolle viimeistään 21
vrk ennen tapahtumaa tai tilaisuutta. Avustus maksetaan hyväksyttäviä tositteita tai
sopimuksen mukaisesti taannehtivasti. Avustusta saa käyttää vain ja ainoastaan siihen
myönnettyyn tarkoitukseen. Kohdeavustuksin avustettavien hankkeiden
henkilöstömenot voivat olla enintään 50 % kokonaiskustannuksista.
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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.
Kuntalain 97 §:n mukaan muun luottamushenkilön, tilintarkastajan sekä kunnan
viranhaltijan ja työntekijän esteellisyydestä säädetään hallintolain 27-30 §:ssä.
Esityslistan liitteenä on yhdistelmä paikallisten nuorisoyhdistysten
kohdeavustushakemuksista, josta ilmenee haettavat kohdeavustuskohteet, kuten
myös esittelijän päätösehdotus. Kohdeavustushakemukset ovat jaoston jäsenten
nähtävinä vapaa-aikatoimistossa sekä jaoston kokouksessa.
Nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja on asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän
asian käsittelyn aikana.
Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör
Vapaa-aikajaosto päättää:
1
myöntää paikallisten nuorisoyhdistysten kohdeavustuksena Veikkolan Eräveikot ja -
haltiat ry:lle yhteensä 480 € (tapahtumat ja toimintaan liittyvä kalusto) ja Kyrkslätt
Scouter r.f. yhteensä 660€ (tapahtumat ja toimintaan liittyvä kalusto).
2
että avustuspäätös annetaan tiedoksi voimassaolevan avustusohjesäännön kohdan 3
mukaisesti.
Muutettu pohjaehdotus
Vapaa-aikajaosto päättää:
1
myöntää paikallisten nuorisoyhdistysten kohdeavustuksena Veikkolan Eräveikot ja -
haltiat ry:lle yhteensä 480 € (tapahtumat ja toimintaan liittyvä kalusto), Kyrkslätt
Scouter r.f. yhteensä 660€ (tapahtumat ja toimintaan liittyvä kalusto) ja Kansallinen
Lastenliitto - Kirkkonummen paikallisyhdistys ry:lle yhteensä 240€ (tapahtumat ja
toimintaan liittyvä kalusto)
2
että avustuspäätös annetaan tiedoksi voimassaolevan avustusohjesäännön kohdan 3
mukaisesti.
Päätös
Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
hakijat
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Vapaa-aikajaosto, § 59,19.09.2018
Vapaa-aikajaosto, § 68, 24.10.2018
§ 68
Etsivän nuorisotyön sopimus Espoon kaupungin kanssa
KIRDno-2017-1133
Vapaa-aikajaosto, 19.09.2018, § 59
Valmistelijat / lisätiedot:
Seppo Savikuja
seppo.savikuja@kirkkonummi.fi
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.
Hallintosäännön 8 luvun 66 § 9. kohdan mukaisesti vapaa-aikajaosto päättää etsivän
nuorisotyön järjestämisestä ja nimeää etsivän nuorisotyön toimeenpanosta vastaavan
viranhaltijan. Vapaa-aikajaosto on 16.8.2017 § 8 kohta 2. päättänyt siirtää
nuorisotoimenjohtajalle päätösvallan etsivän nuorisotyön järjestämisestä,
lukuunottamatta sopimuksia, sekä nimeää nuorisotoimenjohtajan etsivän nuorisotyön
toimeenpanosta vastaavaksi viranhaltijaksi. Etsivän nuorisotyön pääasiallinen rahoitus
tulee opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja kunnilta. Kunnan talousarviossa määrärahat
etsivää nuorisotyötä varten on varattu nuorisopalveluiden talousarvioon.
Vapaa-aikajaosto hyväksyi 11.10.2017 § 22 sopimuksen etsivän nuorisotyön
järjestämisestä Espoon kaupungin kanssa 31.12.2018 saakka. Sopimuksella sovittiin,
että Espoo tuottaa Kirkkonummelle etsivän nuorisotyön palvelut. Yksi etsivä
nuorisotyöntekijä hoitaa kirkkonummelaiset etsivän nuorisotyön asiakkaat. Etsivä
nuorisotyöntekijä palvelee kirkkonummelaisia asiakkaita Kirkkonummella. Espoo
myös vastaa etsivän nuorisotyön valtionavustusten hakemisesta ja tähän liittyvästä
raportoinnista valtiolle, sekä osoittaa työtilat ja toimintavälineet etsivälle
nuorisotyöntekijälle, sekä huolehtii etsivän nuorisotyöntekijän työnjohdosta ja
täydennyskoulutuksesta. Kirkkonummen kunta maksaa Espoolle korvauksena 16 000
euroa vuodessa etsivän nuorisotyön palveluista.
Vapaa-aikajaosto hyväksyi 15.11.2017 § 38 sopimuksen 31.12.2018 saakka nuorten
työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön järjestämisestä Svenska Framtidsskolan i
Helsingforsregionen Ab/SVEPS:n kanssa. Sopimuksella Svenska Produktionsskolan
tuottaa kirkkonummelaisille ruotsinkielisille nuorille työpaja- ja etsivän nuorisotyön
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palvelut. Ruotsinkielinen etsivä nuorisotyöntekijä palvelee kirkkonummelaisia nuoria
Kirkkonummella. Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab/SVEPS vastaa
myös etsivän nuorisotyön valtionavustusten hakemisesta ja tähän liittyvästä
raportoinnista, sekä osoittaa toimintavälineet, työnjohdon ja tarvittavan
täydennyskoulutuksen etsivälle nuorisotyöntekijälle. Kirkkonummen kunta maksaa
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab/SVEPS:ille korvauksena 10 000
euroa vuodessa etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan palveluista.
Valtion talousarviossa vuodelle 2018 osoitettiin 12,5 miljoonaa euroa etsivän
nuorisotyön avustuksiin. Avustukset myönnettiin etsivän nuorisotyöntekjän
palkkauskuluihin. Espoon kaupunki sai etsivän nuorisotyön valtionavustusta vuonna
2018 yhteensä 192 500 euroa ja Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab
yhteensä 110 000 euroa. Etsivään nuorisotyöhön on varattu määrärahat myös valtion
vuoden 2019 talousarvioesityksessä.
Espoon kaupungin etsivän nuorisotyön asiakkaina oli 120 kirkkonummelaista nuorta
vuonna 2017 ja 119 vuonna 2018 (31.8.2018). SVEPS:n etsivän nuorisotyön asiakkaina
oli 18 kirkkonummelaista nuorta vuonna 2017 ja 22 nuorta vuonna 2018 (28.8.2018).
Kunnanvaltuuston hvyäksymässä vuoden 2018 talousarviossa todetaan
nuorisotoimen toimintaympäristön muutosten osalta, että etsivän nuorisotyön
toteuttamisen osalta selvitetään eri vaihtoehdot vuoden 2018 aikana.. Vapaa-
aikajaoston on syytä ottaa kantaa tulevaan toimintavaihtoehtoon nyt, sillä etsivään
nuorisotyöhön tarkoitetut valtionavustukset ovat haettavina vuosittain edellisen
vuoden lokakuun loppuun mennessä. Päädyttiinpä asian osalta mihihin tahansa
ratkaisuun, tulisi sen olla selvillä syyskuun aikana.
Liitteenä on selvitys etsivän nuorisotyön toteuttamisesta nykyisen mallin mukaisesti
siten että valitut tuottajat toteuttavat palvelut tai vaihtoehtoisesti palvelut
tuotetaan kunnan omana toimintana.
Tiivistetysti eri vaihtoehtojen vertailun osalta käy ilmi, että kunnan oman tai
ulkopuolisten tuottamat palvelut eivät merkittävästi suorillta kustannuksiltaan poikkea
toisistaan, sillä toiminnan suurin rahoitus tulee valtiolta. Valtionavut ja kunnan
maksamat korvaukset huomioiden Espoon kaupungin tuottama palvelut ovat suorilta
kustannuksiltaan n. 6 000 euroa kalliimmat vuodessa ja SVEPS:n tuottamat palvelut n.
5 000 euroa halvemmat kuin kunnan omana toimintana tuotettavat etsivän
nuorisotyön palvelut. Ulkopuolisten tuottamien palvelujen keskeiset edut verrattuna
omaan palveluun ovat mm. samaa etsivää nuorisotyötä tekevien suurempi työyhteisö
ja sen ammatillinen tuki, työalaan perehtynyt lähiesimiestoiminta, valtionavustusten
haku- ja tilitys palvelun tuottajan vastuulla, sekä kehitetty hyvä verkostoyhteistyö
nykyisten palvelun tuottajien toimesta.
Eri vaihtoehtojen selvittelyn pohjalta esitetään, että toimintaa jatketaan seuraavat
kaksi vuotta nykyisten palveluntuottajien kanssa.
Nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja on asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän
asian käsittelyn aikana.
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Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala
Vapaa-aikajaosto päättää solmia Espoon kaupungin ja Svenska Framtidsskolan i
Helsingforsregionen Ab/SVEPS kanssa sopimukset etsivän nuorisotyön järjestämisestä
ajalle 1.1.2019 - 31.12.2020 ja hyväksyä edm. sopimukset erillisenä asiana
myöhemmin.
Päätös
Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti keskustelun jälkeen.

Vapaa-aikajaosto, 24.10.2018, § 68
Valmistelija / lisätiedot:
Seppo Savikuja
seppo.savikuja@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 EU tietosuoja-asetus henkilötietojen käsittelyä koskevat sopimuksiin liitettävät
kunnan tietosuojaliitteet_uudet sopimukset
Vapaa-aikajaosto päätti 19.9.2018 solmia Espoon kanssa sopimuksen etsivän
nuorisotyön järjestämisestä ajalle 1.1.2019 - 31.12.2020 ja hyväksyä edm. sopimuksen
erillisenä asiana myöhemmin.
Vapaa-aikajaosto hyväksyi 11.10.2017 sopimuksen etsivän nuorisotyön
jäärjestämisestä Espoon kaupungin kanssa 31.12.2018 saakka. Sopimuksella sovittiin,
että Espoo tuottaa Kirkkonummelle etsivän nuorisotyön palavelut. Yksi etsivä
nuorisotyöntekijä hoitaa kirkkonummelaiset etsivän nuorisotyön asiakkaat. Etsivä
nuorisotyöntekijä palvelee kirkkonummelaisia asiakkaita Kirkkonummella. Espoo
vastaa etsivän nuorisotyön valtionavustusten hakemisesta ja tähän liittyvästä
raportoinnista valtiolle, sekä osoittaa työtilat ja toiimitavälineet etsivälle
nuorisotyöntekijälle., sekä huolehtii etsivän nuorisotyöntekijän työnjohdosta ja
tarvittavasta koulutuksesta.
Etsivän nuorisotyön valtionavustukset ovat haettavissa aiemmista vuosista poiketen
6.11. - 14.12.2018 välisenä aikana.
Espoon nuorisopalveluiden edustajien kanssa on yhdessä valmisteltu uusi etsivää
nuorisotyötä koskeva sopimus, joka on esityslistan liitteenä. Sopimus on sisällöltään
voimassa olevan sopimuksen kaltainen, lukuun ottamatta eräitä tarkennuksia
toiminnan laskutuksen, raportoinnin ja henkilötietojen käsittelyn osalta.
Nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja on asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän
asian käsittelyn aikana.
Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör
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Vapaa-aikajaosto päättää hyväksyä liittenä olevan sopimuksen etsivän nuorisotyön
järjestämisestä Espoon kaupungin kanssa 1.1.2019 - 31.12.2020 väliselle ajalle.
Päätös
Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Espoon kaupunki, Liikunta- ja nuorisopalveluiden tulosyksikkö / Luukkonen
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§ 69
Kantvikin pienvenesataman alueella oleva kahviotoiminta ja lausunto lupaviranomaiselle
KIRDno-2018-1399
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Rossi
Kirkkonummen kunta on kunnanhallituksen 21.2.2011 § 55 päätöksellä antanut
Kantvikin pienvenesataman maa-alueen ja satamatoiminnan vuokrasopimuksella
Kantvikin Purjehtijat ry:n (KVP) hoidettavaksi ja toiminnan kehittämiseksi.
KVP on osana satama-alueen toimintaa tehnyt sopimuksen alueella toimivan
kahvioyrittäjän kanssa. Luvan tähän on myöntänyt liikuntalautakunta 10.4.2014 § 26.
Lupa on määräaikainen ja päättyy 10.4.2019. Kantvikin Purjehtijat ry on
15.10.2018 kuntaan saapuneella kirjeellä anonut lupaa jatkaa oikeutta maa-alueen
vuokraamiseen kahviotoiminnan järjestämistä varten. Hallintosäännön § 66 mukaan
vapaa-aikajaoston tehtäviin kuuluu liikuntapalveluiden toimintaa koskevat asiat.
Lupaviranomainen pyytää lausuntoa (vapaa-aikajaosto / sivistys- ja vapaa-
aikalautakunta) koskien kahvilan laajennusta määräaikaisena viideksi (5) vuodeksi.
Kahvioyrittäjällä on edellä mainittu voimassa oleva vuokrasopimus 10.4.2019 saakka.
Lupaviranomainen pyytää kannonottoa anniskelulupaan sekä vuokra-aikaan.
Kahviotoiminta pienvenesatamassa perustuu Liikuntalautakunnan 10.4.2014 § 26
päätökseen Kantvikin pienvenesataman alueen kahviotoiminta.
Liikuntalautakunta päätti
- myöntää Kantvikin purjehtijat ry:lle (KVP) oikeuden tehdä sopimus ulkopuolisen
tahon kanssa kahviotoiminnan järjestämiseksi Kirkkonummen kunnan Kantvikin
pienvenesataman alueelle korkeintaan 5 vuodeksi
- että vastuu toiminnan järjestelyistä on Kantvikin Purjehtijat ry:llä
- että Kantvikin Purjehtijat ry on vastuussa siitä, että toiminnanharjoittaja hankkii
toiminnalleen kaikki tarvitsemansa viranomaisluvat omalla kustannuksellaan
- että Kantvikin Purjehtijat ry:n ja toiminnanharjoittajan välinen sopimus on
hyväksyttävä sataman seurantatoimikunnassa ja että sopimus tulee tehdä siten, että
sitä ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle
- velvoittaa seurantatoimikuntaa seuraamaan kahviotoiminnan toteutumista
Kantvikin pienvenesataman seurantatoimikunta (26.6.2014) käsitteli ja hyväksyi
vuokrasopimuksen, jonka KVP voi kahvioyrittäjän kanssa tehdä edelytyksellä, että KVP
määrittelee vuokran siten, että kahviotoiminnasta ei aiheudu yhdistykselle
kustannuksia.
Toimivaltaiset osapuolet kahvion toiminnan suhteen ovat Kantvikin Pujehtijat ry ja
kahvioyrittäjä, lupaviranomainen voi siten edetä asiassaan arvionsa mukaan.
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Kantvikin Purjehtijat ry:n ja Kirkkonummen kunnan välinen sataman vuokrasopimus
on allekirjoitettu 24.3.2011.
Kunnanvaltuusto myönsi 7.3.2011 § 14 Kantvikin Purjehtijat ry:lle omavelkaisen
takauksen enintään 177.000 euron suuruiselle lainalle. Lainatakaus on voimassa 10
vuotta. Vuokrasopimuksen kohdassa 8. (sopimuksen voimassaolo, irtisanominen tai
purku) todetaan: Sopimus astuu voimaan, kun tämä sopimus on allekirjoitettu ja se on
voimassa sen kalenterivuoden loppuun, jonka kuluessa Vuokralaisen Kirkkonummen
kunnanvaltuuston päätöksen 7.3.2011 § 14 mukaiset lainat ovat kokonaisuudessaan
maksetut, ei kuitenkaan pidempään kuin vuoden 2023 loppuun asti.
Nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja on asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän
asian käsittelyn aikana.
Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör
Vapaa-aikajaosto päättää
1.
myöntää Kantvikin purjehtijat ry:lle (KVP) oikeuden tehdä sopimus ulkopuolisen tahon
kanssa kahviotoiminnan järjestämiseksi Kirkkonummen kunnan Kantvikin
pienvenesataman alueelle korkeintaan siihen saakka, kun kunnan ja KVP:n välinen
vuokrasopimus on voimassa,
2.
että Kantvikin Purjehtijat ry:n ja kahviotoiminnan harjoittajan välinen sopimus on
hyväksyttävä sataman seurantatoimikunnassa ja että sopimus tulee tehdä siten,
että sitä ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle eikä kahviotoiminnasta aiheudu
kustannuksia satamatoiminnalle.
3.
että vastuu kahviotoiminnan järjestelyistä on Kantvikin Purjehtijat ry:llä
4.
että Kantvikin Purjehtijat ry on vastuussa siitä, että kahviotoiminnan harjoittaja hankkii
toiminnalleen kaikki tarvitsemansa viranomaisluvat omalla kustannuksellaan.
5.
velvoittaa sataman seurantatoimikuntaa seuraamaan kahviotoiminnan toteutumista.
6.
ilmoittaa lupaviranomaiselle lausuntonaan, että se ei näe estettä kahvilan
laajentamiselle tehtyjen suunnitelmien mukaisesti
7.
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ilmoittaa lupaviranomaiselle lausuntonaan, että se ei näe estettä anniskeluoikeuden
myöntämiselle Kantvikin Purjehtijat ry:n ja kahvioyrittäjän väliseen
vuokrasopimukseen liittyen.
Päätös
Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kantvikin purjehtijat ry, Kuntatekniikka / Lupa-arkkitehti
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§ 70
Jäävuoroja HCK Salamat ry:n kautta kuntalaisille Varuboden Areenalla
KIRDno-2018-1368
Valmistelija / lisätiedot:
Seppo Savikuja
seppo.savikuja@kirkkonummi.fi
HCK Salamat ry on lähestynyt kunnan vapaa-aikapalveluita 3.10.2018 ja esittää
kunnalle jäävuorojen ostamista seuralta kuntalaisten yleisöluisteluja
varten, Kirkkonummen Monitoimihalli Varuboden Areenasta 21.10. - 30.12.2018
välisenä aikana sunnuntaisin klo 15 - 16.00., lukuun ottamatta 2.12.2018.
Käyttötunteja ehdotuksessa on yhteensä 10 tuntia 15 min. ja tuntihinnan ollessa 180
euroa tunti kokonaiskustannus olisi näin ollen 1 845 euroa mainitulta ajalta.
Vapaa-aikapalveluihin on tullut tiedusteluja jäähallin yleisöluisteluvuoroista.
Vapaa-aikajaosto päätti 20.12.2017 että Kirkkonummen kunnan ja Kirkkonummen
Monitoimihalli Oy:n välinen sopimus vuodelle 2018 hyväksytään kevätkauden 1.1. -
30.6.2018 osalta. Syyskauden 1.8. - 31.12.2018 osalta käyttöoikeussopimus voidaan
allekirjoittaa vain siten, että vuorot sisältävät myös arki-illan tai viikonlopun
yleisöluisteluvuoron. Kirkkonummen kunnalla oli käyttöoikeussopimus
Kirkkonummnen Monitoimihalli Oy:n kanssa kevätkauden 2018 osalta. Syyskauden
osalta halliyhtiö ilmoitti, että kunnalle ei myydä vapaa-aikajaoston päätöksessä
todettua viikottaista yleisöluisteluvuoroa arki-illasta tai viikonloppuisin osakasvuoro- ja
muihin sopimusvuoroihin vedoten. Syyskauden jääaika kunnalle on vuosittain
ollut 1.10. - 31.12. välillä.
Vapaa-aikajaosto päätti kokouksessaan 6.6.2018 todeta, että neuvotteluissa
Kirkkonummen Monitoimihalli Oy:n kanssa ei päästy sopimukseen. Näin ollen
syyskauden osalta kunnalla ei ole voimassa olevaa käyttöoikeussopimusta Varuboden
Areenan osalta.
Nyt tehty ehdotus ei tuntihinnan osalta poikkea merkittävästi vapaa-aikajaoston
päätöksessä mainitusta tuntihinnasta 178 euroa, jonka jaosto ilmoitti olevansa valmis
maksamaan halliyhtiölle arki-illan tai viikonlopun jääajasta. Pieni ero johtuu seuran
perimästä laskutuspalkkiosta.
HCK Salamat ry:n ehdotus mahdollistaa kuntalaisten yleisöluisteluvuoron Varuboden
Areenalla sunnuntaisin ja on siten perusteltu ja talousarviomäärärahojen puitteissa
toteutettavissa.
Nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja on asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän
asian käsittelyn aikana.
Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör
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Vapaa-aikajaosto päättää:
1
ostaa HCK Salamat ry:ltä kuntalaisten yleisöluisteluvuoroja sunnuntaisin Varuboden
Areenalta ehdotuksen mukaisesti klo 15.00 - 16.00 ( 9.12. klo 14.45 - 16.00) 28.10. -
30.12.2018 välisenä aikana, yhteishintaan 1 665 euroa.
2
tarkastaa päätöksen kokouksessa
Muutettu pohjaehdotus
Vapaa-aikajaosto päättää:
1
ostaa HCK Salamat ry:ltä kuntalaisten yleisöluisteluvuoroja sunnuntaisin Varuboden
Areenalta ehdotuksen mukaisesti klo 15.00 - 16.00 ( 9.12. klo 14.45 - 16.00) 4.11. -
30.12.2018 välisenä aikana, yhteishintaan 1 485 euroa.
2
tarkastaa päätöksen kokouksessa
Päätös
Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
HCK Salamat ry
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§ 71
Yhteistyö salibandyseura Kirkkonummen Rangers ry:n kanssa
KIRDno-2018-1369
Valmistelija / lisätiedot:
Seppo Savikuja
seppo.savikuja@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Salibandyseura Kirkkonummi Rangers ry - yhteistyötarjous
Salibandyseura Kirkkonummen Rangers ry on lähestynyt 28.9.2018 kuntaa
yhteistyötarjouksella, joka ehdotuksen mukaan mahdollistaa korkeatasoisen
salibandyn harrastamisen ja seuraamisen Kirkkonummella, sekä tuo näkyvyyttä
valtakunnallisesti Kirkkonummen kunnalle. Ohessa liitteenä on seuran tekemä
yhteistyötarjous. Rangersin ilmoituksen mukaan sen lisenssipelaajien määrä oli
päättyneellä kaudella 450. Vuoden aikana seura järjestää noin 5 000 tuntia ohjattua
liikuntaa kuntalaisille. Salibandyn lisäksi seura järjestää iltapäiväkerhotoimintaa
alakouluikäisille.
Salibandykauden 2017 - 2018 päätteeksi Kirkkonummen Rangersin edustusjoukkue
nousi salibandyn toiseksi korkeimmalle sarjatasolle Divariin. Seuran mukaan korkealla
tasolla pelaava edustusjoukkue tuo uusia lapsia urheiluharrastuksen pariin, antaa
kilpaurheilusta kiinnostuneille nuorille tavoitteita ja Kirkkonummelaisille
penkkiurehilijoillle elämyksiä.
Kirkkonummen Rangers ry toteaa seuralla ja Kirkkonummen kunnalla olevan
pitkäaikaisen ja hyvin toimivan yhteistyösuhteen. Kirkkonummen Rangers ry ehdottaa
aiempaa laajempaa yhteistyötä seuran ja kunnan välille. Tavoitteena on luoda
positiivista kuvaa Kirkkonummen kunnasta, tuoda seuraa lähemmäs kuntalaisia, sekä
mahdolllistaa pääsarjatason salibandyn pelaaminen Kirkkonummella ja antaa
urheiluelämyksiä kuntalaisille, tarjoamalla laadukkaita ottelutapahtumia.
Edellä mainittuun tarkoitukseen seura anoo kunnalta 6 000 euron avustusta, jota
tultaisiin käyttämään edustusjoukkueen toimintaan. Valtakunnalliseen pääsarjaan
osallistuminen nostaa seuran ilmioituksen mukaan kilpailukauden kuluja merkittävästi
ja kunnan avustus osaltaan mahdollistaisi divaritason salibandyn pelaamisen
Kirkkonummella myös jatkossa.
Vastineeksi avustukselle seura sitoutuu:
- tuomaan Kirkkonummen kuntaa positiivisesti esille seuran ja varsinkin
edustusjoukkueen yhteydessä
- painattamaan kunnan logon pelipaitoihin
- pitämään kunnan logoa esillä seuran kotisivuilla sekä ottelutapahtumien yhteydessä
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- tuomaan 2 - 4 kpl edustusjoukkueen pelaajaa/valmentajaa mukaan kunnan
tapahtumiin neljä kertaa vuodessa
- toimittamaan kunnan käyttöön 10 kpl kausikortteja edustusjoukkueen kotipeleihin.
Kortit eivät ole henkilökohtaisia, jolloin kortteja voi kierrättää eri henkilöstöryhmien
välillä.
- järjestämään yhden Tyky -päivän (max 15 henkeä) Masalassa LT centerinn tiloissa.
Lisäpäivät erikseen neuvoteltavissa.
Kirkkonummen Rangers ry toivoo yhteistyöehdotuksen pikaista käsittelyä ja ilmoittaa
halukkuutensa keskustella ehdotuksesta ja kuulla kunnan toiveista seuralle.
Kunnanvaltuuston 18.12.2017 vuosille 2018 - 2021 hyväksymän kuntastrategian
mukaan Kirkkonummi on 2020-luvulla Suomen halutuin asuinkunta ja
yhteistyökumppani. Kuntastrategian mukaan kehitämme Kirkkonummi-brändiä ja
parannamme kunnan tunnettavuutta. Laajennamme yhteistyömahdollisuuksia
kuntalaisten, kolmannen sektorin ja yritysten välillä.
Kunnanhallituksen 12.9.2018 kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi esittämässä
Kirkkonummen hyvinvointiohjelmassa vuosille 2018 - 2021 todetaan kunnan halu
laajentaa yhteistyömahdollisuuksia kuntalaisten, kolmannen sektorin ja yritysten
välillä kuntalaisten hyvinvoinnin tukemisessa. Tällä strategiakaudella kunta pyrkii
lisäämään yhteistyötä ja vuorovaikutusta yritysten ja kolmannen sektorin kanssa.
Myös kunnanvaltuustolle esitettävässä Kirkkonummen elinvoimaohjelmassa vuosille
2018 - 2021 todetaan, että kunnan vetovoima syntyy useista tekijöistä, joista yksi on
miellytävä vapaa-ajan tekeminen ja yhteisöllinen eläminen. Kirkkonummen brändin
osalta elinvoimaohjelmassa todetaan, että nostamme esiin kunnassa tapahtuvia
onnistumisia.
Kirkkonummen Rangers ry on tärkeä kuntalaisten monipuolisen liikuntakasvatuksen
edistäjä eri ikäisten kuntalaisten keskuudessa. Salibandyseura Kirkkonummen
Rangers ry omalla toiminnallaan ja tekemällään yhteistyöehdotuksella edistää
kuntastrategian, hyvinvointiohjelman ja elinvoimaohjelman päämääriä. Yhdistyksen
yhteistyötarjous kunnalle on konkreettinen ja molempia osapuolia hyödyttävä ja tuo
Kirkkonummea positiivisesti esille myös oman kunnan ulkopuolella.
Kunnan hallintosäännön 6 luvun 41 § kunnanhallituksen tehtävät ja toimivalta
mukaisesti kunnanhallitus päättää kuntamarkkinoinnista ja niistä periaatteista, joilla
toimialat osaltaan markkinoivat kuntaa.
Nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja on asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän
asian käsittelyn aikana.
Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör
Vapaa-aikajaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että kunta hyväksyy
salibandyseura Kirkkonummen Rangers ry:n tekemän yhteistyötarjouksen ja myöntää
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seuralle 6 000 euron avustuksen edustusjoukkueen toimintaan toimintakaudelle 2018
- 2019 esitetyn yhteistyötarjouksen mukaisesti.
Päätös
Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti keskustelun jälkeen.
Tiedoksi
Kirkkonummen Rangers ry, Kunnanhallitukselle jatkokäsittelyä varten

Kirkkonummen kunta
Vapaa-aikajaosto

Pöytäkirja
24.10.2018

9/2018

23 (32)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

Vapaa-aikajaosto, § 45,15.11.2017
Palvelutuotannon jaosto, § 49,29.11.2017
Vapaa-aikajaosto, § 72, 24.10.2018
§ 72
Vapaa-aikajaoston ja palvelutuotannon jaoston välinen tilaaja – tuottajasopimuksen
liikunta- ja virkistysalueiden hoitoa - ja ylläpitoa koskeva tilannekatsaus
KIRDno-2017-1280
Vapaa-aikajaosto, 15.11.2017, § 45
Valmistelijat / lisätiedot:
Seppo Savikuja
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 liikunta- ja
virkistysalueiden turvallisuus.
Sopimusosapuolten välillä on 17.1.2006 solmittu kunnan omistamien urheilu- ja
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
- urheilu- ja ulkoilualueiden kohdekartat
Ehdotus
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Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

Esittelijä: Hannele Kujala
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.

Palvelutuotannon jaosto, 29.11.2017, § 49
Valmistelijat / lisätiedot:
Ylva Wahlström
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 liikunta- ja
virkistysalueiden turvallisuus.
Sopimusosapuolten välillä on 17.1.2006 solmittu kunnan omistamien urheilu- ja
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.
Liite:
- Tilaaja-tuottajasopimus koskien kunnan liikunta- ja virkistysalueiden hoitoa- ja
ylläpitoa
Oheismateriaali:
- vapaa-aikajaoston hallinnoimat urheilu- ja ulkoilualueiden hoitoluokitus
- urheilu- ja ulkoilualueiden kohdekartat
Ehdotus
Esittelijä: Anna-Kaisa Kauppinen
Palvelutuotannon jaosto päättää hyväksyä omalta osaltaan liitteenä olevan tilaaja –
tuottajasopimuksen koskien kunnan liikunta- ja virkistysalueiden hoitoa- ja ylläpitoa.
Päätös
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Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

Palvelutuotannon jaosto päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti.

Vapaa-aikajaosto, 24.10.2018, § 72
Valmistelija / lisätiedot:
Seppo Savikuja
seppo.savikuja@kirkkonummi.fi
Vapaa-aikajaosto ja palvelutuotannon jaosto allekirjoittivat 31.1.2018 ko. toimielinten
päätöksiin perustuvan tilaaja-tuottajasopimuksen koskien vapaa-aikajaoston
hallinnoimien liikunta- ja virkistysalueiden hoitoa ja ylläpitoa. Sopimuksen toiminta-
ajatuksena on, että tuottaja palvelutuotannon jaosto hoitaa tilaajan vapaa-aikajaoston
liikunta- ja virkistysalueet vapaa-aikajaoston määrittelemän hoitoluokituksen
mukaisesti.
Sovittujen palvelujen järjestämisen tuottaja on delegoinut kunnallistekniikan
kunnossapitopalveluille. Sopimusosapuolet ovat määritelleet tilaajan ja tuottajan
edustajat sopimukseen, tilaamiseen ja tuottamiseen liittyvissä asioissa. Sopimuksella
on myös määritelty tilaajan ja tuottajan velvollisuudet ja sopimuksen hinta vuosittain.
Sopimuksella on myös sovittu, että tilaajan ja tuottajan edustajat kokoontuvat
säännöllisesti kuukausittain käsittelemään suoritteiden ja hoidon tason toteutumista,
asiakkaiden reklamaatioita ym. sopimukseen piiriin kuuluvia asioita. Tilaaja-
tuottajasopimus on voimassa toistaiseksi ja se voidaan irtisanoa vuoden
irtisanomisajalla.
Vapaa-aikajaoston hyväksyessä tilaaja-tuottajasopimuksen, asian käsittelyn
yhteydessä ilmaistiin toivomus, että tilaaja-tuottajasopimuksen toteutumisesta tulee
raportoida vapaa-aikajaostolle.
Tilaajan ja tuottajan edustajat ovat toteuttaneet uutta sopimusta vajaan vuoden ajan
ja kokoontuneet kuukausittain liikunta-kunnossapitokokouksiin, jossa on käsitelty
sopimuksen mukaisia asioita. Tämän lisäksi nuoriso- ja liikuntapalveluiden ja
kunnossapitopalveluiden edustajat ovat 16.5.2018 ja 4.10.2018 kokoontuneet
käsittelemään osapuolten välisiä yhteistyökäytäntöjä ja niiden kehittämistä.
Kokouksissa on käsitelty yhteistyöprosessien toimivuutta ja niihin liittyviä haasteita,
sekä sovittu menettelytavoista, joilla prosesseja kehitetään. Yhteisesti on myös
todettu, ettei saman kuntaorganisaation sisällä saa syntyä tilanteita, jossa ilmenee
vastakkainasettelua, päämäärien kuitenkin ollessa yhteisiä.
Yhteistyön haasteita ovat olleet mm. ajoittainen toimenpiteiden toteuttamisen hitaus,
epäselvyydet vastuunjaossa ja asioiden pallottelu osapuolelta toiselle. Esille tulleisiin
ongelmiin on haettu ratkaisut avoimella ja suoralla molemminpuolisella palautteella.
Nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja on asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän
asian käsittelyn aikana.
Ehdotus
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Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör
Vapaa-aikajaosto päättää merkitä tilaaja - tuottajasopimusta
koskevan tilannekatsauksen tiedoksi.
Päätös
Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.
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Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

§ 73
Vapaa-aikajaoston avustuksia saaneet, käynnissä olevat hankkeet
KIRDno-2018-1260
Valmistelija / lisätiedot:
Katja Linnakylä
katja.linnakyla@kirkkonummi.fi
vapaa-aikatoimen johtaja
Liitteet

1 Vapaa-aikapalveluiden hankkeet 2018
Vapaa-aikapalveluiden eri tulosyksiköt hakevat vuosittain Opetus- ja
kulttuuriministeriön valtionavustuksia. Parhaillaan on menossa useampia hankkeita,
joihin saadaan opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksia sekä opetushallituksen
avustuksia. Lisäksi avustuksia haetaan muilta tahoilta. Hankkeiden toteutus sekä
niiden toiminnallinen laajuus riippuu saaduista avustuksista. Omavastuu on kaikissa
hankkeissa keskimäärin n. 20-50 %.
Vapaa-aikapalveluiden hankkeet ovat listattuna liitteessä. Vapaa-aikapalveluiden
meneillään oleviin, vuonna 2018 toteutuviin hankkeisiin on saatu yhteensä 150 470
euroa avustuksia ja kunnan omavastuuosuus on yhteensä 78 850
euroa. Omavastuuosuudet on huomioitu vuoden 2018 käyttötalousosassa.
Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör
Vapaa-aikajaosto päättää merkitä meneillään olevat vapaa-aikapalveluiden hankkeet
tiedoksi.
Päätös
Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.
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Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

§ 74
Vapaa-aikajaoston kokoukset vuonna 2019
KIRDno-2017-1279
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Koivisto
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
sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, 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.
Vapaa-aikajaoston 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 / Bildningsdirektör
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Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

Vapaa-aikajaosto päättää
1. kokoontua kokoushuoneessa Ervast klo 18:00, ellei ajasta ja paikasta toisin erikseen
sovita, seuraavasti:
tiistai 5.2.2019
tiistai 19.3.2019
tiistai 14.5.2019
tiistai 11.6.2019
tiistai 10.9.2019
tiistai 24.9.2019
tiistai 5.11.2019
tiistai 17.12.2019
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 antamaan viralliseen
sähköpostiosoitteeseen,
3. todeta, että mikäli jaoston varsinainen jäsen on estynyt saapumasta kokoukseen,
on hänen itsensä ilmoitettava asiasta henkilökohtaiselle varajäsenelleen sekä jaoston
sihteerille.
Päätös
Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kielenkääntäjät, kirjastotoimenjohtaja, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen
rehtori, kulttuuritoimen johtaja, nuorisotoimenjohtaja, vapaa-aikasihteeri.
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Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto
§64, §65, §69, §71, §72, §73, §74
Muutoksenhakukielto
Muutoksenhakukielto

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

Kirkkonummen kunta
Vapaa-aikajaosto

Pöytäkirja
24.10.2018

9/2018

31 (32)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus
§66, §67, §68, §70
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.
Yhteystiedot:
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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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