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13.06.2018

13.06.2018

Patrik Lundell

Tero Suominen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä torstaina 14.6.2018 kunnan
verkkosivuilla ja kunnan kirjaamossa, Ervastintie 2

Pia Kärkkäinen, pöytäkirjanpitäjä
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§ 28
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös
Vapaa-aikajaosto päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Todettiin, että otetaan käsittelyyn salainen lisäasia § 50 ja että asia käsitellään
viimeisenä.
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§ 29
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 11.6.2018 lähetetään pöytäkirja sähköpostitse
pöytäkirjantarkastajille, jotka ilmoittavat hyväksymisestään viimeistään
keskiviikkona 13.6.2018. Jos hyväksymisviestiä ei tule sihteerille em.
ajankohtaan mennessä, pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi. Pöytäkirja
allekirjoitetaan esimerkiksi seuraavassa kokouksessa.
Pöytäkirja on nähtävänä torstaina 14.6.2018 kunnan verkkosivulla ja kunnan
kirjaamossa
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Patrik Lundell ja Tero Suominen.
Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.
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§ 30
Vapaa-aikajaoston vuoden 2018 talousarvioon liittyvä osavuosikatsaus
KIRDno-2018-115
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Lindell, Katja Linnakylä
esa.lindell@kirkkonummi.fi, katja.linnakyla@kirkkonummi.fi
Controller, vapaa-aikatoimen johtaja
Liitteet

1 Liite vapaa-aikajaoston osavuosikatsaus 1_2018.pdf
Sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan (Kv 4.5.2015 § 39) kunnanhallitukselle
toimitetaan talouden ja toiminnan seurantaraportti (osavuosikatsaus) kahdesti
vuodessa. Kunnanhallitus arvioi seurantaraporttien perusteella kunnan
taloustilannetta ja päättää, millaisiin toimiin toimialoilla ja toimintayksiköissä
tulee ryhtyä talousarvion tavoitteisiin pääsemiseksi. Kunnanhallituksen päätös
ja seurantaraportti viedään kunnanvaltuustolle tiedoksi ja mikäli taloudellinen
tilanne edellyttää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Osavuosikatsaus sisältää sitovien tavoitteiden, suoritteiden ja määrärahojen
toteutumisen tilanteessa 30.4.2018. Osana osavuosikatsausta on sisäisen
valvonnan suunnitelma, jonka toteuttamisesta toimielinten tulee raportoida
osavuosikatsausten yhteydessä sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti.
Talousarviossa määritelty käyttötalousosan sitovuustaso valtuustoon
nähden on kunkin toimielimen tehtävien yhteenlaskettu toimintakate eli
toimintatulojen ja menojen erotus.
Investointiosan määrärahoista tehtävätasolla sitovia ovat:
- ATK-ohjelmat ja käyttöönottoprojektit
- Muut pitkävaikutteiset menot
- Irtain omaisuus
Liitteenä oleva osavuosikatsaus on laadittu talousyksikön antamien ohjeiden
mukaisesti. Vastuuhenkilöt seuraavat toteumaa lisäksi kuukausittain, tekevät
ennusteita loppuvuoden käyttömenojen toteutumisesta sekä korjaavia
toimenpiteitä talousarvioylitysten välttämiseksi.
Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör
Vapaa-aikajaosto päättää
1
hyväksyä omalta osaltaan ensimmäisen osavuosikatsauksen
2
toimittaa osavuotiskatsausliitteen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi ja
edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
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Päätös
Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kunnanhallitukselle jatkokäsittelyä varten
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§ 31
Vapaa-aikajaoston lisämäärärahaesitys - Maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon
koulutus
KIRDno-2018-115
Valmistelija / lisätiedot:
Katja Linnakylä
katja.linnakyla@kirkkonummi.fi
vapaa-aikatoimen johtaja
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla aiemmin järjestetty
maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus on siirtynyt opetusja kulttuuriministeriön toimialalle vuoden 2018 alusta lukien. Koulutus
siirrettiin vapaan sivistystyön koulutustehtäväksi. Opetustunnit
opetuksen järjestämiseksi olivat haussa syksyllä 2017 Opetus- ja
kulttuuriministeriössä. Päätös valtionosuuden määrästä on tehty 6.11.2017.
Kirkkonummelle myönnetty valtionosuus on 58 555 €, joka on lisätty eriteltynä
kansalaisopiston muuhun valtionosuuteen. Valtionosuus maahanmuuttajien
lukutaitokoulutukseen on 100% (laki vapaasta sivistystyöstä 9 §), eli
valtionosuudella katetaan kaikki toiminnasta aiheutuneet kulut. Ko. summalla
Kirkkonummen kansalaisopiston tulee järjestää 699 tuntia kyseistä opetusta
vuoden 2018 aikana. Kyseinen koulutus kirjataan maahanmuuttajien
kotoutumissuunnitelmaan ja siitä ei voida periä opiskelijamaksuja (laki
vapaasta sivistystyöstä 24 §).
Myönnetyt valtionosuustunnit Kirkkonummen kansalaisopistolle vuodelle 2018
ovat kokonaisuudessaan 11 255 vuosituntia, jonka valtionosuus on 504 037 €
(normaalit valtionosuustunnit) ja lisäksi edellä selostettu maahanmuuttajien
luku- ja kirjoitustaidon koulutus 58 555 €. Kansalaisopistolla ei ole erikseen
tähän toimintoon osoitettuja määrärahoja. Kyseinen valtionosuus tulee
osoittaa kansalaisopiston määrärahoihin kyseisen toiminnan järjestämiseksi.
Vapaan sivistystyön - ja taiteen perusopetuksen rehtori Satu Ylönen
on asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör
Vapaa-aikajaosto päättää
1.
esittää kunnanvaltuustolle, että vapaan sivistystyön koulutustehtäväksi
määritelty maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen
järjestämiseksi Kirkkonummen kunnalle maksettu valtionosuus 58 555 €
osoitetaan kansalaisopiston määrärahoihin lisämäärärahana vuoden 2018
talousarvioon.
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2.
todeta, että kyseisestä toiminnasta aiheutuneet kulut katetaan 100 %:sesti
valtionosuudella.
Päätös
Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.
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§ 32
Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat 1.8. 2018 alkaen
KIRDno-2018-788
Valmistelija / lisätiedot:
Satu Ylönen
satu.ylonen@kirkkonummi.fi
vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori
Liitteet

1 Kuvataidekoulu_opetussuunnitelma_TPO_YLEINEN_2018.pdf
2 Käsityökoulu_opetussuunnitelma_TPO_YLEINEN.pdf
3 Musiikkiopisto_opetussuunnitelma_TPO_LAA JA_1.8.2018 VAPJ 6.6.2018
pöytäkirja § 32
Taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) 5 §:n ja asetuksen
(813/1998) mukaan Opetushallitus päättää taiteenaloittain
taiteen perusopetuksen tavoitteista, keskeisistä sisällöistä ja
opetustuntimääristä (opetussuunnitelman perusteet). Opetushallitus päättää
myös oppilaan arvioinnista ja todistukseen merkittävistä tiedoista (laki taiteen
perusopetuksesta, 8 §).
Opetushallitus antoi 1.9.2017 opetussuunnitelman perusteet taiteen
perusopetuksen yleiseen ja laajaan oppimäärään. Oppilaitosten, joilla on
järjestämislupa taiteen perusopetukseen, tulee laatia oppilaitoskohtaiset
opetussuunnitelmat 1.8.2018 mennessä.
Kirkkonummen musiikkiopisto antaa taiteen perusopetusta musiikin laajan
oppimäärän mukaisesti. Kirkkonummen kuvataidekoulu ja käsityökoulu
antavat taiteen perusopetusta taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän
mukaan kuvataiteissa ja käsityössä.
Koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä oppilaitoskohtaiset opetussuunnitelmat
Opetushallituksen antamien perusteiden mukaisesti. Kirkkonummen
hallintosäännön 66 § mukaan vapaa-aikajaosto päättää taiteen
perusopetuksen opetussuunnitelmasta (taiteen perusopetus laaja ja yleinen
oppimäärä).
Vapaan sivistystyön - ja taiteen perusopetuksen rehtori Satu Ylönen on
valmistelijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör
Vapaa-aikajaosto päättää hyväksyä Kirkkonummen musiikkiopiston taiteen
perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman musiikissa,
Kirkkonummen kuvataidekoulun ja käsityökoulun taiteen peruopetuksen

Kirkkonummen kunta
Vapaa-aikajaosto

Pöytäkirja
06.06.2018

5/2018

12 (67)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

yleisen oppimäärän opetussuunnitelmat kuvataiteessa ja käsitöissä liitteiden
mukaisesti 1.8.2018 alkaen.
Päätös
Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
asiakas- ja opintokoordinaattori Annika Mickos
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§ 34
Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2017, avustusten käyttötilitykset
KIRDno-2017-662
Valmistelija / lisätiedot:
Maaret Eloranta
maaret.eloranta@kirkkonummi.fi
kulttuuritoimen johtaja
Liitteet

1 AVUSTUKSET PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE 2017, käyttötilitykset,
laskelma, VA J liite 2018.pdf
Kulttuuripalveluiden avustusohjesäännön ja avustusten myöntämiseen
liittyvien toimielinpäätösten mukaan avustusmäärärat on käytettävä sen
kalenterivuoden aikana, jolloin avustukset on myönnetty ja avustusten osuus
hyväksytyistä menoista saa olla enintään 85%. Avustusta saaneiden järjestöjen
tulee antaa käyttötilitys avustusten käytöstä seuraavan vuoden maaliskuun
loppuun mennessä.
Avutustuksia on myönnetty sivistyslautakunnan päätöksillä 17.05.2017 § 21
ja 17.05.2017 § 22 sekä vapaa-aikajaoston päätöksellä 15.11.2017 § 35. Kaikki
vuonna 2017 avustusta saaneet järjestöt ovat jättäneet määräaikaan mennessä
käyttötilityksen tai ovat ilmoittaneet avustusohjesäännön edellyttämällä tavalla
avustusta saaneen toiminnan peruuntumisesta.
Jaosto on päätöksellään 28.03.2018 § 20 myöntänyt Kirkkonummen
Taideyhdistys ry:lle kohdeavustuksen käyttöajan pidennyksen. Tämä kohde on
toteutunut ja siitä on annettu asianmukainen selvitys määräaikaan mennessä.
Avustusten osuus saa olla enintään 85% toteutuneen toiminnan hyväksytyistä
menoista.
Edellisen vuoden avustusten käyttötilitysten hyväksymine non edellytyksenä
vuoden 2018 avustusten myöntämiselle. Päätösehdotukseen sisältyy
siksi esitys, että päätös saadaan panna täytäntöön odottamatta sen
lainvoimaisuutta ja että päätös tarkistetaan kokouksessa.
Esityslistan liitteessä on tiedot kaikista avustusta vuonna 2017 saaneista
paikallisista kulttuurijärjestöistä ja muista toimijoista sekä tiedot
avustusosuudesta ja takaisinperittävistä summista.
Kulttuuritoimenjohtaja Maaret Eloranta on asiantuntijana läsnä kokouksessa
tämän asian käsittelyn aikana.
Liite: Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2017, käyttötilitykset, laskelma
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Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör
Vapaa-aikajaosto päättää
1. todeta, että Rabafest ry on ilmoittanut avustusta saaneen toiminnan
peruuntumisesta ennen avustusten maksatusta eikä myönnettyä avusta siten
ole maksettu yhdistykselle
2. periä takaisin avustuksista sen osuuden, joka ylittää 85% avustusta saaneen
toiminnan hyväksytyistä menoista vuonna 2017 seuraavilta yhdistyksiltä:
Kirkkonummen Oopperayhdystys ry, 717 €
3. periä takaisin avustuksen toteutumatta jääneen kohteen osalta:
Kirkkonummen Kipinä rf, Kipinäfestarit 2017, 420 €
4. hyväksyä muiden avustuksensaajien käyttötilityksen liitteen mukaisesti.
5. että takaisin perityt avustusmäärärahat osoitetaan käytettäväksi
kohdeavustusten jaossa syyskaudella, hakuaika 30.9.2018 mennessä.
6. että päätös saadaan panna täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta
7. että tämä päätös tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.
Esteellisyys
Maarit Orko
Tiedoksi
avustusten saajat, kulttuuritoimenjohtaja, kulttuurisihteeri
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§ 35
Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2018, yleisavustukset
KIRDno-2017-1667
Valmistelija / lisätiedot:
Maaret Eloranta
maaret.eloranta@kirkkonummi.fi
kulttuuritoimen johtaja
Liitteet

1 Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2018, yleisavustukset,
oheismateriaali.pdf
Vapaa-aikajaosto on päätöksellään 24.01.2018 § 4 osoittanut
käyttösuunnitelman määrärahasta "Avustukset yhteisöille, Kulttuuripalvelut,
Toiminta-avustus" yleisavustuksiin paikallisille kulttuurijärjestöille, 57 000
€. Yleisavustusta voi hakea kirkkonummelainen rekisteröity yhdistys tai
yhdistys, joka on jättänyt rekisteröintihakemuksensa edellisen vuoden
kesäkuun loppuun mennessä. Yhdistyksen pääasiallisena tehtävänä tulee
sääntöjen mukaan olla kulttuuritoiminta. Yleisavustusta hakevan yhdistyksen
jäsenmäärän tulee olla vähintään 10 henkilöjäsentä, joista kirkkonummelaisia
3/5 (60%).
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.
- noin 90 % yleisavustuksia varten varatusta määrärahasta myönnetään
toiminnallisten mittarien perusteella.
- avustusten jako painotetaan lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan sekä
paikallisen kulttuuritoiminnan kehittämiseen
- avustusten maksatuksessa otetaan huomioon myönnetyt avustusten
ennakot.
Lisäksi jaosto päättää todeta, että
- toiminta-avustusten jaossa paikallisille kulttuurijärjestöille noudatetaan
sivistyslautakunnan hyväksymää avustusohjesääntöä ja avustusta hakevien
yhdistysten tulee laatia hakemuksensa avustusohjesäännön edellyttämällä
tavalla.
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- kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan tässä (kuten laissa kuntien
kulttuuritoiminnasta) 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.
Yleisavustusten ennakoita on myönnetty kulttuuritoimenjohtajan
viranhaltijapäätöksellä 16.2.1018 § 3 kuudelle hakijalle yhteensä 10 088 €.
Yleisavustusten hakuaika päättyi 31.3.2018 klo 16:00. Määräaikaan mennessä
saapui 23 yleisavustushakemusta. Hakijoiden joukossa on yksi uusi järjestö,
joka ei aikaisemmin ole hakenut Kirkkonummen kunnan kulttuuripalveluiden
yleisavustusta. Yhdistykselle on myönnetty aiemmin kohdeavustusta vapaaaikajaoston päätöksellä 15.11.2017 § 35.
Uusi yleisavustuksen hakija, Vire Ensemble 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 musiikinharrastusta. Vire ry:n
toiminta on avustusohjesäännön ja vapaa-aikajaoston päätösten mukaista
kulttuuritoimintaa. Hakemus täyttää avustusohjesäännön ehdot. Tällä
perusteella ehdotetaan hyväksyttäväksi hakukelpoiseksi uusi yhdistys Vire ry ja
otetaan käsittelyyn sen yleisavustus.
Ehdotus on painotettu jaoston edellyttämällä tavalla lasten ja nuorten
kulttuuritoimintaan sekä paikallisen kulttuuritoiminnan kehittämiseen siten,
että pääasiassa lasten ja nuorten kulttuuritoimintaa harjoittavat yhdistykset
saavat noin 3% suuremman yleisavustuksen kuin vuonna 2017 ja uudelle
yhdistykselle Vire ry osoitetaan 195 € lisäys toiminnallisista mittareista
saatavien pisteiden perusteella muodostuvaan avustussummaan.
Yhdistysten toimintojen toteuttamisen kannalta avustusmäärärahojen
maksatus on syytä saada tehtyä ennen lomakautta. 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 asiantuntijana läsnä kokouksessa
tämän asian käsittelyn aikana.
Oheismateriaali: Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille, yleisavustukset,
laskelma.
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Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör
Vapaa-aikajaosto päättää
1 hyväksyä uuden yhdistyksen Vire Ensemble ry hakukelpoiseksi
yleisavustusten haussa, yhdistyksen toiminta on avustusohjesäännön ja
vapaa-aikajaoston päätösten mukaista kulttuuritoimintaa. Hakemus täyttää
avustusohjesäännön ehdot.
2 painottaa avustukset lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan sekä paikallisen
kulttuuritoiminnan kehittämiseen siten, että pääasiassa lasten ja nuorten
kulttuuritoimintaa harjoittavat yhdistykset saavat noin 3% suuremman
yleisavustuksen kuin vuonna 2017 ja uudelle yhdistykselle Vire ry osoitetaan
195 € lisäys toiminnallisista mittareista saatavien pisteiden perusteella
muodostuvaan avustussummaan
3 myöntää seuraavat yleisavustukset paikallisille kulttuurijärjestöille, yhteensä
57 000 €
KIRKKONUMMEN HARRASTA JATEATTERI ÄLÄMÖLÖ RY, 2200 €
KIRKKONUMMEN KAMARIKUORO RY, 1995 €
KIRKKONUMMEN KANSALLINEN KULTTUURI RY, 1140 €
KIRKKONUMMEN KARJALA-SEURA RY, 1140 €
KIRKKONUMMEN KIPINÄ RY, 2185 €
KIRKKONUMMEN KIRJASTON YSTÄVÄT RY, 8800 €
KIRKKONUMMEN OOPPERAYHDISTYS RY, 1520 €
KIRKKONUMMEN STEEL BAND RY, 3340 €
KIRKKONUMMEN TAIDEYHDISTYS RY, 2945 €
KIRKKONUMMEN TANSSIYHDISTYS RY, 7500 €
KIRKKONUMMEN VIDEOHARRASTA JAT RY, 2500 €
KYRKSLÄTTS FOLKDANSARE RF, 1805 €
KYRKSLÄTTS HEMBYGDSFÖRENING RF, 3515 €
KYRKSLÄTTS MANSKÖR RF, 2280 €
KYRKSLÄTTS SPELMÄN RF, 1000 €
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KYRKSLÄTTS SVENSKA KULTURFÖRENING RF, 1710 €
LAPPBÖLE HORNKAPELL RF, 1000 €
POHJOLA-NORDEN I KYRKSLÄTT RF, 500 €
PORKKALAN LAULU RY, 1710 €
VEIKKOLAN KARTANOTEATTERI RY, 4000 €
VEIKKOLAN VIIHDELAULA JAT RY, 2280 €
VIRE ENSEMBLE RY, 1335 €
VISFÖRENINGEN VISLA - LAULELMAYHDISTYS VISLA RF 600 €

4 edellyttää, että myönnetyt avustukset on käytettävä vuoden 2018 aikana
ja yleisavustusten osuus saa olla korkeintaan 85% yhdistyksen toiminnan
hyväksytyistä menoista vuoden 2018 aikana. Aikaisempien vuosien avustusten
takaisinperinnät eivät ole tässä yhteydessä toiminnan hyväksyttäviä menoja.
5 että yleisavustusten maksatuksessa otetaan huomioon
kulttuuritoimenjohtajan viranhaltijapäätöksellä 16.2.1018 § 3 maksetut
yleisavustusten ennakot
6 edellyttää, että avustusten saajat noudattavat avustusten käytössä ja
käyttötilityksissä lautakunnan hyväksymää avustusohjesääntöä ja antavat
avustuksen käytöstä käyttötilityksen 31.3.2019 klo 16.00 mennessä
7 että päätös saadaan panna täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta
8 tarkistaa päätöksen kokouksessa

Päätös
Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.
Esteellisyys
Maarit Orko
Tiedoksi
Yleisavustusten hakijat, kulttuuritoimenjohtaja, kulttuurisihteeri (maksatus)
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§ 36
Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2018, kohdeavustukset, hakuaika 31.3.2018,
rekisteröidyt järjestöt
KIRDno-2017-1667
Valmistelija / lisätiedot:
Maaret Eloranta
maaret.eloranta@kirkkonummi.fi
kulttuuritoimen johtaja
Liitteet

1 Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2018, kohdeavustukset,
rekisteröidyt
Vapaa-aikajaosto on päätöksellään 24.01.2018 §4 osoittanut
käyttösuunnitelman määrärahasta "Avustukset yhteisöille, Kulttuuripalvelut,
Toiminta-avustus" kohdeavustuksiin rekisteröidyille järjestöille 9 700 €,
hakuaika 31.3.2018 klo 16:00 mennessä.
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, museorakennustenja 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 ja avustusten jako painotetaan
lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan sekä paikallisen kulttuuritoiminnan
kehittämiseen.
Lisäksi jaosto päättä 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) taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten
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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 16 hakemusta 13 rekisteröidyiltä
yhdistykseltä. Yksi hakija ei aikaisemmin ole saanut Kirkkonummen kunnan
kulttuuripalveluiden toiminta-avustuksia.
Combo ry on rekisteröity 20.2.2018, sen kotipaikka on Kirkkonummi ja
yhdistyksen sääntöjen mukainen tehtävä on edistää liikunta, itsepuolustus- ja
kamppailu-urheilua, kulttuuria sekä taidetoimintaa.
Yhdistys täyttää avustusohjesäännön ja jaoston asettamat ehdot
kohdeavustusten osalta.
Ehdotus on painotettu jaoston edellyttämällä tavalla lasten ja nuorten
kulttuuritoimintaan sekä paikallisen kulttuuritoiminnan kehittämiseen
siten, että pääasiassa lasten ja nuorten kulttuuritoimintaa harjoittavat
yhdistykset saavat noin 50 % hakemuksesta, Kirkkonummella toteutettava
kulttuuritoiminta ja sivistystoiminta 20 % hakemuksesta, uusi yhdistys 21 %
hakemuksesta ja muualla järjestettävä toiminta 10 % hakemuksesta. Avustusta
ei myönnetä enemmän kuin yhdistys on hakenut ja budjetoinut.
Yhdistysten toimintojen toteuttamisen kannalta avustusmäärärahojen
maksatus on syytä saada tehtyä ennen lomakautta. 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.
Kaikki hakemukset ovat nähtävänä kokouksessa.
Oheismateriaali: Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2018,
kohdeavustukset, hakuaika 31.3.2018, rekisteröidyt yhteisöt.

Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör
Vapaa-aikajaosto päättää
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1 hyväksyä uuden hakijan Combo ry hakukelpoiseksi kohdeavustusten haussa
ja ottaa käsittelyyn sen kohdeavustushakemuksen Kirkkonummi-päivien
toritapahtumaan liittyen.
2 painottaa jaon lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan sekä paikallisen
kulttuuritoiminnan kehittämiseen siten, että pääasiassa lasten ja nuorten
kulttuuritoimintaa harjoittavat yhdistykset saavat noin 50 % hakemuksesta,
Kirkkonummella toteutettava kulttuuritoiminta ja sivistystoiminta 20 %
hakemuksesta, uusi yhdistys 21 % hakemuksesta ja muualla järjestettävä
toiminta 10 % hakemuksesta.
3 myöntää seuraavat kohdeavustukset päätöksessä mainittuihin tarkoituksiin,
yhteensä 9700 €
KIRKKONUMMEN HARRASTA JATEATTERI ÄLÄMÖLÖ, Toimitilojen vuokrat 2018,
720 €
KIRKKONUMMEN KIRJASTON YSTÄVÄT ry
Monitaideleiri 455 €
Teatterileiri 500 €
KIRKKONUMMEN TANSSIYHDISTYS RY
Tilavuokrat 2018, 1 950 €
Esiintymis- ja kilpailuvaatteet, 1 000 €
KIRKKONUMMEN VIDEOHARRASTA JAT RY, Kerhotilan vuokrauskulut 2018, 200
€
KYRKSLÄTTS HEMBYDSFÖRENING rf, Kirkkonummen musiikkielämää
käsittelevän kirjan julkaisu, 800 €
KYRKSLÄTTS MANSKÖR rf, Körresa till Arboga, Sverige, 40 €
LAPPBÖLE HORNKAPELL RF, Landsfestival, Bergen, 150 €
VEIKKOLAN KARTANOTEATTERI RY, Kesänäytelmän lavasteet ja puvusto, 980 €
VEIKKOLAN VIIHDELAULA JAT RY,
Kuoroleiri 70 €
Konsertti 34 €
LASIMESTARIT RY, Tilavuokrat 2018, 500 €
MASALAN NUORISOTEATTERIN KANNATUSYHDISTYS, Valokurssi, 323 €
TÄHTITIETEELLINEN YHDISTYS KIRKKONUMMEN KOMEETTA RY
Lastenkerhon kulut 53 €
Komeetan toiminta: Vuokrat, kirjaston hankinnat, esitelmätilaisuudet, lehden
painatus ja postitus, näyttelykulut, videotykin hankinta, havaintopaikan kulut,
490 €
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COMBO RY, Kirkkonummi-päivien järjestötori 2018, 1 435 €
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 (maksatus)
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§ 37
Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2018, kohdeavustukset, hakuaika 31.3.2018,
rekisteröimättömät ryhmät
KIRDno-2017-1667
Valmistelija / lisätiedot:
Maaret Eloranta
maaret.eloranta@kirkkonummi.fi
kulttuuritoimen johtaja
Liitteet

1 Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2018, kohdeavustukset,
rekisteröimättömät
Käsitellessään käyttösuunnitelman määräraha "Avustukset yhteisöille,
Kulttuuripalvelut, Toiminta-avustus" jakoa eri avustusmuotoihin vapaaaikajaosto päätti 24.1.2018 § 4 ”Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille
2018, avustusmäärärahan jako eri avustusmuotoihin ja avustusten käsittely”,
ottaa käyttöön uuden avustusjaottelun, jolla erikseen osoitetaan määräraha
kohdeavustuksiin rekisteröimättömille yhteisöille ja ryhmille 6 000 €, hakuaika
31.3.2018 klo 16:00 mennessä.
Erityisehtoina määriteltiin, että ryhmässä tai yhteisössä on vähintään 3
jäsentä, joista ainakin yksi on kirkkonummelainen ja hanke toteutetaan
Kirkkonummella vuode 2018 aikana. Avustuksen käyttötarkoitus on kulttuurin
harjoittaminen ja harrastaminen, esim. erillisten tapahtumien järjestäminen,
kulttuuritoimintaan liittyvä koulutus tai tutkimukset ja julkaisut.
Jaosto voi, arvioituaan hakemukset, myös jättää jakamatta tähän
käyttötarkoitukseen varatun määrärahan tai osan siitä. Jakamatta jätetty
määräraha siirretään kohdeavustuksiin haettavaksi 30.9.2018 mennessä.
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 päättä 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) taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten
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.
Määräaikaan mennessä saapui kaksi hakemusta.
1. Kirkonkevyt kohtaaminen – ryhmä: Pieni paikallisfestivaali Karubyssä 2018,
hakemus 5000 €
2. Työryhmä Harju, Mielonen, Otsamo: Tarinateltta Räätali Bäckströmin kujalla,
hakemus 1042 €
Molemmat hakemukset täyttävät jaoston asettamat ehdot.
Hakemukset ovat nähtävänä kokouksessa. Oheisaineistosta käy ilmi kohteiden
kokonaiskustannukset sekä avustusten osuus hakemuksista ja kustannuksista.
Avustusohjesäännön mukaan päättävä toimielin voi tarvittaessa sisällyttää
avustuspäätökseen sisällyttää erityisiä ehtoja. Rekisteröimättömiltä yhteisöiltä,
joilla ei ole yhdistystoiminnan edellyttämää kirjanpitoa on käyttötilityksen
yhteydessä perusteltua vaatia kopiot hankkeen kustannusten menotositteista.
Toimintojen toteuttamisen kannalta avustusmäärärahojen maksatus on syytä
saada tehtyä ennen lomakautta. 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.
Kaikki hakemukset ovat nähtävänä kokouksessa.
Oheismateriaali: Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2018,
kohdeavustukset, hakuaika 31.3.2018, rekisteröimättömät ryhmät, laskelma.

Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör
Vapaa-aikajaosto päättää
1 myöntää seuraavat kohdeavustukset päätöksessä mainittuihin tarkoituksiin
yhteensä 6000 €
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- Kirkonkevyt kohtaaminen – ryhmä: Pieni paikallisfestivaali Karubyssä 2018,
5000 €
- Työryhmä Harju, Mielonen, Otsamo: Tarinateltta Räätali Bäckströmin kujalla,
1000 €
2 että myönnetyt avustukset on käytettävä vuoden 2018 aikana ja avustusten
osuus saa olla korkeintaan 85% päätöksessä mainitun kohteen hyväksytyistä
menoista vuoden 2018 aikana.
3 edellyttää, että avustusten saajat noudattavat avustusten käytössä ja
käyttötilityksissä avustusohjesääntöä ja antavat avustuksen käytöstä
käyttötilityksen 31.3.2019 klo 16.00 mennessä toimittamalla tiedot kohteen
toteutumisesta, kokonaistaloudesta sekä menotositteiden kopiot.
4 että päätös saadaan panna täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta.
5 tarkistaa päätöksen kokouksessa.

Päätös
Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakijat, kulttuuritoimenjohtaja, kulttuurisihteeri (maksatus)
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§ 38
Paikallisten nuorisoyhdistysten vuoden 2017 nuorisomäärärahojen avustustilitysten
hyväksyminen
KIRDno-2018-128
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Rossi
risto.rossi@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Nuorisopalveluiden 2017 toiminta- ja kohdeavustusten käyttötilitykset
Vuonna 2017 nuorisomäärärahoja saaneiden yhdistysten piti toimittaa
tiliselvitys avustusten käytöstä vapaa-aikajaostolle maaliskuun loppuun
mennessä. Avustusselvityksen toimittamisesta on määräykset 1.1.2007
voimaan astuneen avustusohjesäännön kohdassa 5.4.
Avustusselvityksissä olleiden puutteiden osalta on yhdistyksille varattu
hallintolain 22 §:n mukaisesti tilaisuus täydentää jätettyjä avustusselvityksiä
11.5.2018 klo 16.00 mennessä. Lisäksi yhdistyksiltä on sähköpostitse ja
puhelimitse pyydetty lisäselvityksiä avustustilitysten osalta.
Liitteenä on yhdistelmä avustusta vuonna 2017 saaneiden ja vuonna 2018
hakevien yhdistysten tuloslaskelmista vuodelta 2017, josta ilmenee myönnetyt
toiminta-avustukset, sekä avustusta saaneiden yhdistysten varsinaisen
toiminnan hyväksyttävät menot vuonna 2017.
Avustusohjesäännön myöntämisperusteiden mukaan vuosiavustuksella
voidaan kattaa enintään 85 % saajan kyseistä vuotta koskevista
nuorisolautakunnan hyväksytyistä menoista.
Kuntalain 97 §:n mukaan muun luottamushenkilön, tilintarkastajan sekä
kunnan viranhaltijan ja työntekijän esteellisyydestä säädetään hallintolain 2730 §:ssä.
Esityslistan liite: Nuorisopalveluiden 2017 toiminta- ja kohdeavustusten
käyttötilitykset.
Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör
Vapaa-aikajaosto päättää:
1
periä takaisin NAL Kirkkonummi ry:n toiminta-avustuksen ennakon 200 €
vuodelle 2018. Yhdistys ei hakenut toiminta-avustusta.
2
hyväksyä Mellersta Kyrkslätt UF r.f:n tiliselvitys vuodelta 2017 edellytyksellä,
että yhdistys toimittaa tilinpäätösasiakirjat ja tilin-/ toiminnan tarkastajan
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lausunnon sekä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjan / otteen, joista ilmenee
hyväksyttävä selvitys avustusten käytöstä vuodelta 2017. Selvitys tulee
toimittaa 15. elokuuta 2018 mennessä.
3
hyväksyä liitteestä ilmenevät paikallisten nuorisoyhdistysten tiliselvitykset
vuodelle 2017 myönnettyjen nuorisomäärärahojen osalta.
4
tarkastaa päätöksen kokouksessa.
Käsittely
Vapaa-aikasihteeri Risto Rossi oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn
ajan.

Päätös
Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.
Esteellisyys
Ari Harinen
Tiedoksi
hakijat
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§ 39
Paikallisten nuorisoyhdistysten toimitila-avustukset 2018
KIRDno-2018-128
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Rossi
risto.rossi@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Nuorisopalveluiden toimitila-avustukset 2018
Hallintosäännön 66 § 3 mukaan vapaa-aikajaosto päättää avustusten
jakoperusteista ja myöntämisestä lautakunnan hyväksymien periaatteiden
mukaisesti.
Nuorisolautakunta on 28.11.2006 hyväksynyt nuorisolautakunnan
avustusohjesäännön ja toiminta-avustusten toiminnalliset mittarit.
Avustusohjesäännön mukaan vapaa-aikajaosto voi jakaa avustukset toimintaja 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 19.1.2018 § 5 jakaa nuorisopalveluiden vuoden 2018
avustusmäärärahan eri avustusmuotoihin ja julisti avustukset haettavaksi.
Hakuilmoitus on julkaistu kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla
26.2. - 31.3.2018, Kirkkonummen Sanomissa 18.2.2018 ja Västra Nylandissa
20.2.2018. Lisäksi asiasta on tiedotettu nuorisoyhdistyksille 12.1.2018 ja
26.2.2018 päivätyillä järjestötiedotteilla. Julistaessaan avustukset haettavaksi
vapaa-aikajaosto päätti, että hakemukset liitteineen on määräaikaan mennessä
toimitettava kunnan kirjaamispisteeseen ja että myöhästyneitä hakemuksia ei
huomioida (avustusohjesääntö kohta 9.2).
Vapaa-aikajaosto osoitti toiminta-avustukseen oikeutetuille hakijoille
haettavaksi 31.3.2018 klo 16.00 mennessä toimitila-avustuksena yhteensä
3 000 € hakijan itsensä omistaman tai vuokraaman ja pääasiallisesti
nuorisotoimintaan käytettävän kiinteistön ylläpitokustannuksiin ja vuokriin
(ennakkoon suunnitelmien perusteella haettava).
Hakemusasiakirjoissa olevien puutteiden osalta on yhdistyksille varattu
hallintolain 22 §:n mukaisesti mahdollisuus täydentää jätettyjä hakemuksia.
Yhdistyksiä on pyydetty toimittamaan hakemuksista puuttuvat tiedot 11.5.2018
klo 16.00 mennessä.
7 nuorisotoimintaa harjoittavaa yhdistystä haki toimitila-avustusta yhteensä 7
421 €.
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Esityslistan liitteenä on yhdistelmä paikallisten nuorisoyhdistysten toimitilaavustushakemuksista, josta ilmenee mm. haettava avustus, kiinteistön
hyväksytyt käyttömenot/vuokrat, päätösehdotus, sekä päätösehdotuksen
prosentuaalinen osuus hakijan vuoden 2018 kiinteistöjen/vuokrien
hyväksytyistä menoista. Toimitila-avustushakemukset ovat vapaaaikajaoston jäsenten nähtävinä vapaa-aikatoimistossa sekä vapaa-aikajaoston
kokouksessa.
Kuntalain 97 §:n mukaan muun luottamushenkilön, tilintarkastajan sekä
kunnan viranhaltijan ja työntekijän esteellisyydestä säädetään hallintolain 2730 §:ssä.
Esityslistan liite: Nuorisopalveluiden toimitila-avustukset 2018
Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör
Vapaa-aikajaosto päättää
1.
myöntää nuorisolautakunnan toiminta-avustukseen oikeutetulle 7 hakijalle
toimitila-avustuksena yhteensä 3 000 € liitteen mukaisesti.
2.
että avustuspäätös annetaan tiedoksi voimassaolevan avustusohjesäännön 3
kohdan mukaisesti.
3.
tarkastaa päätöksen kokouksessa
Käsittely
Vapaa-aikasihteeri Risto Rossi oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn
ajan.
Muutettu pohjaehdotus:
Vapaa-aikajaosto päättää hyväksyä pohjaehdotuksen lisäyksellä: "Vapaaaikajaosto päättää todeta, että Mellersta Kyrkslätt UF r.f:n avustus maksetaan
edellytyksellä, että yhdistys toimittaa tilinpäätösasiakirjat ja tilin-/ toiminnan
tarkastajan lausunnon sekä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjan / otteen, joista
ilmenee hyväksyttävä selvitys avustusten käytöstä vuodelta 2017. Selvitys tulee
toimittaa 15. elokuuta 2018 mennessä."

Päätös
Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
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hakijat
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§ 40
Paikallisten nuorisoyhdistysten toiminta-avustus 2018
KIRDno-2018-128
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Rossi
risto.rossi@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Nuorisopalveluiden toiminta-avustus 2018
2 Vuonna 2018 nuorisolautakunnalta toiminta-avustusta hakeneiden
nuorisoyhdistysten ikärakenne
Hallintosäännön 66 § 3 mukaan vapaa-aikajaosto päättää avustusten
jakoperusteista ja myöntämisestä lautakunnan hyväksymien periaatteiden
mukaisesti.
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 19.1.2018 § 5 jakaa nuorisopalveluiden vuoden 2018
avustusmäärärahan eri avustusmuotoihin ja julisti avustukset haettavaksi.
Hakuilmoitus on julkaistu kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla
26.2. - 31.3.2018, Kirkkonummen Sanomissa 18.2.2018 ja Västra Nylandissa
20.2.2018. Lisäksi asiasta on tiedotettu nuorisoyhdistyksille 12.1.2018 ja
26.2.2018 päivätyllä järjestötiedotteella. Julistaessaan avustukset haettavaksi
vapaa-aikajaosto päätti, että hakemukset liitteineen on määräaikaan mennessä
toimitettava kunnan kirjaamispisteeseen ja että myöhästyneitä hakemuksia ei
huomioida (avustusohjesääntö kohta 9.2).
Vapaa-aikajaosto osoitti toiminta-avustuksiin yhteensä 14 000 €
Kirkkonummen kunnan alueella nuorisotoimintaa harjoittaville
yhdistyksille, joiden jäsenistöstä 2/3 on alle 29-vuotiaita kirkkonummelaisia.
Näitä yhdistyksiä ovat valtakunnallisten nuorisojärjestöjen paikalliset
jäsenyhdistykset sekä rekisteröidyt ja rekisteröimättömät paikalliset
nuorisoyhdistykset. Rekisteröimättömältä nuorisoyhdistykseltä edellytetään
kuitenkin, että sillä on säännöt ja että sen hallinto, toiminta- ja talous on
järjestetty, kuten rekisteröidyn yhdistyksen ja sen nimenkirjoittajat ovat täysi-
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ikäisiä. Avustusta myönnetään sellaisten nuorisoyhdistysten toimintaan,
jotka ovat aloittaneet toimintansa vähintään edellisenä kalenterivuonna.
Vapaa-aikajosto päättää vuosittain mikä osuus toiminta-avustuksesta jaetaan
lautakunnan hyväksymien toiminnallisten mittareiden perusteella.
Yhdistys ei voi saada samana vuonna kuitenkaan sekä startti- että toimintaavustusta. Avustusta saa käyttää vain ja ainoastaan siihen myönnettyyn
tarkoitukseen.
Nuorisotoimenjohtaja on 2.3.2018 § 1 myöntänyt paikallisten
nuorisoyhdistysten vuoden 2018 toiminta-avustusten ennakoina 4
nuorisoyhdistykselle yhteensä 2 000 €.
Hakemusasiakirjoissa olevien puutteiden osalta on yhdistyksille varattu
Hallintolain 22 §:n mukaisesti mahdollisuus täydentää jätettyjä hakemuksia.
Yhdistyksiä on pyydetty toimittamaan hakemuksista puuttuvat tiedot 11.5.2018
klo 16.00 mennessä.
15 nuorisotoimintaa harjoittavaa yhdistystä haki toiminta-avustusta yhteensä
29 200 €.
Esityslistan liitteenä on yhdistelmä paikallisten nuorisoyhdistysten toimintaavustushakemuksista, josta ilmenee haettava avustus, kuten myös esittelijän
päätösehdotus. Liitteenä on yhteenveto kaikkien toiminta-avustusta
hakeneiden yhdistysten jäsenten ikärakenteesta. Toiminta-avustushakemukset
ovat lautakunnan jäsenten nähtävina vapaa-aikatoimistossa sekä vapaaaikajaoston kokouksessa.
Kuntalain 97 §:n mukaan muun luottamushenkilön, tilintarkastajan sekä
kunnan viranhaltijan ja työntekijän esteellisyydestä säädetään hallintolain 2730 §:ssä.
Esityslistan liitteet:
-Nuorisopalveluiden toiminta-avustus 2018
-Vuonna 2018 nuorisolautakunnalta toiminta-avustusta hakeneiden
nuorisoyhdistysten ikärakenne.
Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör
Vapaa-aikajaosto päättää
1.
että 50 % osuus toiminta-avustuksesta jaetaan lautakunnan hyväksymien
toiminnallisten mittareiden perusteella.
2.
myöntää toiminta-avustuksena nuorisotoimintaa harjoittaville 15 yhdistykselle
yhteensä 14 000 € liitteen mukaisesti.
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3.
että avustuspäätös annetaan tiedoksi avustusohjesäännön 3 kohdan
mukaisesti.
4.
että toiminta-avustusta maksettaessa huomioidaan vuodelle 2018 myönnetyt
toiminta-avustusten ennakot.
5.
tarkastaa päätöksen kokouksessa
Käsittely:
Vapaa-aikasihteeri Risto Rossi oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn
ajan.
Muutettu pohjaehdotus:
Vapaa-aikajaosto päättää hyväksyä pohjaehdotuksen lisäyksellä: "Vapaaaikajaosto päättää todeta, että Mellersta Kyrkslätt UF r.f:n avustus maksetaan
edellytyksellä, että yhdistys toimittaa tilinpäätösasiakirjat ja tilin-/ toiminnan
tarkastajan lausunnon sekä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjan / otteen, joista
ilmenee hyväksyttävä selvitys avustusten käytöstä vuodelta 2017. Selvitys tulee
toimittaa 15. elokuuta 2018 mennessä."

Päätös
Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
hakijat
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§ 41
Nuorisopalvelut - Kohdeavustukset 2018 (3/2018)
KIRDno-2018-128
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Rossi
risto.rossi@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Yhdistelmä paikallisten nuorisoyhdistysten kohdeavustushakemuksista 2018
(3_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.
Kuntalain 97 §:n mukaan muun luottamushenkilön, tilintarkastajan sekä
kunnan viranhaltijan ja työntekijän esteellisyydestä säädetään hallintolain 2730 §: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.

Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör
Vapaa-aikajaosto päättää:
1
myöntää paikallisten nuorisoyhdistysten kohdeavustuksena Kuninkaantien
Kipinät ry:lle 225 €, Veikkolan Eräveikot- ja haltiat ry:lle 521 € (tapahtumat ja
toimintaan liittyvä kalusto) ja Kyrkslättnejdens UF r.f.:lle 2000 € (syrjäytymisen
ehkäisy).
2
että avustuspäätös annetaan tiedoksi voimassaolevan avustusohjesäännön
kohdan 3 mukaisesti.
Käsittely:
Vapaa-aikasihteeri Risto Rossi oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn
ajan.
Muutettu pohjaehdotus:
Vapaa-aikajaosto päättää hyväksyä pohjaehdotuksen lisäyksellä: "Vapaaaikajaosto päättää myöntää paikallisten nuorisoyhdistysten kohdeavustuksena
Evitskog UF r.f.:lle 900 € (tapahtumat ja toimintaa liittyvä kalusto)"
Päätös
Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
hakijat
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§ 42
Paikallisten liikuntayhdistysten vuoden 2017 liikuntamäärärahojen avustustilitysten
hyväksyminen
KIRDno-2018-111
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Rossi
risto.rossi@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Lii Toiminta-avustuksen tilitys 2017, yhdistelmä avustuksista.pdf
Vuonna 2017 liikuntamäärärahoja toiminta-avustuksen muodossa saaneiden
yhdistysten piti toimittaa tiliselvitys avustusten käytöstä vapaa-aikajaostolle
31.3.2018 klo 16.00 mennessä. Tiliselvityksen toimittamisesta annettiin ohjeet
avustuspäätösten tiedoksiantolomakkeella, josta ilmenee myönnettyjen
avustusten käyttö- ja tiliselvitysehdot. Tilitys annetaan avustusta myöntäneelle
viranomaiselle. Tiliselvityksissä olleiden puutteiden osalta on yhdistyksille
varattu hallintolain 22 §:n mukaisesti tilaisuus täydentää jätettyjä selvityksiä.
Liitteenä on yhdistelmä avustusta vuonna 2017 saaneiden ja vuonna 2018
hakevien yhdistysten tuloslaskelmista vuodelta 2017, josta ilmenee myönnetyt
toiminta-avustukset, sekä avustusta saaneiden yhdistysten varsinaisen
toiminnan hyväksyttävät menot.
Kuntalain 97 §:n mukaan muun luottamushenkilön, tilintarkastajan sekä
kunnan viranhaltijan ja työntekijän esteellisyydestä säädetään hallintolain 2730 §:ssä.
Esityslistan liite: Yhdistelmä avustuksista 2017
Käsittely:
Vapaa-aikasihteeri Risto Rossi oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn
ajan.
Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör
Vapaa-aikajaosto päättää
1
periä takaisin seuraavat liikuntapaikkojen rakentamisen / perusparantamisen
käyttämättä jääneet avustukset vuodelta 2017: Kirkkonummen Seudun
Kiipeilijät ry 242 €, Kyrkslätt Skytteförening r.f. 2400 €, Linlon Veneilijät ry 49 €
ja Veikkolan Tennis ry 450 €
2
hyväksyä AC Kirkkonummi ry:n tiliselvitys vuodelta 2017 edellytyksellä,
että yhdistys toimittaa tilinpäätösasiakirjat, toimintakertomuksen ja tilin-/
toiminnan tarkastajan lausunnon sekä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjan /
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otteen, joista ilmenee hyväksyttävä selvitys avustusten käytöstä vuodelta 2017.
Selvitys tulee toimittaa 15. elokuuta 2018 mennessä.
3
hyväksyä liitteestä ilmenevät paikallisten liikuntayhdistysten tiliselvitykset
vuodelle 2017 myönnettyjen toiminta-avustusten osalta.
Päätös
Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi
Avustusta vuonna 2017 saaneet yhdistykset
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§ 43
Paikallisten liikuntayhdistysten toiminta-avustus 2018
KIRDno-2018-111
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Rossi
risto.rossi@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Lii Toiminta-avustuksen tilitys 2017, yhdistelmä avustuksista.pdf
2 Yhdistelmä toiminta-avustuksista vuodelle 2018
Hallintosäännön 66 § 3 mukaan vapaa-aikajaosto päättää avustusten
jakoperusteista ja avustusten myöntämisestä lautakunnan hyväksymien
periaatteiden mukaisesti.
Vapaa-aikajaosto on 16.8.2017§ 10 päättänyt siirtää vapaa-aikasihteerille
päätösvallan toiminta-avustusten ennakoiden myöntämisen osalta. Paikallisten
liikuntayhdistysten toiminta-avustuksen myöntää vapaa-aikajaosto.
Liikuntalautakunta hyväksyi 10.12.2009 § 104 Kirkkonummen kunnan
liikuntalautakunnan avustusohjesäännön. Avustusohjesääntö tuli voimaan
1.1.2010.
Avustusohjesäännön mukaan vapaa-aikajaosto voi jakaa avustukset toiminta-,
kohde- ja vuokra-avustuksiin.
Toiminta-avustusta voi hakea kirkkonummelainen rekisteröity yhdistystai yhdistys, joka on jättänyt rekisteröintihakemuksensa edellisen vuoden
kesäkuun loppuun mennessä. Yhdistyksen pääasiallisena tehtävänä tulee
sääntöjen mukaan olla liikuntatoiminta.
Avustusten osuus voi olla enintään 60 % hyväksytyistä toiminnan menoista.
Avustusohjesäännön 22 § säätelee avustusten hakemista ja hakuaikoja.
Vapaa-aikajaosto on 19.1.2018 § 6 julistanut liikuntapalveluiden tulosyksikön
toiminta-avustukset 74 710 € haettavaksi 31.3.2018 klo 16.00 mennessä.
Hakuilmoitus on julkaistu kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla
19.2. - 30.11.2018, Kirkkonummen Sanomissa 18.2.2018 ja Västra Nylandissa
20.2.2018. Lisäksi asiasta on tiedotettu liikuntayhdistyksille 15.12.2017 ja
16.2.2018 päivätyillä järjestötiedotteilla.
Julistaessaan avustukset haettavaksi vapaa-aikajaosto päätti, että
myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida (avustusohjesääntö 22 §).
Vapaa-aikasihteeri myönsi 31.1.2018 § 10 paikallisten liikuntayhdistysten
toiminta-avustuksen ennakoina 4 liikuntayhdistykselle 7 150 € vuodelle 2018.
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Hakemusasiakirjoissa olevien puutteiden osalta on yhdistyksille varattu
hallintolain 22 §:n mukaisesti mahdollisuus täydentää jätettyjä hakemuksia.
Yhdistyksiä on 8.5.2018 pyydetty kirjeitse toimittamaan puuttuvat tiedot
18.5.2018 klo 16.00 mennessä. Lisäksi yhdistyksiltä on sähköpostitse ja
puhelimitse pyydetty lisäselvityksiä avustusasiakirjojen osalta.
Määräaikaan mennessä 37 yhdistystä haki paikallisten liikuntayhdistysten
toiminta-avustusta yhteensä 188 291 €. Kaikki yhdistykset
ovat avustusohjesäännön mukaan avustuskelpoisia.
Esityslistan liitteenä on yhdistelmä vuonna 2017 toiminta-avustusta saaneiden
hakijoiden tuloslaskelmista vuodelta 2017.
Esityslistan liitteenä on myös yhdistelmä toiminta-avustuksen hakijoista,
vuonna 2018 haettavista toiminta-avustuksista ja avustussummista, kuten
myös esittelijän päätösehdotus, sekä ehdotuksen prosentuaalinen osuus
hakijan vuoden 2018 talousarvion hyväksytyistä menoista.
Avustuksen jaon pohjana oleva mittaripisteen arvo muodostuu jakamalla
avustussumma yhdistysten saamien mittaripisteiden yhteissummalla.
Liikuntayhdistysten osalta mittaripisteen arvo on 94,6 €. Mittareita on yhteensä
4 kpl. Mittaripisteiden perusteella jaetaan 50% (37 355 €) ja hakijoiden
toimittamien muiden asiakirjojen perusteella jaetaan 50 % vapaa-aikajaoston
19.1.2018 § 6 tekemän päätöksen mukaisesti.
Toiminta-avustushakemukset ovat vapaa-aikajaoston jäsenten nähtävinä
vapaa-aikatoimistossa sekä vapaa-aikajaoston kokouksessa.
Kuntalain 97 §:n mukaan muun luottamushenkilön, tilintarkastajan sekä
kunnan viranhaltijan ja työntekijän esteellisyydestä säädetään hallintolain 2730 §:ssä.
Esityslistan liite:
Yhdistelmä avustuksista vuodelta 2017
Yhdistelmä toiminta-avustuksista vuodelle 2018
Käsittely:
Vapaa-aikasihteeri Risto Rossi oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn
ajan.
Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör
Vapaa-aikajaosto päättää
1
myöntää paikallisten liikuntayhdistysten toiminta-avustuksena 74 710 €
liitteessä mainituille 37 liikuntayhdistykselle
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2
että avustuspäätös annetaan tiedoksi voimassaolevan avustusohjesäännön 3
§:n mukaisesti.
3
että toiminta-avustusta maksettaessa on huomioitava vuodelle 2018
myönnetyt toiminta-avustuksen ennakot.
Muutettu pohjaehdotus:
Vapaa-aikajaosto päättää hyväksyä pohjaehdotuksen lisäyksellä:
"Vapaa-aikajaosto päättää todeta, että AC Kirkkonummi ry:n avustus
maksetaan edellytyksellä, että yhdistys toimittaa tilinpäätösasiakirjat,
toimintakertomuksen ja tilin-/ toiminnan tarkastajan lausunnon sekä
yhdistyksen kokouksen pöytäkirjan / otteen, joista ilmenee hyväksyttävä
selvitys avustusten käytöstä vuodelta 2017. Selvitys tulee toimittaa 15. elokuuta
2018 mennessä."

Päätös
Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi
hakijat
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§ 44
Liikuntapalveluiden kohdeavustus 2018, jonkin erityisen ja tiettynä aikana
toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen
KIRDno-2018-111
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Rossi
risto.rossi@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Lii Kohdeavustus tapahtumat 2018, yhteenveto avustushakemuksista
taulukkomuotoisena.pdf
Vapaa-aikajaosto on 19.1.2018 § 6 osoittanut 7 000 € kohdeavustuksiin,
joita myönnetään erillisen tapahtuman toteuttamisen tukemiseen.
Vapaa-aikajaosto on julistanut avustuksen haettavaksi kuulutuksella joka
on julkaistu kunnan ilmoitustaululla 19.2. - 30.11.2018, Kirkkonummen
Sanomissa 18.2.2018 ja Västra Nylandissa 20.2.2018, seurakirjeissä
15.12.2017 ja 16.2.2018. Liikuntalautakunta on 10.12.2009 § 104 hyväksynyt
avustusohjesäännön, joka tuli voimaan 1.1.2010 lähtien.
Avustusohjesäännön mukaan avustusta voidaan myöntää vapaaaikajaoston toiminta-avustukseen oikeutettujen hakijoiden lisäksi paikallisille
rekisteröidyille liikuntayhdistyksille.
Kaikki avustushakemukset ovat saapuneet määräaikaan mennessä. Hakijoita
on pyydetty täydentämään hakemuksiaan 18.5.2018 klo 16.00 mennessä.
Hakemuksen ovat jättäneet: DOJO Masala ry, FC Wild ry, Lynx ry, Masalan Kisa
ry ja TanssiDans ry.
Kuntalain 97 §:n mukaan muun luottamushenkilön, tilintarkastajan sekä
kunnan viranhaltijan ja työntekijän esteellisyydestä säädetään hallintolain 2730 §:ssä.
Oheismateriaali: Yhteenveto avustushakemuksista taulukkomuotoisena.
Käsittely:
Vapaa-aikasihteeri Risto Rossi oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn
ajan.
Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör
Vapaa-aikajaosto päättää
1

Kirkkonummen kunta
Vapaa-aikajaosto

Pöytäkirja
06.06.2018

5/2018

42 (67)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

olla myöntämättä FC Wild ry:lle kohdeavustusta, koska avustusohjesäännön 2
§:n mukaan toiminta-avustuksen suurruutta harkittaessa otetaan huomioon
myös, mikäli yhdistys toteuttaa yhdessä kunnan liikuntatoimen kanssa
kuntalaisille suunnatun toimintapäivän tai kunnan mestaruuskilpailun.
2
myöntää kohdeavustusta tapahtuman toteuttamiseen yhteensä 7000 €
seuraaville hakijoille ja kohteille:
DOJO Masala ry 1344 €, Sporttipeuhut: Tilavuokrat, markkinointi,
välinehankinnat
Lynx ry, 2395 €, Kultainen kompassi finaaliviikonloppu 8.-9.9.2018 Veikkolassa:
Emit / MTR –paketti, bajamajat, rastiliput, painatukset, palkinnot
Masalan Kisa ry, 964 €, Masalan Kisa ry:n ja AC Kirkkonummi ry:n yhteinen
Liverpool -jalkapalloleiri 6-14 vuotiaille tytöille ja pojille: Kenttävuokra, mainos,
ruokailu, materiaali
TanssiDans ry, 2297 €, Tarnssiurheiluliiton ikäkausimestaruuskisojen
järjestäminen 12.-13.5.2018 Espoon Opinmäen koulukeskuksessa: Tilavuokra
Päätös
Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi
hakijat
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§ 45
Liikuntapalveluiden kohdeavustus 2018, liikuntapaikan perustamiseen /
perusparantamiseen
KIRDno-2018-111
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Rossi
risto.rossi@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Lii Kohdeavustus 2018, liikuntapaikan perustamiseen / perusparantamiseen,
yhteenveto hakemuksista
Vapaa-aikajaosto on 19.1.2018 § 6 osoittanut 8 000 € liikuntapaikan
perustamiseen / perusparannukseen.
Vapaa-aikajaosto on julistanut avustuksen haettavaksi kuulutuksella joka
on julkaistu kunnan ilmoitustaululla 19.2. - 30.11.2018, Kirkkonummen
Sanomissa 18.2.2018 ja Västra Nylandissa 20.2.2018, seurakirjeissä 15.12.2017
ja 16.2.2018.
Liikuntalautakunta on 10.12.2009 § 104 hyväksynyt avustusohjesäännön joka
tuli voimaan 1.1.2010 lähtien.
Avustusohjesäännön mukaan liikuntapaikkarakentamiseen /
perusparannukseen voidaan myöntää avustusta toiminta-avustukseen
oikeutettujen hakijoiden lisäksi paikalliselle rekisteröidylle yhdistykselle.
Hakemuksen ovat jättäneet: Kantvikin Purjehtijat ry, Kirkkonummen Seudun
Kiipeilijät ry, Kyrkslätt Skytteförening r.f., Veikkolan Koirakerho ry ja Veikkolan
Tennis ry.
Avustushakemukset ovat saapuneet määräaikaan mennessä. Hakijoita on
pyydetty täydentämään hakemuksiaan 18.5.2018 klo 16.00 mennessä.
Kaikki hakijat ovat liikuntalautakunnan hyväksymän avustusohjesäännön
mukaan hakukelpoisia liikuntapaikan perustamisen / perusparannuksen
avustukseen.
Kuntalain 97 §:n mukaan muun luottamushenkilön, tilintarkastajan sekä
kunnan viranhaltijan ja työntekijän esteellisyydestä säädetään hallintolain 2730 §:ssä.
Oheismateriaali: Yhteenveto hakemuksista taulukkomuotoisena
Käsittely:
Vapaa-aikasihteeri Risto Rossi oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn
ajan.
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Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör
Vapaa-aikajaosto päättää myöntää kohdeavustusta liikuntapaikan
perustamiseen / perusparannukseen yhteensä 8000 € seuraaville hakijoille ja
kohteille:
Kantvikin Purjehtijat ry, 2059 €, KVP:n jollarannan pukuhuone/koulutustilan
perusparannus
Kirkkonummen Seudun kiipeilijät ry, 196 €, junioreille sopivien otesarjojen
hankinta
Kyrkslätt Skytteförening r.f. 3201 €, Vuohimäen ampumaradan
rakennuslupamaksuja, poliisihallinnon lupa, ilmoitusmaksu ja konsultin käyttö
Veikkolan Koirakerho ry, 1956 €, Agilitykentän esteitä
Veikkolan Tennis ry, 588 €, massan hankinta, valaisinten kunnostus, maalaus- ja
muita kuluja

Päätös
Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.
___________
Todettii, että kunnanhallituksen edustaja Harinen piti tauon tämän käsittelyn
aikana klo 19:21-19:23.

Tiedoksi
hakijat
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§ 46
Vapaa-aikajaoston kokoukset vuonna 2018
KIRDno-2017-1279
Valmistelija / lisätiedot:
Katja Linnakylä
katja.linnakyla@kirkkonummi.fi
vapaa-aikatoimen johtaja
Vapaa-aikajaosto on päättänyt 15.11.2017 § 43 vuoden 2018
kokousajankohdat. Syksyn osalta kokoukset on päätetty pitää keskiviikkoisin
29.8.2018, 24.10.2018, 14.11.2018 ja 19.12.2018.
Kunnanhallituksen 21.5.2018 päättämä vuoden 2019 talousarvion laadinnan
aikataulu:
- Kunnanvaltuuston lähetekeskustelu 28.5.2018
- Toimielinten ehdotukset 5.10.2018 mennessä
- Kunnanjohtajan talousarvioesitys kunnanhallituksessa 5.11.2018
- Valtuusto, veroprosentit 12.11.2018
- Kunnanhallitus 26.11.2018
- Valtuuston talousarviokäsittely 15.12.2018
Talousarvion käsittelyyn tarvittavat tiedot tullaan antamaan elokuuhun
mennessä. Talousarvion laatimisen aikatauluista johtuen esitetään, että
vapaa-aikajaosto päättää pitää aiemmin päätettyjen kokousten lisäksi
kokouksen 19.9.2018.

Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör
Vapaa-aikajaosto päättää
1.
pitää kokouksen keskiviikkona 19.9.2018, klo 18:00 kokoushuoneessa Ervast.
2.
että muilta osin 15.11.2017 § 43 päätös koskien kokousajankohtia, -käytäntöjä
sekä kokoukspaikkaa pysyy voimassa.

Päätös
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Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.
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Vapaa-aikajaosto, § 51, 20.12.2017
Vapaa-aikajaosto, § 47, 06.06.2018
§ 47
Päivitetyn käyttöoikeussopimuksen hyväksyminen Kirkkonummen Monitoimihalli Oy:n
kanssa
KIRDno-2017-1309
Vapaa-aikajaosto, 20.12.2017, § 51
Valmistelijat / lisätiedot:
Katja Linnakylä
Liitteet

1 Kirkkonummen kunnan ja Monitoimihalli Oyn välinen käyttöoikeussopimus
v.2018-2019, 15.11.2017 § 47
2 Kirkkonummen kunnan ja Monitoimihalli Oyn välinen käyttöoikeussopimus
v.2018-2019, pöytäkirjan liite
Vapaa-aikajaosto päätti 15.11.2017 § 47 hyväksyä Kirkkonummen kunnan ja
Kirkkonummen Monitoimihalli Oy:n välisen sopimuksen siten, että esitettyyn
sopimukseen tehdään muutos niin, että 3 arkivuoroa yleisöluistelulle klo.
14-15 muuttuu siten että kunta saa viikoittain yhden arkivuoron klo. 14-15
välillä ja yhden vuoron arki-iltaisin klo. 17-20 välillä tai viikonloppuisin klo. 920 välillä, tällä muutoksella mahdollistamme sen, että kaikilla kuntalaisilla on
mahdollisuus päästä yleisöluisteluun.
Päätöksen jälkeen käydyissä neuvotteluissa halliyhtiö on ilmoittanut, että
kunnalle ei anneta päätöksessä todettua viikoittaista yleisöluisteluvuoroa arkiillasta tai viikonlopusta osakevuoro- ja muihin jäävuorosopimuksiin. Vapaaaikajaoston hyväksymää sopimusta ei halliyhtiössä ole näin hyväksytty.
Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala
Vapaa-aikajaosto päättää
1.
todeta, että neuvotteluissa Kirkkonummen Monitoimihalli Oy:n kanssa ei
päästy sopimukseen vapaa-aikajaoston 15.11.2017 § 47 päättämien ehtojen
mukaisesti yleisöluisteluvuoroista. Kirkkonummen kunnan ja Kirkkonummen
Monitoimihalli Oy:n välinen käyttöoikeussopimus voidaan allekirjoittaa vain
vapaa-aikajaoston 15.11.2017 § 47 päätöksen mukaisin ehdoin.
2.
tarkastaa päätöksen kokouksessa.
Käsittely
Keskustelun aikana puheenjohtaja Kilappa ehdotti muutosta todeten, että
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1
neuvotteluissa Kirkkonummen Monitoimihalli Oy:n kanssa ei päästy
sopimukseen vapaa-aikajaoston 15.11.2017 § 47 päättämien ehtojen
mukaisesti yleisöluisteluvuoroista.
2
Kirkkonummen kunnan ja Kirkkonummen Monitoimihalli Oy:n välinen sopimus
hyväksytään seuraavin ehdoin
a) kunta ostaa vuoroja monitoimihalli Oy:ltä tuntihintaan 100€/h yhteensä 10
000€:lla kevätkaudella 1.1.2018-30.6.2018
b) Syyskausi 1.8.-31.12.2018. Kirkkonummen kunnan ja Kirkkonummen
Monitoimihalli Oy:n välinen käyttöoikeussopimus voidaan allekirjoittaa vain
vapaa-aikajaoston 15.11.2017 § 47 päätöksen mukaisin ehdoin sisältäen
arki-illan tai viikonlopun yleisöluisteluvuoron. Syyskauden vuorot maksavat
yhteensä 13 555€. Kunta maksaa arki-illan tai viikonlopun jääajasta halliyhtiön
esittämän hinnan 178,00€/h.
3
Valtuuttaa vapaa-aikatoimenjohtajan tekemään sopimukseen vähäisiä
muutoksia.
4
että nuoriso- ja liikuntapalvelut vastaa kunnan osalta vuorojen käytön
koordinoimisesta ja hallinnoinnista sopimuksen edellyttämällä tavalla.
5
Tarkastaa päätöksen kokouksessa.
Jäsen Suominen kannatti puheenjohtajan ehdotusta. Ehdotusta kannatettiin, ja
se hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätös
Vapaa-aikajaosto päätti
1
todeta, että neuvotteluissa Kirkkonummen Monitoimihalli Oy:n kanssa ei
päästy sopimukseen vapaa-aikajaoston 15.11.2017 § 47 päättämien ehtojen
mukaisesti yleisöluisteluvuoroista.
2
Kirkkonummen kunnan ja Kirkkonummen Monitoimihalli Oy:n välinen sopimus
hyväksytään seuraavin ehdoin
a) kunta ostaa vuoroja monitoimihalli Oy:ltä tuntihintaan 100€/h yhteensä 10
000€:lla kevätkaudella 1.1.2018-30.6.2018
b) Syyskausi 1.8.-31.12.2018. Kirkkonummen kunnan ja Kirkkonummen
Monitoimihalli Oy:n välinen käyttöoikeussopimus voidaan allekirjoittaa vain
vapaa-aikajaoston 15.11.2017 § 47 päätöksen mukaisin ehdoin sisältäen
arki-illan tai viikonlopun yleisöluisteluvuoron. Syyskauden vuorot maksavat
yhteensä 13 555€. Kunta maksaa arki-illan tai viikonlopun jääajasta halliyhtiön
esittämän hinnan 178,00€/h.
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3
valtuuttaa vapaa-aikatoimenjohtajan tekemään sopimukseen vähäisiä
muutoksia.
4
että nuoriso- ja liikuntapalvelut vastaa kunnan osalta vuorojen käytön
koordinoimisesta ja hallinnoinnista sopimuksen edellyttämällä tavalla.
5
Tarkastaa päätöksen kokouksessa.

Vapaa-aikajaosto, 06.06.2018, § 47
Valmistelija / lisätiedot:
Katja Linnakylä
katja.linnakyla@kirkkonummi.fi
vapaa-aikatoimen johtaja
Vapaa-aikajaosto päätti 20.12.2017 § 51, että Kirkkonummen kunnan
ja Kirkkonummen Monitoimihalli Oy:n välinen sopimus vuodelle 2018
hyväksytään seuraavin ehdoin:
a) kunta ostaa vuoroja monitoimihalli Oy:ltä tuntihintaan 100€/h yhteensä 10
000 €:lla kevätkaudella 1.1.2018-30.6.2018.
b) Syyskausi 1.8.-31.12.2018. Kirkkonummen kunnan ja Kirkkonummen
Monitoimihalli Oy:n välinen käyttöoikeussopimus voidaan allekirjoittaa vain
vapaa-aikajaoston 15.11.2017 § 47 päätöksen mukaisin ehdoin sisältäen
arki-illan tai viikonlopun yleisöluisteluvuoron. Syyskauden vuorot maksavat
yhteensä 13 555 €. Kunta maksaa arki-illan tai viikonlopun jääajasta halliyhtiön
esittämän hinnan 178,00€/h.
15.11.2017 § 47 päätöksessä todetaan, että ehdotettu 3 arkivuoroa
yleisöluistelulle klo. 14-15 muuttuu siten, että kunta saa viikoittain yhden
arkivuoron klo. 14-15 välillä ja yhden vuoron arki-iltaisin klo. 17-20 välillä tai
viikonloppuisin klo. 9-20 välillä, todeten että tällä muutoksella mahdollistamme
sen, että kaikilla kuntalaisilla on mahdollisuus päästä yleisöluisteluun.
Vapaa-aikajaoston 20.12.2017 § 51 päätöksen jälkeen käydyissä neuvotteluissa
koskien syyskauden 2018 vuoroja halliyhtiö on ilmoittanut, että kunnalle
ei myydä päätöksessä todettua viikoittaista yleisöluisteluvuoroa arki-illasta tai
viikonlopusta osakevuoro- ja muihin jäävuorosopimuksiin vedoten. Syyskauden
jääaika on vuosittain 1.10.-31.12. välillä. Halliyhtiö tarjosi kunnalle elokuussa
neljä yksittäistä lauantain yleisöluisteluvuoroa klo 12.00-13.15 sekä ajanjaksolla
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1.10.-31.12. aiemman sopimuksen mukaisesti vuoroja maaanantaisin 1415, torstaisin 9-15 ja perjantaisin 8.30-15, joista yleisövuorot maanantaisin,
torstaisin ja perjantaisin 14-15 ja koulujen loma-aikoina yleisövuorot arkisin klo
13-15 . Vuoroja yhteensä 132 h, yhteishintaan 13 555 euroa + alv 10 %.
Vapaa-aikajaoston 20.12.2017 päätöksen mukaista sopimusta ei halliyhtiössä
näin hyväksytty.
Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör
Vapaa-aikajaosto päättää todeta, että neuvotteluissa Kirkkonummen
Monitoimihalli Oy:n kanssa ei päästy sopimukseen vapaa-aikajaoston
20.12.2017 § 51 päättämien ehtojen mukaisesti yleisöluisteluvuoroista.
Kirkkonummen kunnan ja Kirkkonummen Monitoimihalli Oy:n välinen
käyttöoikeussopimus koskien syyskautta 2018 voidaan allekirjoittaa vain
vapaa-aikajaoston 20.12.2017 § 51 päätöksen mukaisin ehdoin.

Päätös
Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti keskustelun jälkeen.
Tiedoksi
Kirkkonummen Monitoimihalli Oy
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Kuntatekniikan lautakunta, § 17, 15.02.2018
Kunnanhallitus, § 80, 12.03.2018
Vapaa-aikajaosto, § 48, 06.06.2018
§ 48
VAPJ Lausunto Juhlakallion asemakaavasta
KIRDno-2017-1351
Kuntatekniikan lautakunta, 15.02.2018, § 17
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikael Pettersson
mikael.pettersson@kirkkonummi.fi
kaavoitusteknikko
Liitteet

1 Selostus 3302 Juhlakallio.pdf
2 3302 Juhlakallio selostuksen liitteet.pdf
3 Juhlakallion vastineet ehdotuksesta.pdf
4 Festberget, beskrivning av detaljplanen
5 Festberget, sammandrag av utlåtandena och anmärkningarna samt
bemötanden
Suunnittelualue
Juhlakallio sijaitsee Heikkilässä Vanhan Heikkiläntien varrella kuntakeskuksen
välittömässä läheisyydessä. Alue rajautuu lännessä Kirkkolaakson asemakaavaalueeseen, pohjoisessa Vanhaan Rantatiehen, idässä Heikkilä I asemakaavaalueeseen ja etelässä Rantarataan. Kaava-alue on kooltaan n. 39 ha josta kunta
omistaa n. 10 ha. Juhlakallion asemakaava on kunnanvaltuuston hyväksymässä
kaavoitusohjelmassa osoitettu aloitettavaksi vuonna 2015.
Alueella on voimassa vuonna 2008 hyväksytty Heikkilän osayleiskaava.
juhlakallion alue on osayleiskaavassa varattu pientalovaltaiseen asumiseen
(AO, AP), palveluille (P) ja virkistykseen (VL).
Yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman
21.3.2013 (26 §) ja asemakaava on kuulutettu vireille 19.4.2013. Hyväksyessään
osallistumis- ja arviointisuunnitelman yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti
evästää jatkosuunnittelua seuraavasti:
•
•
•
•
•
•

miljööseen sopivaa, pienimittakaavaista puutalovaltaista
asuntorakentamista
jylhät kallioalueet säilytetään ennallaan
näkyviä kallioalueita korostetaan valaistuksella
radan suuntainen kevytliikenneväylä radan varrella tarpeellinen
hyvät ja riittävät kevytliikenneväylät, jotka innostavat liikkumiseen,
tärkeitä
vanhalle kunnantalolle tulee löytää pikaisesti käyttöä.
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Asemakaavan tavoitteet
Asemakaavan tarkoituksena on asutuksen tiivistäminen Kuntakeskuksen
lähialueella ottaen huomioon Heikkilän kulttuuriympäristön ja
paikallishistorian. Asukasmäärän lisääminen Kuntakeskuksen lähialueella
tukee meneillään olevaa kuntakeskuksen kehittämistä sekä valtakunnallisia
tavoitteita asemanseudun asukasmäärän lisäämisestä.
Liikenneverkoston osalta keskeisimmät tavoitteet ovat
pääkevytliikenneyhteyksien osoittaminen paikallisiin tarpeisiin, kuten yhteydet
kuntakeskuksen palveluihin. Lisäksi ratkaistavaksi tulee Vanhan Heikkiläntien
ja Vanhan Rantatien risteysalueen parantaminen, sekä Heikkilän pallokentän
paikoitus.
Asemakaavaehdotus
Yhdyskuntatekniikan lautakunta käsitteli Juhlakallion kaavaehdotuksen
25.8.2016 ja kunnanhallitus päätti 12.9.2016 asettaa ehdotuksen nähtäville
MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti. Ehdotus oli nähtävillä 10.10 – 11.11.2016
välisenä aikana. Ehdotuksesta saatiin 21 lausuntoa ja 12 muistutusta.
Lausuntojen ja muistutusten johdosta on laadittu tarkistettu ehdotus, joka
asetetaan uudestaan nähtäville.
Tarkistettu asemakaavaehdotus

2

Ehdotuksen kokonaisrakennusoikeus on noin 35000 k-m . Ehdotuksessa on
esitetty alueita kerrostaloille (AK) 2800 k-m2, asuinrakennuksille (A) n. 7000 k2

2

2

m , asuinpientaloille (AP) noin 2800 k-m , erillispientaloille (AO) n. 20000 k-m .
2

sekä palvelurakennuksille (P) n. 2300 k-m . Asemakaavaehdotus mahdollistaa
59 uuden omakotitalon rakentamisen alueelle, joista 15 kunnan omistamille
tonteille. Asemakaavan toteutuessa alueelle tulisi noin 420 uutta asukasta.
Asemakaavaehdotuksessa on esitetty 14 rakennusta suojeltavaksi (sr, sr-1),
mm. alun perin sairaalaksi rakennettu entinen kunnantalo sekä Ljunghedan
2

nuorisoseurantalo. Alle 50 k-m :n kokoiset suojeltavaksi esitetyt rakennukset
(sr-1) ei lasketa kaavan sallimaan muuhun rakennusoikeuteen.
Suunnittelualueen pohjois- ja itäreunalla sijaitsevat kallioalueet on
merkitty lähivirkistysalueiksi (VL). Rakentaminen niiden läheisyydessä on
pyritty sijoittamaan niin että esim. näkymä Kirkkolaakson puolelta säilyy
luonnontilaisena eivätkä uudisrakennukset näy sinne.
Historialliseksi tieksi merkityn Vanha Heikkiläntien linjaus on pääosin
säilytetty. Alustavassa katujen yleissuunnitelmassa on esitetty rakennettavaksi
jalkakäytävä Vanhan Heikkiläntien varteen. Tien liittyminen Vanhaan
Rantatiehen on suunniteltu, Heikkilän osayleiskaavasta poiketen lähempänä
nykyistä liittymää, alueella esiintyvien liito-oravien takia
Heikkilän pallokentän länsipuolelle on suunniteltu pysäköintialue (LP), jolle
pallokentän käyttäjät ja viereisen Ljunghedan nuorisoseurantalon käyttäjät
voivat pysäköidä.
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Suurimmat muutokset nähtävillä olleeseen ehdotukseen ovat.
•
•
•
•
•

Vanhan Heikkiläntien liittymän siirtäminen sekä tilan varaaminen
jalkakäytävälle koko tien pituudelle.
liito-oravan elinpiirialueen merkitseminen kaavakartalle
kaavamääräyksiä on tarkistettu mm. lisäämällä AO-korttelialueille
korkein sallittu tehokkuusluku e = 0,20.
Vanhan Rantatien ja Heikkiläntien liittymän vieressä olleen
palvelurakennusten korttelin (P) muuttaminen kerrostalojen
korttelialueeksi (AK).
vanhoilta kiinteistöiltä on poistettu ehdotetut ohjeelliset tontinrajat.

Ennen asemakaavan hyväksymistä kunnanvaltuustossa on kunnan ja useiden
alueen maanomistajien välillä tehtävä maankäyttösopimukset asemakaavan
toteuttamisesta.
Asiakirjat:
•
•

Juhlakallion asemakaavaehdotuksen selostus, sisältäen
asemakaavakartan piir.nro 3302.
Kaavoittajan vastineet saaduista lausunnoista ja muistutuksista.

Ehdotus
Esittelijä: Anna-Kaisa Kauppinen
Kuntatekniikan lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että
1.
se hyväksyy tämän asian liitteen mukaiset kaavoittajan vastineet
kaavaehdotuksesta saatuun palautteeseen
2.
se asettaa Juhlakallion asemakaavaehdotuksen, piir.nro 3302, ja siihen liittyvät
asiakirjat julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA:n 27 §:n mukaisesti vähintään
30 vuorokauden ajaksi.
3.
se pyytää kaavan muutosehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:
Rakennusvalvonta
Ympäristönsuojelu
Kirkkonummen Vesi
Kehitysjohtaja
Nimistötoimikunta
Perusturva
Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut
Vammaisneuvosto
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Vanhuusneuvosto
Uudenmaan liitto
Uudenmaan ELY-keskus
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
Espoon seudun ympäristöterveys
Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
Museovirasto
Helsingin seudun liikenne (HSL)
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Liikennevirasto
Fingrid Oyj
Fortum Power and Heat Oy
Caruna Espoo Oy
Elisa Oyj
TeliaSonera Finland Oyj
DNA Oy
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
Jolkby-Heikkilä-Laajakallio asukasyhdistys r.y.
Mellersta Kyrkslätts Ungdomsförening
Kirkkonummen pienkiinteistöyhdistys ry.
Kirkkonummen ympäristöyhdistys r.y.
Kyrkslätts Natur och Miljö rf.
Kyrkslätts Hembygdsförening rf.
Kirkkonummen yrittäjät r.y.
4.
ennen asemakaavan hyväksymistä kunnanvaltuustossa on kunnan ja useiden
alueen maanomistajien välillä tehtävä maankäyttösopimukset asemakaavan
toteuttamisesta.

Kaavoitusteknikko Mikael Pettersson saapui kokoukseen esittelemään asiaa.
Jäsen Erkki Ahlsten poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen.
Päätös
Asia päätettiin esityksen mukaisesti.

Kunnanhallitus, 12.03.2018, § 80
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikael Pettersson
mikael.pettersson@kirkkonummi.fi
kaavoitusteknikko
Liitteet

1 Selostus 3302 Juhlakallio.pdf
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2 Selostus 3302 Juhlakallio RU.pdf
3 3302 Juhlakallio selostuksen liitteet.pdf
4 Juhlakallion vastineet ehdotuksesta.pdf
5 Juhlakallion vastineet ehdotuksesta_ru.pdf
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio
Kunnanhallitus päättää, että:
1.
se hyväksyy tämän asian liitteen mukaiset kaavoittajan vastineet
kaavaehdotuksesta saatuun palautteeseen
2.
se asettaa Juhlakallion asemakaavaehdotuksen, piir.nro 3302, ja siihen liittyvät
asiakirjat julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA:n 27 §:n mukaisesti vähintään
30 vuorokauden ajaksi.
3.
se pyytää kaavan muutosehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:
Rakennusvalvonta
Ympäristönsuojelu
Kirkkonummen Vesi
Kehitysjohtaja
Nimistötoimikunta
Perusturva
Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut
Vammaisneuvosto
Vanhuusneuvosto
Uudenmaan liitto
Uudenmaan ELY-keskus
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
Espoon seudun ympäristöterveys
Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
Museovirasto
Helsingin seudun liikenne (HSL)
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Liikennevirasto
Fingrid Oyj
Fortum Power and Heat Oy
Caruna Espoo Oy
Elisa Oyj
TeliaSonera Finland Oyj
DNA Oy
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
Jolkby-Heikkilä-Laajakallio asukasyhdistys r.y.
Mellersta Kyrkslätts Ungdomsförening
Kirkkonummen pienkiinteistöyhdistys ry.
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Kirkkonummen ympäristöyhdistys r.y.
Kyrkslätts Natur och Miljö rf.
Kyrkslätts Hembygdsförening rf.
Kirkkonummen yrittäjät r.y.
4.
ennen asemakaavan hyväksymistä kunnanvaltuustossa on kunnan ja useiden
alueen maanomistajien välillä tehtävä maankäyttösopimukset asemakaavan
toteuttamisesta.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

Vapaa-aikajaosto, 06.06.2018, § 48
Valmistelija / lisätiedot:
Eeva Viitala
eeva.viitala@kirkkonummi.fi
Suunnittelupäällikkö
Liitteet

1 Juhlakallio 3302 kaava.pdf
2 Selostus 3302 Juhlakallio.pdf
3 3302 Juhlakallio selostuksen liitteet.pdf
Kunnanhallitus on 12.3.2018 § 80 päättänyt, että Juhlakallion
asemakaavaehdotus pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti
julkisesti nähtävillä 23.4. – 25.5.2018 kunnan kaavoitus- ja
liikennejärjestelmäpalveluissa, osoitteessa Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi.
Asiakirjoihin voi tutustua myös kunnan palvelupisteessä sekä Kirkkonummen
keskustan, Veikkolan ja Masalan kirjastoissa nähtävilläoloaikana. Lisäksi
asiakirjat julkaistaan kaavoituksen kotisivuilla osoitteessa: www.kirkkonummi.fi
> ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ > Kaavoitus > Nähtävänä nyt ja uudet hankkeet
Samalla kunnanhallitus on pyytänyt sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden
lausuntoa kaavaehdotuksesta.
Asemakaavan palvelurakennusten korttelialueella toimii nyt mm. entinen
kunnantalo, Ljunghedan nuorisoseurantalo sekä elintarvikekioski. Kortteleihin
voi sijoittua monipuolisesti erilaisia pieniä palveluyrityksiä.
Kunnan kuvataidekoulun opetustilat sijaitsevat vanhassa puurakennuksessa
Vanhan Heikkiläntien varrella. Vanha Heikkiläntie on alueen ajoneuvoliikenteen
pääväylä. Kaavoituksen yhteydessä on käynnistetty alueen katujen
yleissuunnittelu, joten siinä on otettava huomioon kuvataidekoulun ja Vanhan
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Heikkiläntien liittymän turvallisuus. Kuvataidekoulun saattoliikenne ja ajo
parkkipaikalle kulkee vieressä olevan rivitaloalueen pihan läpi (asuntojen ja
niiden autokatoksen välistä). Kuvataidekoulu on saanut paljon palautetta siitä,
että kulku kuvataidekoululle ei ole turvallinen. Lisäksi rivitaloyhtiön vieressä
oleva parkkipaikka Vanhan Heikkiläntien varrella on saattoliikenteelle liian
pieni.
Heikkilän pallokenttäalueen paikoitus on kaavassa otettu huomioon.
Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör
Vapaa-aikajosto päättää ehdottaa, että kaavoitus ottaa suunnitelmissaan
huomioon Kuvataidekoulun turvalliset liikenneratkaisut.
Päätös
Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti
Tiedoksi
kaavoitus kirjaamon kautta
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Kuntatekniikan lautakunta, § 18, 15.02.2018
Kunnanhallitus, § 79, 12.03.2018
Vapaa-aikajaosto, § 49, 06.06.2018
§ 49
VAPJ Lausunto Tolsanmäen asemakaavasta
KIRDno-2017-1352
Kuntatekniikan lautakunta, 15.02.2018, § 18
Valmistelijat / lisätiedot:
Anna Hakamäki
anna.hakamaki@kirkkonummi.fi
kaavoitusarkkitehti
Liitteet

1 3299 Tolsanmäki selostus.pdf
2 3299 Tolsanmäki selostuksen liitteet.pdf
3 Tolsanmäki vastineet ehdotuksesta.pdf
Suunnittelualue
Tolsanmäki sijaitsee Heikkilässä Vanhan Heikkiläntien varrella Kirkkonummen
kuntakeskuksen ja Tolsan seisakkeen läheisyydessä. Alue rajautuu lännessä
Juhlakallion, pohjoisessa Heikkilän, idässä Laajakallion ja Tolsan asemanseudun
asemakaavan alueisiin ja etelässä Länsiväylään ja Axbodantiehen. Kaava-alue
on kooltaan n. 49 ha, josta kunta omistaa n. 11 ha.
Alueella on voimassa vuonna 2008 hyväksytty Heikkilän osayleiskaava.
Tolsanmäen alue on osayleiskaavassa varattu pientalovaltaiseen asumiseen
(AO, AP), asuntoalueeksi (A), palveluille (P), toimitilarakennusten alueeksi
(KTY), maatilojen talouskeskuksen alueeksi (AM), maisemallisesti arvokkaaksi
peltoalueeksi (MA), suojaviheralueeksi (EV) ja virkistykseen (VL).
Asemakaavan tavoitteet
Asemakaavan tarkoituksena on asutuksen täydennysrakentaminen
kuntakeskuksen ja Tolsan aseman lähialueella ottaen kuitenkin huomioon
Heikkilän arvokkaan kulttuuriympäristön ja paikallishistorian. Asukasmäärän
lisääminen kuntakeskuksen lähialueella tukee meneillään olevaa liikekeskustan
Tolsan asemanseudun kehittämistä. Tämän johdosta aseman ja hyvän
joukkoliikenteen läheisyydessä on poikettu Heikkilän osayleiskaavasta
osoittamalla mm. vähäisesti kerrostalorakentamista. Liikenneverkoston
osalta keskeisimmät tavoitteet ovat pääkevytliikenneyhteyksien osoittaminen
paikallisiin tarpeisiin, kuten yhteydet liikekeskuksen palveluihin.
Asemakaavassa parannetaan mm. Vanhan Heikkiläntien olosuhteita sekä
Tolsantien ja Tolsanmäki-kadun risteysaluetta.
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Yhdyskuntatekniikan lautakunta käsitteli osallistumis- ja arviointisuunnitelman
10.6.2015 (45 §) ja asemakaava on kuulutettu vireille 21.8.2015.
Asemakaavaehdotus
Yhdyskuntatekniikan lautakunta käsitteli Tolsanmäen kaavaehdotuksen
25.8.2016 ja kunnanhallitus päätti 12.9.2016 asettaa ehdotuksen nähtäville
MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti. Ehdotus oli nähtävillä 10.10 – 11.11.2016
välisenä aikana. Ehdotuksesta saatiin 25 lausuntoa ja 22 muistutusta.
Lausuntojen ja muistutusten johdosta on laadittu tarkistettu ehdotus, joka
asetetaan uudestaan nähtäville.
Tarkistettu asemakaavaehdotuksen sisältö ja keskeiset muutoksen
Asemakaavaehdotuksen kokonaisrakennusoikeus (pää- ja talousrakennukset)
2

on noin 46700 k-m , josta asumiseen on osoitettu asuinpientaloille (AP)
2

2

n. 6200 k-m , erillispientaloille (AO) n. 31200 k-m , asuinkerrostaloille (AK)
2

2

noin 6800 k-m . Palvelurakennuksille (P) osoitettu n. 1200 k-m ja maatilan
2

talouskeskukselle (AM) n. 1300 k-m .
Ehdotus mahdollistaa kunnan omistamalle maalle 30 uuden omakotitalotontin
rakentamisen. Lisäksi kunnan omistamalle maalle sijoittuu kaksi
asuinpientalojen (AP) tonttia, joille voi sijoittaa yhteensä 13 yksiasuntoista
pientaloa. Yhteensä kaava-alueelle muodostuu 45 uutta omakotitonttia
(AO), minkä lisäksi kaava mahdollistaa rakennetuille kiinteistöille
lisärakennusoikeutta noin 32 uudelle omakotitalolle (AO). Asemakaavan
toteutuessa alueelle tulisi noin 500 uutta asukasta.
Asemakaavaehdotuksessa on esitetty 21 rakennusta suojeltavaksi (sr, sr-1).
2

Alle 50 k-m :n kokoisia suojeltavaksi esitettyjä rakennuksia (sr-1) ei lasketa
ehdotuksen sallimaan muuhun rakennusoikeuteen.
Suunnittelualueella sijaitsevat kallioalueet on pääasiassa merkitty
lähivirkistysalueiksi (VL). Vehreän yleisilmeen säilyttämiseksi
täydennysrakentaminen niiden läheisyydessä on pyritty sijoittamaan niin, että
maaston korkeimmat kohdat jäävät puupeitteisiksi. Uudisrakennukset on myös
muilta osin pyritty sijoittamaan maiseman kannalta siten, etteivät ne näkyisi
häiritsevästi maisemallisesti herkillä kohdilla.
Kaava-alueeseen kuuluu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi osoitettu
kyläasutusalue, joka sijoittuu pääasiassa nykyisen Vanhan Heikkiläntien
linjauksen ja siitä lähtevien sivuteiden ympäristöön. Tavoitteena on
kunnioittaa ympäristön arvokasta kulttuurihistoriallista luonnetta
täydennysrakentamisessa. Sen vuoksi uusi rakentaminen sopeutetaan
maisemallisesti, mittakaavallisesti ja ulkoasultaan, kuten kattomuodoiltaan,
julkisivumateriaaleiltaan sekä värisävyiltään, olemassa olevaan
puurakennuskantaan. Alueen luonteen kannalta puujulkisivujen lisäksi
myös asuinkerrostalojen kortteleissa runkorakenteissa tulee käyttää puuta.
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Historialliseksi tieksi merkityn Vanha Heikkiläntien linjaus ja geometria on
pääosin säilytetty.
Katujen yleissuunnitelmassa on esitetty rakennettavaksi jalkakäytävä välille
Vanha Heikkiläntie - Tolsanmäki - Tolsantie sekä paikallinen kevyen liikenteen
yhteys alueen keskiosista alueen läpi kohti kuntakeskusta. Tolsantien ja
Tolsanmäki-kadun liittymäaluetta on katujen yleissuunnitelmassa pyritty
parantamaan jyrkkien maasto-olosuhteiden puitteissa. Lisäksi loivempi
ja turvallisempi ajoyhteys Axbodantielle on järjestetty uudelleen Vanhalta
Heikkiläntieltä uuden tonttikadun kautta.
Tarkistetussa ehdotuksessa merkittävimpiä muutoksia ovat olleet kaavaalueen rajauksen muuttaminen mm. rantaradan aluevaraussuunnitelman
keskeneräisyyden ja maanomistuskysymyksien vuoksi. Kaavamääräyksiä on
tarkistettu mm. lisäämällä AO-korttelialueille korkein sallittu tehokkuusluku
e = 0,20. Lisäksi vanhoilta rakennetuilta kiinteistöiltä on poistettu ehdotetut
ohjeelliset tonttirajat. Lisäksi muutamien asumiseen osoitettujen korttelien
käyttötarkoitusmerkintöjä on tarkistettu. Katujärjestelyjä on muutettu,
joista merkittävin on ajoliikenteen säilyttäminen koko Vanhan Heikkiläntien
pituudelta, jolloin Tolsantielle säilyy kaksi liittymää myös kaava-alueen
keskiosista.
Maankäyttösopimukset
Kunnan käytännön mukaisesti ennen asemakaavan hyväksymiskäsittelyä
kunnanvaltuustossa on näiden maanomistajien ja kunnan kesken sovittava
ensisijaisesti maankäyttösopimuksin asemakaavan toteuttamisesta.

Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Anna Hakamäki, puh. 050 4137 467
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

Asiakirjat:
- Tolsanmäen asemakaavaehdotus, kaavaselostus sisältäen asemakaavakartan
piir.nro 3299.
- kaavoittajan vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja
muistutuksiin
Ehdotus
Esittelijä: Anna-Kaisa Kauppinen
Kuntatekniikan lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että
1.
se hyväksyy tämän asian liitteen mukaiset kaavoittajan vastineet
kaavaehdotuksesta saatuun palautteeseen
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2.
se asettaa Tolsanmäen asemakaavaehdotuksen (piir.nro 3299) ja siihen liittyvät
asiakirjat julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA:n 27 §:n mukaisesti vähintään
30 vuorokauden ajaksi.
3.
se pyytää asemakaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:
Kirkkonummen kunta
- rakennusvalvonta
- ympäristönsuojelu
- Kirkkonummen Vesi
- tontti- ja paikkatietopalvelut
- nimistötoimikunta
- kehitysjohtaja
- perusturva
- sivistystoimi
- vammaisneuvosto
- vanhuusneuvosto
Muut viranomaiset
- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- Uudenmaan liitto
- Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
- Museovirasto
- Espoon seudun ympäristöterveys
- Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) –kuntayhtymä
- Puolustusvoimat
- Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
- Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
- Suomen Turvallisuusverkko Oy (STUVE)
- Liikennevirasto
Yhdistykset, järjestöt ja muut toimijat
- Caruna Espoo Oy
- Fortum Power and Heat Oy
- DNA Oy
- Elisa Oyj
- TeliaSonera Finland Oyj
- Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry
- Kyrkslätts Natur och Miljö rf
- Jolkby-Heikkilä-Laajakallio asukasyhdistys r.y.
- Mellersta Kyrkslätts Ungdomsförening
- Kirkkonummen pienkiinteistöyhdistys ry.
- Kirkkonummen ympäristöyhdistys r.y.
- Kyrkslätts Natur och Miljö rf.
- Kyrkslätts Hembygdsförening rf.
- Kirkkonummen yrittäjät r.y.
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4.
ennen asemakaavan hyväksymistä kunnanvaltuustossa on kunnan ja
kaavoituksen kautta taloudellista hyötyä saavien alueen maanomistajien
kesken oltava hyväksytyt ja allekirjoitetut maankäyttösopimukset.
Kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi, kaavoitusteknikko Mikael Pettersson ja
kaavoitusarkkitehti Anna Hakamäki poistuivat kokouksesta asian käsittelyn
jälkeen.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kunnanhallitus, 12.03.2018, § 79
Valmistelijat / lisätiedot:
Anna Hakamäki
anna.hakamaki@kirkkonummi.fi
kaavoitusarkkitehti
Liitteet

1 3299 Tolsanmäki selostus.pdf
2 Selostus 3299Tolsanmäki RU.pdf
3 Tolsanmäen vastineet ehdotuksesta.pdf
4 Tolsanmäen vastineet ehdotuksesta_RU.pdf
5 3299 Tolsanmäki selostuksen liitteet.pdf
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio
Kunnanhallitus päättää, että
1.
se hyväksyy tämän asian liitteen mukaiset kaavoittajan vastineet
kaavaehdotuksesta saatuun palautteeseen
2.
se asettaa Tolsanmäen asemakaavaehdotuksen (piir.nro 3299) ja siihen liittyvät
asiakirjat julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA:n 27 §:n mukaisesti vähintään
30 vuorokauden ajaksi.
3.
se pyytää asemakaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:
Kirkkonummen kunta
- rakennusvalvonta
- ympäristönsuojelu
- Kirkkonummen Vesi
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- tontti- ja paikkatietopalvelut
- nimistötoimikunta
- kehitysjohtaja
- perusturva
- sivistystoimi
- vammaisneuvosto
- vanhuusneuvosto
Muut viranomaiset
- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- Uudenmaan liitto
- Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
- Museovirasto
- Espoon seudun ympäristöterveys
- Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) –kuntayhtymä
- Puolustusvoimat
- Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
- Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
- Suomen Turvallisuusverkko Oy (STUVE)
- Liikennevirasto
Yhdistykset, järjestöt ja muut toimijat
- Caruna Espoo Oy
- Fortum Power and Heat Oy
- DNA Oy
- Elisa Oyj
- TeliaSonera Finland Oyj
- Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry
- Kyrkslätts Natur och Miljö rf
- Jolkby-Heikkilä-Laajakallio asukasyhdistys r.y.
- Mellersta Kyrkslätts Ungdomsförening
- Kirkkonummen pienkiinteistöyhdistys ry.
- Kirkkonummen ympäristöyhdistys r.y.
- Kyrkslätts Natur och Miljö rf.
- Kyrkslätts Hembygdsförening rf.
- Kirkkonummen yrittäjät r.y.
4.
ennen asemakaavan hyväksymistä kunnanvaltuustossa on kunnan ja
kaavoituksen kautta taloudellista hyötyä saavien alueen maanomistajien
kesken oltava hyväksytyt ja allekirjoitetut maankäyttösopimukset.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

Vapaa-aikajaosto, 06.06.2018, § 49
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Valmistelija / lisätiedot:
Eeva Viitala
eeva.viitala@kirkkonummi.fi
Suunnittelupäällikkö
Liitteet

1 Tolsanmäki 3299 kaava
2 3299 Tolsanmäki selostuksen liitteet.pdf
3 3299 Tolsanmäki selostus.pdf
Kunnanhallitus on 12.3.2018 § 79 päättänyt asettaa Tolsanmäen
asemakaavaehdotuksen materiaalin nähtäville ajaksi 23.4. - 25.5.2018.
Lausuntoa pyydetään 15.6.2018 mennessä.
Asiakirjoihin voi tutustua kunnan palvelupisteessä ja kirjastoissa
nähtävilläoloaikana. Kaavoituksen kotisivut ovat osoitteessa
www.kirkkonummi.fi> asuminen ja ympäristö> Kaavoitus > Nähtävänä nyt ja
uudet hankkeet.
Asukastilaisuus on pidetty 15.5.2018 Kirkkonummen kunnantalolla.
Asemakaavan toteutuessa alueelle tulee noin 500 uutta asukasta. Nyt
siellä asuu noin 150 henkilöä. Alueelle tulee noin 75 uutta rakennuspaikkaa
pientaloille ja 80 asuntoa kerrostaloihin. Talonrakennuksen arvioidaan alkavan
vuonna 2019.
Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör
Vapaa-aikajaosto päättää todeta, että sillä ei ole huomautettavaa Tolsanmäen
asemakaavasta.
Päätös
Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
kaavoitus kirjaamon kautta
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Muutoksenhakukielto
§28, §29, §30, §46, §48, §49
Muutoksenhakukielto
Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
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Oikaisuvaatimus
§31, §32, §34, §35, §36, §37, §38, §39, §40, §41, §42, §43, §44, §45, §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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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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