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Vapaa-aikatoimen perusavustukset 2017 / Liikunta ja Ulkoilu 
 
 
Vapla § 13          
 24.5.2017 Vapaa-aikalautakunta on julistanut vuoden 2017 perusavustukset 

urheiluseuroille haettaviksi 30.4.2017 mennessä. Hakemuksiin on 
lautakunnan päätöksen mukaisesti tullut liittää toimintakertomus, 
tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä toimintavuodelta 
sekä kuluvan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma. 
 
Määräaikaan mennessä perusavustusta haki kolme jokioislaista 
urheiluseuraa, sekä Lounais-Hämeen Rasti ry, jolle vapaa-
aikalautakunta on 16.2.2017 pitämässään kokouksessa päättänyt 
jakaa perusavustusta vuonna 2017 yhteensä 1.650 euroa Saar-
tenkylän karttojen ajantasaistamiseen. Hakemukset ja yhteenveto 
vuosien 2011-2016 myönnetyistä perusavustuksista esitellään 
lautakunnalle kokouksessa. 
 
Vapaa-aikalautakunta on 16.2.2017 pitämässään kokouksessa 
päättänyt jakaa jokioislaisille urheiluseuroille perusavustusta 
8.000 €. 
Kohdeavustuksiin syksyllä jaettavaksi jää 3.110 €. 

 
Ehdotus Lautakunta päättää myöntää urheiluseurojen perusavustukset 

vuonna 2017 seuraavasti: 
 
 1. Jokioisten Koetus ry   5.500 € 
 
 2. Lounais-Hämeen Rasti ry  1.650 €  
   
 3. Gummiwihta ry   1.300 € 
 

4. Vaulammin Kiusa ry   1.200 € 
 
 
Päätös Lautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. 

Lisäksi lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän ehdotuksesta 
esittää Koetus ry:n johtokunnan huomioivan seuran laajan juniori-
toiminnan jakaessaan saatua perusavustusta seuran sisällä. 
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Vapaa-aikatoimen perusavustukset 2017 / Nuorisotoimi 
 
 
Vapla § 14    
24.5.2017 Vapaa-aikalautakunta on julistanut vuoden 2017 perusavustukset 

nuorisoyhdistyksille haettaviksi 30.4.2017 mennessä. Hakemuk-
siin on lautakunnan päätöksen mukaisesti tullut liittää toimintaker-
tomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä toiminta-
vuodelta sekä kuluvan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma. 
 
Määräaikaan mennessä perusavustusta haki viisi jokioislaista 
nuorisoyhdistystä. Hakemukset ja yhteenveto vuosien 2011-2016 
myönnetyistä perusavustuksista esitellään lautakunnalle kokouk-
sessa. 
 
Vapaa-aikalautakunta on 16.2.2017 pitämässään kokouksessa 
päättänyt jakaa jokioislaisille nuorisoyhdistyksille perusavustusta 
3.500 €. 
Kohdeavustuksiin jaettavaksi jää syksyllä 3.000 €. 
 

 
Ehdotus Lautakunta päättää myöntää nuorisoyhdistysten perusavustukset 

vuonna 2017 seuraavasti: 
 
 
 1. Tahdittomat ry        900 € 
 

2. Jokioisten Korvenkävijät ry        900 € 
 

3. Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistys ry       600 € 
 
4. MLL:n Jokioisten yhdistys ry                800 €  

 
5. Jokioisten Pioneerit ry       300 € 

 
 
Päätös  Lautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Nuoriso-ohjaajan äitiysloman sijaisen valinta 
 
Vapla § 4 
10.2.2016 Nuoriso-ohjaaja Henriikka Korteniemi on äitiyslomalla ajalla 

4.3.2016 - 13.1.2017.  Hallintosäännön 39 §:n mukaan vapaa-
aikalautakunta päättää nuorisotyöntekijän valitsemisesta, eikä ly-
hyessä sijaisuudessa ole välttämätöntä laittaa paikkaa julkiseen 
hakuun, mikäli sijaisuus on mahdollista täyttää suoraan ilman ha-
kumenettelyä.  
Nuoriso-ohjaajan äitiysloman sijaisuudesta on ollut kiinnostunut 
kolme henkilöä; Robert Etelämäki Forssasta, Juha Puhtila Fors-
sasta sekä Nicolas Jokinen Mikkelistä. Kaikki saapuneet hake-
mukset ovat nähtävissä kokouspaikalla. 
Nicolas Jokinen on entinen jokioislainen, keväällä 2016 Mikkelistä 
yhteisöpedagogiksi valmistuva, joka on toiminut Jokioisten vapaa-
aikatoimessa useita kertoja lasten kesäleiriohjaajana ja urheilu-
kouluohjaajana, viimeksi kesällä 2014 kesäleirin johtajana ja 2015 
leiriohjaajana.  
  
Äitiysloman sijaisuus olisi hyvä aloittaa viimeistään 22.2.2016 
nuorisotyön toiminnallisen perehdyttämisen vuoksi. 

 
 
Ehdotus Vapaa-aikalautakunta päättää valita ilman erillistä hakumenette-

lyä Nicolas Jokisen nuoriso-ohjaaja Henriikka Korteniemen äitiys-
loman sijaiseksi ajalle 22.2.2016 – 13.1.2017.  

 
 
 
Päätös Lautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
 -------- 
 
Vapla § 19 
14.12.2016 Va. nuoriso-ohjaaja Nicolas Jokisen määräaikainen työsuhde 

päättyy 13.1.2017 ja hän on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä täs-
tä eteenpäin. Pitämättömien vuosilomien vuoksi Nicolas Jokisen 
työt loppuvat jo 15.12.2016. Vapaa-aikasihteeri on myöntänyt 
nuoriso-ohjaaja Henriikka Korteniemelle hoitovapaata ja vuosilo-
maa 31.7.2017 saakka, joten toimeen tulisi löytää sijainen ajalle 
14.1.2017 – 28.7.2017. 

 
 Hallintosäännön 39 §:n mukaan vapaa-aikalautakunta päättää 

nuorisotyöntekijän valitsemisesta, eikä lyhyessä sijaisuudessa ole  
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välttämätöntä laittaa paikkaa julkiseen hakuun, mikäli sijaisuus on 
mahdollista täyttää suoraan ilman hakumenettelyä. Erityisnuoriso-
työntekijä ja vapaa-aikasihteeri ovat olleet yhteydessä paikkaa 
aiemmin tammikuussa hakeneeseen forssalaiseen nuoriso- ja va-
paa-ajanohjaaja Robert Etelämäkeen. Etelämäki on ilmoittanut 
kiinnostuksensa sijaisuutta kohtaan ja olisi valmis aloittamaan 
viimeistään 9.1.2017. Yhdessä erityisnuorisotyöntekijä Sanni Ris-
tolaisen kanssa tehdyn alustavan haastattelun perusteella 26-
vuotias Etelämäki olisi sopiva henkilö ko. tehtävään. 

 
 
Ehdotus Vapaa-aikalautakunta päättää valita Robert Etelämäen nuoriso-

ohjaaja Henriikka Korteniemen sijaiseksi 9.1.-28.7.2017 väliseksi 
ajaksi. 

 
 
Päätös Lautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. 

Merkittiin, että erityisnuorisotyöntekijä Sanni Ristolainen oli lauta-
kunnan kuultavana, ja poistui kokouksesta ennen päätöksente-
koa. 
 
---------- 

 
 
Vapla § 15 
24.5.2017  Lautakunnan alainen aktiivinen toiminta alkaa syyskaudella  

välittömästi koulujen alkaessa elokuussa, samoin nuoriso-
ohjaajan työpanosta tarvitaan myös Viron seikkailuleirillä 31.7.-
4.8. Henriikka Korteniemelle myönnetty hoitovapaa päättyy 28.7., 
ja hänen tulee ilmoittaa mahdollisesta hoitovapaan jatkosta vii-
meistään viikolla 23 (5.-11.6.). Mikäli Henriikka Korteniemi jatkaa 
hoitovapaalla, tulee nykyistä sijaisuutta jatkaa siihen asti, kunnes 
uusi vapaa-aikalautakunta tekee päätöksen nuoriso-ohjaajan si-
jaisuuden jatkamisesta tai sijaisuuden auki julistamisesta. Tämän 
vuoksi olisi nykyisen vs. nuoriso-ohjaajan työsuhdetta jatkettava 
ehdollisena ajalle 29.7.-27.10.2017, riippuen Henriikka Kortenie-
men ilmoittamasta päätöksestä. Näin on mahdollista hoitaa sekä 
nuorisotoimen työtehtävät että toimen hakumuodollisuudet riittä-
vän aikataulun puitteissa.   
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Ehdotus Vapaa-aikalautakunta päättää jatkaa Robert Etelämäen työsuh-

detta ajalle 29.7.-27.10.2017, mikäli Henriikka Korteniemi ei palaa 
töihin 29.7.2017. Tämän sijaisuuden aikana vapaa-aikalautakunta 
päättää toimen jatkosta ja mahdollisista hakumenettelyistä. 

 
 
Päätös  Lautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Vapaa-aikatoimen ohjaus- ja leiritoiminta kesällä 2017 
 
 
Vapla § 16  
24.5.2017 Vapaa-aikatoimi on perinteisesti järjestänyt koululaisille kesän 

aikana uima- ja urheilukoulu- sekä leiritoimintaa. Kesäksi 2017 on 
suunniteltu toteutettavaksi seuraavat tapahtumat: 

  
  

5.-22.6. Lasten kolme leiriä Pikku-Liesjärvellä; 
Lapset (-04-05 synt.) 5.-9.6. 
Lapset (-06-07 synt.) 12.-16.6. 
Lapset (-08-09 synt.) 19.-22.6. 

 
 5.-9.6. ja 

12.-16.6. Vesihelmen alkeisuimakoulut 6-9-vuotiaille. Opetus ja 
kuljetukset kahdessa ryhmässä. Oppilaita yhteensä 
noin 40. 

 
5.-28.6. Lasten Futiskoulu yhteistyössä FJK:n kanssa maa-

nantaisin ja keskiviikkoisin klo 17.00-18.00. 
 
6.6.-9.8. Lasten urheilukoulu yhteistyössä Forssan Salaman 

kanssa. 
 
4.-29.7. Urheilukoulut Keskustan urheilukentällä ma-pe klo 

10.00-11.30 (6-8v.) ja 12.00-14.00 (9-12v.). 
 
31.7.-4.8. Seikkailuleiri Virossa Suure-Jaanissa 12-16 –

vuotiaille. 
 
29.9.-1.10. Merikalastusretki Taivassaloon yli 13-vuotiaille. 
  
 

 
 
Ehdotus Vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä toteutettavaksi kesällä 

2017  edellä mainitut tapahtumat yhteistyössä eri tahojen kanssa. 
 
 
Päätös Lautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Vapaa-aikatoimen kesätyöntekijät 2017  
 
 
Vapla § 17  
24.5.2017 Vapaa-aikalautakunnan talousarviossa on varattu määräraha ke-

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

   
VESIHELMEN ALKEISUIMAKOULU 5.-16.6. (2 viikkoa)  
Nitta-Nea Kivivuori  TIENAA250 
Ronja Widen  TIENAA250 
 

URHEILUKOULUT 3.-28.7. (4 viikkoa ) 

  Venla Veistola  OHJAAJA 
Noora Penna  TIENAA250 (3.-14.7.) 
Joona Vepsäläinen  TIENAA250 (3.-14.7.) 
Kiia Rasila   TIENAA250 (17.-28.7.) 
Joel Lindholm  TIENAA250 (17.-28.7.) 

 
PIKKU-LIESJÄRVEN LEIRIT 5.-22.6. (3 viikkoa) 
Robert Etelämäki  LEIRIN JOHTO 
Maria Lahti   KEITTÄJÄ 
Mervi Klasi    KEITTÄJÄ 
Aino-Maria Mänki  LEIRIOHJAAJA  
Wiljami Virtanen LEIRIOHJAAJA 
Sander Kallio  LEIRIOHJAAJA 
Joonas Mäkinen  LEIRIOHJAAJA  
Minna Tossavainen  TIENAA250 (5.-9.6.) 
Joona Rantanen  TIENAA250 (5.-9.6.) 
Pauliina Brusin  TIENAA250 (12.-16.6.) 
Daniel Roth   TIENAA250 (12.-16.6.) 
Esteri Kalliomäki  TIENAA250 (19.-22.6.) 
Taneli Tuomi  TIENAA250 (19.-22.6.) 
 
     

Ehdotus Vapaa-aikalautakunta päättää todeta vapaa-aikatoimen kesätyön-
tekijävalinnat tietoon saatetuksi.  

 
 
Päätös  Lautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Ilmoitusasiat  
 
Vapla § 18  
24.5.2017   

1. Vapaa-aikasihteeri on toimittanut lautakunnan toimintakerto-
muksen vuodelta 2016 sekä selvityksen tavoitteista ja toteu-
tumisesta vuoden 2016 tilinpäätöksen liitteeksi.  

 
2.  Urheilukenttien käyttövuorot kesälle 2017 on jaettu ja toimitettu 

         seurojen yhdyshenkilöille. 
 

3. Vapaa-aikasihteeri on laatinut Kesän Toimintalukkarin jaetta-
vaksi 1-9-luokkien oppilaille ja esikoululaisille. Lukkarissa tie-
dotetaan kunnan ja yhdistysten järjestämästä kesän liikunta-
toiminnasta lapsille. Liikuntalukkari on jaettu kaikille ala- ja ylä-
koulujen oppilaille ja esikoululaisille viikolla 17. 
 

4. Jokioisten Etsivä Nuorisotyö on saanut Etelä-Suomen Aluehal-
lintovirastolta 5.500 euron avustuksen etsivän nuorisotyön 
palkkauskuluihin. 

 
5. Salivuorot sisäliikuntakaudelle 2017-2018 on julistettu haetta-

vaksi 19.5. mennessä. Jako- ja neuvottelutilaisuus vuoroja ha-
keneille pidettiin kunnanvirastolla ti 23.5. klo 18.00. 

 
6. Vapaa-aikasihteeri on vuokrannut Pikku-Liesjärven leirikes-

kuksen Forssan kaupungille kahden lasten leirin pitämistä var-
ten 26.-30.6. ja 3.-7.7. Alue on kuntalaisten uinti- ja saunomis-
käytössä myös ko. leirien ajan, mutta majoittuminen on alueel-
la leirien aikoina ulkopuolisilta kielletty. 

 
7. Kesän Kuntokauden avaus pidettiin yhteistyössä Forssan, Jo-

kioisten ja Tammelan kuntien kanssa Forssan Vesihelmessä. 
Ohjelmassa oli mm. kehon koostumusmittausta, arkiliikunnan 
sm-kisa, keuhkojen toimintamittausta, lajiesittelyjä, liikunta-
neuvontaa yms.  Osallistujia tapahtumassa oli noin 400 hen-
keä.  

 
8.  Alakoulujen kiekkoturnaus on pidetty Forssan jäähallissa 4.4. 
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9. Nuorisotoimi on mukana järjestämässä seutukunnallista, päih-
teetöntä koulunpäätöstapahtumaa. ”Koulujen päättärit” -
niminen konserttitapahtuma järjestetään nyt viidettä kertaa, 
koulunpäätöspäivänä 3.6., tällä kertaa Forssan torilla (Forssan 
kaupungin nuorisotoimen oma päätös!). Tapahtuman jälkeen 
nuorisotoimen työntekijät jatkavat koulunpäätösjuhlinnan val-
vontaa katupartiotoiminnan muodossa.   
 

10. Etsivän nuorisotyön asiakasseuranta ajalta 1.1.2017 - 
30.4.2017 on toimitettu PAR-tilastointia koordinoivalle taholle. 
Tilastoja toimitetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön etsivän 
nuorisotyön valtakunnallista tilastointia varten.  

 

11. Kaikkien kunnan 9-luokkalaisten oppilaiden koteihin on lähe-
tetty tiedote koskien ”Älä välitä alkoholia alaikäiselle” – kam-
panjaa sekä mainos päihteettömästä koulunpäätöstapahtu-
masta. Tiedote ja sen jakelu on osa seudullisen ehkäisevän 
päihdetyön yhdyshenkilöverkoston vuosittaista toimintaa. Eri-
tyisnuorisotyöntekijä toimii verkostossa kunnan edustajana.   

 
 
Ehdotus Lautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tietoon saatetuiksi.  
 
 
 
Päätös  Lautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. 



Kunta 

J O K I O I N E N  OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA 

          VALITUSOSOITUS 

Vapaa-aikalautakunta   Kokouspäivämäärä 

    24.5.2017 

 

 

 
M U U T O K S E N H A K U K I E L L O T 

Kieltojen perusteet 
 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös 

koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

 

Pykälät: 15, 16, 17, 18 

 

 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa 

hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät: 13, 14 

 

 

 

 
 
HValL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet:   

 

 

 

 

 
 

 

O I K A I S U V A A T I M U S O H J E E T 

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika 
 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: 

Jokioisten vapaa-aikalautakunta 

Keskuskatu 29 A 

31600 Jokioinen 

 

Pykälät:  13, 14 

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 
 
Oikaisuvaatimuksen on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

 

 

 

 

 

 

VALITUSOSOITUS 



 
Valitusviranomainen 

ja valitusaika 

 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen 

johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt 

oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen 

hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.  
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus, PL 640, 13111 HÄMEENLINNA 

 

 

Kunnallisvalitus, pykälät   Valitusaika 

30 päivää 

 

Hallintovalitus, pykälät   Valitusaika 

     päivää 

  
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika 

     päivää 

 

 

 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista  

 
Valituskirja 

 
Valituskirjassa on ilmoitettava 

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 

- päätös, johon haetaan muutosta 

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 

- muutosvaatimuksen perusteet 

 

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos aino-

astaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuin-

kunta ja postiosoite. 

 

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi 

todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 
 
Valitusasiakirjojen 

Toimittaminen 

 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla 

vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on 

jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 

 

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät 

 

 

 

 

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät 

 

 

 

 
 
Lisätietoja 

 
Vapaa-aikasihteeri Jari Menna, p. 050-5174456 

 

 

 

 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

Liitetään pöytäkirjaan 
C:\JAPY\KH\APU\OIKVOHJ.KH 


