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Vapaa-aikatoimen perusavustukset 2019  
 
Vapla §        
23.5.2019 Vapaa-aikalautakunta on julistanut vuoden 2019 perusavustukset 

urheiluseuroille ja nuorisoyhdistyksille haettaviksi 30.4.2019 men-
nessä. Hakemuksiin on lautakunnan päätöksen mukaisesti tullut 
liittää toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edel-
liseltä toimintavuodelta sekä kuluvan vuoden talousarvio ja toimin-
tasuunnitelma. 
 
Määräaikaan mennessä perusavustusta haki 4 jokioislaista urhei-
luseuraa ja 6 jokioislaista nuorisoyhdistystä. Hakemukset esitel-
lään jäsenille kokouksessa ja yhteenveto vuosien 2012-2018 
myönnetyistä perusavustuksista lähetetään lautakunnalle esitys-
listan liitteenä. 
 
Vapaa-aikalautakunta on 30.1 2019 pitämässään kokouksessa 
päättänyt jakaa jokioislaisille yhdistyksille perusavustusta yhteen-
sä 12.500 euroa. Lautakunta käsittelee sekä perusavustus- että 
kohdeavustushakemukset yhtenä kokonaisuutena, eikä avustus-
määrärahaa eritellä etukäteen urheiluseurojen ja nuorisoyhdistys-
ten kesken. Kohdeavustuksiin syksyllä jaettavaksi jää 5.470 €. 
 
Vapaa-aikalautakunta on myös päättänyt sekä 18.12.2018 ja 
30.1.2019 pitämissään kokouksissa palata Lounais-Hämeen Rasti 
ry:n kartta-anomukseen myönnettäessä vuoden 2019 perusavus-
tuksia.   

 
Ehdotus Lautakunta päättää myöntää Lounais-Hämeen Rasti ry:lle kartta-

avustusta vuoden 2019 perusavustusmäärärahasta 1.650 euroa, 
ja päättää jokioislaisten urheiluseurojen ja nuorisoyhdistysten pe-
rusavustuksista vuonna 2019 kokouksessa käytävän keskustelun 
pohjalta.  
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Urheilukeskuksen uuden huoltorakennuksen rakentaminen 
 
Vapla § 
23.5.2019 

Jokioisten kunnan vuoden 2019 talousarvion investointiosaan on 
varattu 10.000 euron määräraha urheilukeskuksen huoltoraken-
nuksen suunnitteluun, ja 450.000 euron määräraha toteuttami-
seen vuonna 2020. Vapaa-aikasihteeri on laatinut teknisen osas-
ton pyynnöstä yhdessä urheiluseurojen edustajien kanssa tarve-
selvityksen huoltorakennuksen nykytilasta ja tarpeista. Tarveselvi-
tys lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistan liitteenä.  
 

Ehdotus Lautakunta käsittelee ja hyväksyy vapaa-aikasihteerin laatiman 
tarveselvityksen urheilukeskuksen uuden huoltorakennuksen 
suunnitteluun ja rakentamiseksi, ja päättää antaa lausunnon 
hankkeesta edelleen teknisen hallinnon osastolle urheilukeskuk-
sen huoltorakennuksen suunnittelun aloittamista varten. 
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Urheilukeskuksen alakentän keinopinnoittaminen 
 
Vapla § 
23.5.2019 Jokioisten kunnan vuoden 2019 talousarvion investointiosaan on 

varattu 10.000 euron määräraha urheilukeskuksen alakentän kei-
nopinnoittamisen suunnitteluun, ja 260.000 euroa hankkeen to-
teuttamiseen vuonna 2020. Vapaa-aikasihteeri on laatinut yhdes-
sä urheiluseurojen edustajien kanssa teknisen osaston pyynnöstä 
2.10.2018 päivätyn tarveselvityksen ko. kentän keinopinnoittami-
sesta. Tarveselvitys lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistan 
liitteenä.  

 
Ehdotus Lautakunta käsittelee ja hyväksyy vapaa-aikasihteerin laatiman 

tarveselvityksen koskien urheilukeskuksen alakentän suunnitte-
lusta ja pinnoittamisesta hiekkatekonurmeksi, ja päättää antaa 
lausunnon hankkeesta edelleen teknisen hallinnon osastolle ala-
kentän keinopinnoittamisen suunnittelun aloittamista varten. 
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Pikku-Liesjärven leirikeskuksen kehittäminen 
 
Kh § 80 
15.4.2019 Kunnan talousarviossa on varattu 10 000 euron määräraha Pikku-

Liesjärven leirikeskuksen kehittämisideointiin. 
 
Leirikeskus alkaa olla käyttökaarensa loppupäässä. Leirikeskuk-
sesta puuttuu juokseva vesi. Sen keittiö- ja ruokailutilat sijaitsevat 
vanhassa navetassa. Leiriläisten majoitustilat ovat varsin vaati-
mattomat. 
Samaan aikaan kun leirikeskus alkaa vaatia investointeja on leiri-
ikään tulossa olevien ikäluokkien koossa tapahtumassa selvää 
pienenemistä ja syntyvyys on koko ajan laskemassa. Leiritoimin-
nan tulevaisuutta onkin syytä pysähtyä pohtimaan ja hakemaan 
vaihtoehtoja nykymuotoiselle kesäleiritoiminnalle ainakin leirien 
pitopaikan osalta. Pikku-Liesjärven leirikeskus vaatii kehittämisin-
vestointeja. 
Seutuneuvosto on käsitellyt kuntien leirikeskuksien tilannetta ja 
todennut, että kaikki alueen leirikeskukset tarvitsevat toimenpitei-
tä. Seutuneuvosto antoi kuntajohtajille tehtäväksi selvittää mah-
dollisuutta kuntien yhteiselle leirikeskukselle. Selvitystyö on kes-
ken, mutta jo tässä vaiheessa on todettu yhteisen leirikeskuksen 
toteuttaminen varsin haasteelliseksi jo senkin takia, että kesäleirit 
ajoittuvat kaikissa viidessä kunnassa samoihin kesäviikkoihin. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää muodostaa työryhmän pohtimaan kesälei-
ritoiminnan kehittämistä. 
Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja muutti päätös-
ehdotustaan. Hän ehdotti, että kunnanhallitus päättää muodostaa 
työryhmän pohtimaan Pikku-Liesjärven leirikeskuksen kehittämis-
tä. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun 

päätösehdotuksen ja valitsi työryhmään Tarja Kirkkola-Heleni-
uksen, Jari Mennan, Jari Salon, Jari Sillanpään ja Niina Stenber-
gin. Lisäksi päätettiin pyytää nuorisovaltuustoa nimeämään työ-
ryhmään oma edustajansa. 
Työryhmän työn pitää olla valmis 31.8.2019 mennessä. Työryhmä 
voi tarpeen mukaan kuulla ja käyttää työssään asiantuntijoita. 
---------- 

 
Vapla § 
23.5.2019   

Vapaa-aikalautakunta on käsitellyt Pikku-Liesjärven leirikeskuk-
sen tilannetta ja kuntoa useaan eri kertaan, mm. 13.10.2016 pi- 
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tämässään kokouksessa, ja esittänyt jo tuolloin investointiehdo-
tuksessaan leirikeskuksen wc-tilojen saneerausta tekniselle osas-
tolle yhteistyössä työpajan kanssa. Kyseinen toimenpide helpot-
taisi edelleenkin etenkin leiritoiminnan järjestämistä alueella, ja 
vanha käymälärakennus voitaisiin poistaa rumentamasta pihapii-
riä. 
Leirikeskusta on kunnostettu vuosien mittaan juuri sen verran, et-
tä kunnan oma lasten leiritoiminta ja tilojen vuokraaminen mm. 
Forssan kaupungille, sekä alueen käyttö kuntalaisten virkistys-
paikkana on ollut mahdollista.  
Juokseva vesi tulee alueelle omasta kaivosta keittiöön ja grillika-
tokselle. Muutamina kesinä on vesi kaivosta päässyt loppumaan, 
mutta kunnallisen vesijohdon ja viemärin asentamisen jälkeen ti-
lanne korjaantuisi.  
Päärakennuksen sisäilmaongelmaa on tutkittu vapaa-
aikasihteerin pyynnöstä teknisen osaston sisäilmatyöryhmän toi-
mesta, ja kaikkiin huoneisiin tullaan asentamaan raitisilmaventtiilit 
parantamaan ilman kiertoa huoneissa. 
Toistaiseksi kunnan vapaa-aikatoimen järjestämillä leireillä on ol-
lut kolmella eri leirillä viikoittain parhaimmillaan jopa 34 lasta.  

 
Kunnanhallituksen tekstissä mainitusta syntyvyyden laskusta ja 
Ikäluokkien pienenemisestä huolimatta leirien järjestäminen aina-
kin toistaiseksi omassa leirikeskuksessa puolustaa paikkaansa, 
kohderyhmän lisääntyvä haasteellisuus puoltaisi leirien järjestä-
mistä pienemmälläkin osallistujamäärällä. 
Leirien edullisuus ja sen myötä niiden kaikille kuntalaisille ja per-
heille mahdollistaminen, alueen riittävät fasiliteetit, vapaa sauno-
mis- ja uintimahdollisuus, sosiaalinen ja yhteisöllinen majoitus-
muoto, osallistuminen ”kotitöihin” sekä kodinomainen ilmapiiri ovat 
tekijöitä, joilla on iso merkitys ja painoarvo Pikku-Liesjärven leiri-
viikoissa. 
 
Jo useampana vuonna, kuten tulevanakin kesänä, on leirin keitti-
össä toiminut sama henkilökunta Paanan koulun keittiöltä, eikä 
leiriruokien valmistaminen ja tarjoilu kyseisissä tiloissa ole aiheut-
tanut mitään ongelmia.  
Mietittäessä Pikku-Liesjärven leirikeskuksen jatkokäyttöä, on eh-
dottomasti otettava huomioon kunnassa aloitettu lapsivaikutusten 
arviointi päätöksenteossa, ja esim. tehdä kuntalaisille kysely leiri-
keskuksen käytöstä ja tarvittavista toimenpiteistä nyt ja tulevai-
suudessa. 
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Ehdotus Vapaa-aikalautakunta päättää merkitä tiedoksi vapaa-

aikasihteerin selvityksen Pikku-Liesjärven leirikeskuksen ja leiri-
toiminnan nykytilasta sekä kunnanhallituksen tekemän päätöksen 
työryhmän perustamisesta, ja antaa lausuntonsa leirikeskuksen 
jatkokäytöstä ja kehittämisestä. 
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Vapaa-aikalautakunta 23.5.2019  2 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Jari Sillanpää  

050 545 1005, 03 4182 7430  
jari.sillanpaa@jokioinen.fi  
  
  

 
 
 
Henriikka Korteniemen opintovapaa ja työloma-anomus 
 
Vapla § 
23.5.2019  Nuoriso-ohjaaja Henriikka Korteniemelle on myönnetty  
                 19.6.2017 opintovapaata ajalle 8.8.2017 - 31.5.2019 
  lähihoitajaopintojen suorittamiseksi. 12.4.2019 päivätyssä 
  kirjeessä Henriikka Korteniemi anoo harkinnanvaraista työlomaa
  nuoriso-ohjaajan toimesta ajalle 8.8.2019 - 29.5.2020 toimiakseen
  Paanan koululla koulunkäynnin avustajana. 

Kunnan hallintosäännön 38 §:n mukaan lautakunta päättää työn-
tekijöiden harkinnanvaraisista työlomista. 
 
Mikäli lautakunta päättää myöntää harkinnanvaraista työlomaa 
Henriikka Korteniemelle ko. ajaksi, täytyy nuoriso-ohjaajan toi-
meen julistaa haettavaksi sijaisuus ajalle 8.8.2019 – 23.6.2020. 
Robert Etelämäen sijaisuus Jokioisten kunnassa päättyy 
28.6.2019, ja hän on ilmoittanut siirtyvänsä tuolloin muihin työteh-
täviin. Sijaisen valinnan voi suorittaa hallintosäännön mukaisesti 
vapaa-aikasihteeri. 

 
Ehdotus Vapaa-aikalautakunta päättää myöntää Henriikka Korteniemelle 

harkinnanvaraista työlomaa ajalle 8.8.2019 – 29.5.2020, ja päät-
tää julistaa haettavaksi nuoriso-ohjaajan sijaisuuden ajalle 
8.8.2019 – 23.6.2020. Sijaisen valinnan suorittaa hallintosäännön 
mukaisesti vapaa-aikasihteeri. 
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Vapaa-aikatoimen ohjaus- ja leiritoiminta kesällä 2019 
 
Vapla § 
23.5.2019 Vapaa-aikatoimi on perinteisesti järjestänyt koululaisille kesän 

aikana uima- ja urheilukoulu sekä leiritoimintaa. Kesäksi 2019 on 
suunniteltu toteutettavaksi seuraavat tapahtumat: 
3.-20.6. kolme leiriä Pikku-Liesjärvellä; 
5-6 –luokan oppilaille 3.-7.6. 
3-4 –luokan oppilaille 10.-14.6. 
1-2 –luokan oppilaille 17.-20.6. 

3.-7.6. ja10.-14.6. Vesihelmen uimakoulut 6-9-vuotiaille. Opetus 

ja kuljetukset kahdessa ryhmässä. ilmoittautuneita yhteensä 38. 
1.-26.7. Urheilukoulut Keskustan urheilukentällä, ma-pe klo 11.00-
14.00 6-12 –vuotiaille tytöille ja pojille. Ohjaajana Venla Veistola 
3.-27.6.Pesiskoulu 6-12 –vuotiaille yhteistyössä Koetus Juniorit 
ry:n kanssa kesäkuussa 3 viikkoa (vk 23, 24 ja 26) 
29.7.-2.8. Seikkailuleiri Virossa Pohja-Sakalassa 12-16 –vuotiaille 
yhteistyössä Tammelan nuorisotoimen kanssa 

 
Ehdotus Vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä toteutettavaksi kesällä 

2019 edellä mainitut tapahtumat yhteistyössä eri tahojen kanssa. 
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Vapaa-aikatoimen kesätyöntekijät 2019 
 
Vapla  
23.5.2019 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 3.-14.6. (2 viikkoa)  
Ella Järveläinen  TIENAA300 
Kerttu Tossavainen  TIENAA300 

URHEILUKOULUT 1.-26.7. (4 viikkoa ) 
 

Venla Veistola  OHJAAJA 
Laura Holstikko  TIENAA300  
Romeo Ampuja  TIENAA300 
PIKKU-LIESJÄRVEN LEIRIT 3.-20.6. (3 viikkoa) 
Robert Etelämäki  LEIRIN JOHTO 
Maria Lahti   KEITTÄJÄ 
Mervi Klasi    KEITTÄJÄ 
Niko Hakala   LEIRIOHJAAJA  
Wiljami Virtanen  LEIRIOHJAAJA 
Tiina Toivonen  LEIRIOHJAAJA 
Henriikka Korteniemi  LEIRIOHJAAJA 
Emmi Kiviharju  TIENAA300  
Heta Kärkkäinen  TIENAA300 
Sofia Kortepohja  TIENAA300 
Juuso Hakamäki  TIENAA300 
Nelli Luukkola  TIENAA300 
 

Ehdotus Vapaa-aikalautakunta päättää todeta vapaa-aikatoimen kesätyön-
tekijävalinnat tietoon saatetuksi.  
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Valtuustoaloite kuntalaisten digineuvonnasta kirjastossa 
 
Valt. § 85 
14.11.2018 Jokioisten Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti seuraavan 

14.11.2018 päivätyn valtuustoaloitteen: 
 

”Yhteiskunta digitalisioituu kovaa vauhtia ja sen mukana monet 
palvelut. Erityisesti varttuneempien kansalaisten on vaikea käyt-
tää näitä palveluja. Yle järjesti loppukesästä digitreenit-nimisen 
teemaviikon, jonka aikana digiohjausta annettiin paitsi sen kana-
villa myös kirjastoissa. Myös joillakin kirjastoilla on ollut hankkeita 
kuntalaisten digiohjauksen kehittämiseksi ja palvelu sopisi kirjas-
tolle hyvin.  

  
Jokioisten Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että kunta kehit-
tää kuntalaisten digiohjausta Jokioisten kirjastosta käsin. Palvelua 
voisi antaa esimerkiksi tiettyihin aikoihin viikossa ja se olisi syytä 
järjestää kirjaston ulkopuolisin voimavaroin. Myös vapaaehtoistyö 
voisi olla mahdollista, jolloin digitaitoiset kuntalaiset ohjaisivat 
opastusta kaipaavia. Toiminta sopisi myös Lounakirjastojen yh-
teiseksi kiertävien tukihenkilöiden avulla”. 

 
Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön / valtuuston 

työjärjestyksen 5 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 212 
26.11.2018 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää lähettää kuntalaisten digineuvontaa kos-

kevan aloitteen vapaa-aikalautakunnan valmisteltavaksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
  ------------------- 

   

 
Vapla § 
23.5.2019   

Valtiovarainministeriön määritelmän mukaan digituki on digitaali-
sen viranomaisasioinnin, palvelun ja älylaitteen käytön tukea, jon-
ka tarkoituksena on auttaa asiakasta käyttämään älylaitteita ja 
asioimaan itsenäisesti ja turvallisesti sekä ymmärtämään yleisiä 
digitaalisten palvelujen periaatteita.   
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Yleisten kirjastojen valtakunnalliseen digihankkeeseen on varattu 
valtion vuoden 2019  talousarviossa 860 000 €. Hankkeen tavoit-
teena on kirjaston henkilökunnan osaamisen kehittäminen, digitu-
en tarjoajien verkoston tuntemus ja yhteistyömallien kehittäminen. 
 
Yleisten kirjastojen valtakunnallinen digihanke etenee alueellisten 
kehittäjäkirjastojen toimeenpanemana vuoden 2020 loppuun. 
 
Yleisten kirjastojen neuvosto (YKN) valmistelee suositusta digitaa-
lisen osaamisen tasosta yleisissä kirjastoissa. Kirjastoilla on laki-
sääteinen tehtävä mm. tarjota ohjausta sekä tukea aineistoihin 
pääsyyn, tiedon hankintaan sekä käyttöön ja tukea monipuolista 
lukutaitoa. Kirjastoilla on myös velvollisuus tarjota tiloja tähän toi-
mintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhe-
lua. 
 
Digituen yleisiä linjauksia 
 
Kirjastoissa annetaan digitukea neuvomalla niissä digitaidoissa, 
joita tarvitaan kirjastojen verkkopalvelujen, e-aineistojen ja kirjas-
ton digitaalisten asiakaspalvelukanavien ja kirjastoissa asiakkaille 
tarkoitettujen laitteiden ja ohjelmien käytössä. Kirjastot opastavat 
asiakasta oikean palvelun äärelle. Kirjasto auttaa asiakkaita ym-
märtämään digitaalisten palvelujen tietosuojaa ja niihin liittyviä 
toimintatapoja ja sääntöjä. Vahvaa tunnistautumista vaativia pal-
veluja neuvotaan yleispiirteisesti, esim. palveluissa navigointi, 
mutta varsinaiset asiointitoimet asiakkaan tulee tehdä itse. 

 
Kirjastoissa järjestetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa 
koulutuksia ja opastuksia digitaalisten palvelujen käytössä osana 
monilukutaitoa ja mediakasvatusta. Digiopastusten järjestämisek-
si kirjastot verkostoituvat alueillaan digipalveluja tarjoavien ja digi-
taitoja opastavien toimijoiden kanssa. Nämä toimijat voivat auttaa 
asiakkaita kirjastojen tiloissa ja käyttää kirjaston laitteita järjestä-
essään digitukea. Kirjastosta asiakas saa myös tietoa muista 
omalla alueella digitukea antavista tahoista ja digitaalisen asioin-
nin neuvojista. Kirjastojen tietopalvelutehtävään sisältyy asiakkai-
den auttaminen digitaalisten asiakaspalvelukanavien löytämises-
sä.  
 
Jokioinen 
 
Jokioisten kunnankirjasto opastaa asiakkaitaan erilaisissa sähköi-
seen asiointiin ja tietotekniikkaan liittyvissä asioissa. Kirjastossa 
on asiakkaiden käytössä kuusi tietokonetta  ja tulostimia. Opas- 
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tusten aiheet vaihtelevat paljon. Neuvoa on kysytty kirjaston 
omien sähköisten palveluiden lisäksi esimerkiksi pankkiasiointiin, 
kansalaisuushakemusten tekemiseen ja kiinteistönvälityspalvelui-
den käyttöön. Kirjaston antama opastus on ollut vertaistasoa. Kir-
jasto on järjestänyt noin kaksi kertaa vuodessa tietotekniikkaopas-
tuksia, joissa on ollut mahdollista saada neuvoja tietokoneiden ja 
älypuhelimien käyttöön liittyen. Opastajina on ollut Forssan am-
matti-instituutin datanomiopiskelijoita. Teemapäivät ovat olleet 
syksyllä Vanhustenviikolla ja keväisin Lukuviikolla. 
 

Ehdotus Jokioisten kunnankirjasto jatkaa vertaistason digiopastuksia osa-
na kirjastopalvelua ja järjestää teemapäiviä, jolloin opastuksia  to-
teutetaan myös ulkopuolisin voimavaroin.  Selvitellään yhteistyö-
mahdollisuuksia Jokiläänin kansalaisopiston ja paikkakunnalla 
toimivien yhdistysten kanssa digituen saatavuuden lisäämiseksi 
Jokioisilla. Kirjasto ottaa selvää muista Jokioisten lähiympäristös-
sä digitukea antavista tahoista ja tarvittaessa ohjaa asiakkaitaan 
näiden piiriin. Kirjaston henkilökunta osallistuu alueellisen kehittä-
jäkirjaston järjestämiin koulutuksiin siten, että suositusten mukai-
nen kirjastossa työskenteleviltä vaadittava digitaalisen osaamisen 
taso saavutetaan.  
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Jokiläänin kansalaisopiston opintomaksut työkaudella 2019-2020 
 
Vapla § 
23.5.2019 Työkaudella 2018-2019 ovat Jokiläänin kansalaisopiston opinto-

maksut olleet seuraavat:  
 

- 16 €, jos tunteja on alle 7 
- 26 €, jos tunteja on 7-10 
- 37 €, jos tunteja on 11-20 
- 42 €, jos tunteja on 21-30 
- 50 €, jos tunteja on 31-40 
- 65 €, jos tunteja on 41-60 
- 77 €, jos tunteja on 61-80 
- 84 €, jos tunteja on yli 80 
- 111 € työkausimaksu, jolla voi osallistua kaikille muille 

paitsi avoimen yliopiston kursseille ja 
omakustannekursseille 

- kurssimaksut ovat musiikin instrumenttiopetuksessa 10 
euroa edellä esitettyjä maksuja suuremmat. Mikäli 
opiskelija lunastaa työkausimaksun sen hinta on 121 €, jos 
opiskelija osallistuu musiikin instrumenttiopintoihin.  

- jos alle 18-vuotias lapsi opiskelee yhdessä aikuisen kanssa 
samassa opintoryhmässä, saa lapsi kurssimaksusta 50 
%:n alennuksen 

- rehtorilla on oikeus päättää ns. omakustannekursseista ja 
niiden hinnoittelusta 

 
Kansalaisopiston kurssimaksuja on korotettu maltillisesti pää-
sääntöisesti vuosittain. Lukuvuodeksi 2018-2019 korotuksia ei 
tehty lukuun ottamatta musiikin instrumenttiopetusta.  

 
Kunnanhallitus ja valtuusto ovat päätöksissään ja kannanotois-
saan linjanneet, että kunnan maksujen ja taksojen on vastattava 
kuntien keskimäärin palveluistaan saamia tuloja sekä seurattava 
yleistä kulukehitystä.  

 
Vuonna 2018 Jokiläänin kansalaisopiston kurssimaksutuotto jäi 
talousarvion tavoitteista. Lukuvuodeksi 2019-2020 on perusteltua 
korottaa kurssimaksuja maltillisesti.  

 
Musiikin opetus (instrumenttiopetus) eroaa muiden aineryhmien 
opetuksesta siinä, että opetus on yksilöllistä eikä kursseille ei voi-
da ottaa suurta opiskelijamäärää. Musiikin opetuksen (instrument-
tiopetus) kurssimaksut ovat tämän vuoksi hieman muita kurssi-
maksuja suuremmat.  
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Ehdotus   Lautakunta päättää, että  
  

1) Jokiläänin kansalaisopiston opintomaksut työkaudella 2019-
2020 ovat seuraavat:  

  
- 17 €, jos tunteja on alle 7 
- 28 €, jos tunteja on 7-10 
- 39 €, jos tunteja on 11-20 
- 44 €, jos tunteja on 21-30 
- 52 €, jos tunteja on 31-40 
- 67 €, jos tunteja on 41-60 
- 79 €, jos tunteja on 61-80 
- 86 €, jos tunteja on yli 80 
- 115 € työkausimaksu, jolla voi osallistua kaikille muille 

paitsi avoimen yliopiston kursseille ja 
omakustannekursseille 

- kurssimaksut ovat musiikin instrumenttiopetuksessa 10 
euroa edellä esitettyjä maksuja suuremmat. Mikäli 
opiskelija lunastaa työkausimaksun sen hinta on 125 €, jos 
opiskelija osallistuu musiikin instrumenttiopintoihin.  

- jos alle 18-vuotias lapsi opiskelee yhdessä aikuisen kanssa 
samassa opintoryhmässä, saa lapsi kurssimaksusta 50 
%:n alennuksen 

- rehtorilla on oikeus päättää ns. omakustannekursseista ja 
niiden hinnoittelusta 

 
Säännöt kurssien laskuttamiseksi ovat olleet seuraavat: 

 
-  opiskelijaa laskutetaan, kun kurssin alkaminen on varmistunut 
(vähintään 7 opiskelijaa uusi ja vähintään 5 opiskelijaa jatkava 
kurssi) 
-  muiden kuin lyhytkurssien alkaminen varmistuu, kun kolmannel-
la kokoontumiskerralla on ilmoittautuneita vähintään minimiopis-
kelijamäärä 
-  kurssi voi jatkaa syyskauden loppuun, vaikka sen lakkauttami-
sen perusteet täyttyisivät jo aiemmin (alle 5 opiskelijaa 3 kertaa 
peräkkäin)  
-  syksyllä lakkautetun kurssin osalta kevään kurssimaksu palau-
tetaan opiskelijoille pyydettäessä 
-  keväällä uutena opiskelijana aloittava (syksyllä alkaneelle kurs-
sille) maksaa vain kevään osuuden kurssimaksusta 
-  kurssille kirjautunut opiskelija on sitoutunut maksamaan koko 
kurssimaksun vaikka keskeyttäisikin kurssin. Kurssin peruminen 
ilman laskua on mahdollista vain lääkärintodistuksen perusteella.  
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Huom. Peruminen on aina tehtävä opiston toimistoon, ei opettajal-
le. 
-  alle 11 tunnin kurssien peruminen kuluitta onnistuu vain, jos pe-
ruminen on tapahtunut viimeiseen ilmoittautumispäivään mennes-
sä (poikkeuksena lääkärin toteama sairaustapaus) 
-  kurssimaksut eivät sisällä tarvikemaksuja 
-  kurssitodistus annetaan pyynnöstä 5 euron todistusmaksua 
vastaan 
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Osittainen virkavapaa 
 
Vapla § 
23.5.2019 Jokiläänin kansalaisopiston päätoiminen tekstiilityön opettaja Sari 

Wenning on anonut osittaista virkavapautta 1.8.2019 – 31.7.2020 
väliseksi ajaksi. Sari Wenning esittää, että hänen työaikansa olisi 
80 % täydestä työajasta.  

 
Kansalaisopiston rehtori puoltaa virkavapauden myöntämistä. 
Kansalaisopistossa oppitunnit saadaan järjestettyä hyvin nykyis-
ten tuntiopettajien avulla.  

 
Asiaan liittyvä anomus esitellään lautakunnalle kokouksessa.  

 
Ehdotus:  Lautakunta päättää myöntää opettaja Sari Wenningille osittaisen 

virkavapauden 1.8.2019 – 31.7.2020 väliseksi ajaksi siten, että 
hänen työaikansa on 80 % täydestä työajasta. Virkavapaa on pal-
katon.  
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Vuoden 2018 tilinpäätös 
 
Vapla § 
23.5.2019 Vuoden 2018 tilinpäätös on valmistumassa. Vapaa-

aikalautakunnan toimintojen osalta vuosi 2018 toteutui taloudelli-
sesti ja toiminnallisesti suunnitellusti.  

 
Taloudelliset tavoitteet vuonna 2018:  

 

 Vuoden 2018 alkuperäisessä talousarviossa toimintakulut oli-

vat 1 295 970 €. Tilinpäätöksessä toimintakulut ovat 1 2 

89 490 €. Poikkeama talousarviosta oli -  6 480 €. Menojen to-

teuma on 99,5% suunnitellusta.  

 

 Vuoden 2018 talousarviossa toimintatuotot olivat 310 880 €. 

Tilinpäätöksessä toimintatuotot ovat 326 959 €. Poikkeama ta-

lousarviosta oli + 16 079 €. Tulojen toteuma on 105,2 % suun-

nitellusta. 

 

 

 Vuosikate vuoden 2018 alkuperäisessä talousarviossa oli 

985 090 €. Tilinpäätöksessä toteuma on 962 531 €. Poik-

keama alkuperäisestä talousarviosta on – 22 559 €.  Toiminta-

katteen toteuma on 97,7 % suunnitellusta.  

 

Esityslistan erillisliitteenä on toteumavertailu tilinpäätöksestä. 

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2018:  
 

Vuosi 2018 sujui suunnitellusti.  
 

Esityslistan erillisliitteenä on toiminnallisten tavoitteiden arviointi 
sekä toimialojen toimintakertomukset.  

 
Ehdotus Lautakunta päättää ottaa tietoonsa saatetuksi ja osaltaan hyväk-

syy vuoden 2018 tilinpäätöksen.  Tilinpäätös etenee kunnanhalli-
tuksen käsittelyn kautta valtuustoon päätettäväksi.  
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Viranomaisten pöytäkirjat ja päätökset 
 
Vapla § 
23.5.2019  Kirjastonjohtajan päätökset § 1-4 
 
  Kansalaisopiston rehtorin päätökset § 1-7 
 
Ehdotus Lautakunta päättää merkitä edellä esitellyt pöytäkirjat tiedoksi ja 

päättää, että pöytäkirjoissa olevia kuntalain mukaisen otto-
oikeuden piiriin kuuluvia päätöksiä ei oteta vapaa-
aikalautakunnan käsiteltäviksi. 
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Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet 
 
Vapla §  
23.5.2019  Vapaa-aikatoimi: 
 

1. Vapaa-aikasihteeri on toimittanut lautakunnan toimintakerto-
muksen vuodelta 2018 sekä selvityksen tavoitteista ja toteu-
tumisesta vuoden 2018 tilinpäätöksen liitteeksi.  

 
2.  Urheilukenttien käyttövuorot kesälle 2019 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 alakoulu-
jen oppilaille ja esikoululaisille viikolla 18. 

 
4. Salivuorot sisäliikuntakaudelle 2019-2020 on julistettu haetta-

vaksi 17.5. mennessä.  
 

5. Vapaa-aikasihteeri on vuokrannut Pikku-Liesjärven leirikes-
kuksen Forssan kaupungille kahden lasten leirin pitämistä 
varten 24.-28.6. ja 1.-5.7. Alue on kuntalaisten uinti- ja sau-
nomiskäytössä myös ko. leirien ajan, mutta majoittuminen on 
alueella leirien aikoina ulkopuolisilta kielletty. 

 
6. Kesän Kuntokauden avaus pidettiin yhteistyössä Forssan, 

Jokioisten ja Tammelan kuntien kanssa Lopen Räyskälässä 
la 11.5. teemalla Retkeily Tutuksi. Retkeilykohteeseen järjes-
tettiin ilmainen kuljetus yhteistyössä kuntien kanssa. Lounais-
Hämeen Retki ry tarjoili tapahtumassa makkaraa ja mehua 
sekä esitteli yhdistyksen toimintaa. Osallistujia 45. 

 
7. Pääsiäisen Rukan lasketteluretkelle 18.-22.4. osallistui Pohja-

Sakalasta 14 nuorta ja 4 ohjaajaa, ja Jokioisilta 23 leiriläistä 
sekä vapaa-aikasihteeri. 
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8. Etelä-Suomen Aluehallintovirasto pn päättänyt myöntää Joki-
oisten kunnan etsivän nuorisotyön toimintaan valtionavustus-
ta 9625,00 euroa Valtionavustus etsivän nuorisotyön tukemi-
seen –määrärahoista.  
Ote AVI:n valtionavustuspäätöksestä: 
”Päätös perustuu avustuksen hakuilmoituksessa ilmoitettuun 
avustuksen käyttötarkoitukseen ja käytettävissä olleisiin va-
roihin. Valtionavustuksen myöntämistä hakijalle pidetään etsi-
vän nuorisotyön kannalta tarkoituksenmukaisena, koska haki-
jan toteuttama etsivä nuorisotyö täyttää nuorisolain, opetus- 
ja kulttuuriministeriön ja aluehallintoviraston asettamat etsivän 
nuorisotyön kriteerit. ” 
 

9. 9.-luokkalaisten koteihin lähetetään viimeisellä kouluviikolla 
tiedote koskien ”Älä välitä alkoholia alaikäiselle” – kampanjaa 
sekä mainos päihteettömästä koulunpäätöstapahtumasta. 
Tiedotteen valmistelu ja sen jakelu ovat osa seudullista eh-
käisevän päihdetyön yhdyshenkilöverkoston vuosittaista toi-
mintaa.  
 

10. 13–17-vuotiaiden tytöille suunnattua avointa ”Iltapäiväklubi” – 
toimintaa järjestetään toukokuun ajan. Toiminta on kerhomuo-
toista ja tarjoaa tekemistä nuorien toiveiden pohjalta heidän 
vapaa-ajallaan.  
 

11.  Paanan koulun 5.-6.-luokkalaisille järjestetään ”Hyvinvointi-
päivä” toukokuussa. Päivän aikana nuoret kiertävät toiminnal-
lisilla rasteilla, joiden teemoina ovat ihmisen hyvinvoinnin eri 
osa-alueet. Hyvinvointipäivä järjestetään tulevana syksynä 
myös Miinan koululla. Hyvinvointipäivän toteuttavat yhteis-
työssä koulut ja nuorisotoimi. 
 

12.  Nuorisotyön kevätkausi on kulkenut nopeasti ja nuoria on ol-
lut mukana toiminnassa ja tapahtumissa hyvin. Nuorisotiloilla 
kävijämäärät ovat olleet positiivisia. Kevätkauden aikana yk-
sittäisiä kävijöitä on ollut yli 1500 kappaletta, joka tarkoittaa n. 
20 kävijää/toimintakerta. 
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13. Nuorisovaltuusto on päässyt tutustumaan ja verkostoitumaan 
seutukunnan nuorisovaltuustojen kanssa, ja yhteisiä projekte-
ja on löytynyt. Maakunnallinen nuorisovaltuusto tallaa edel-
leen paikallaan, eikä sen järjestäytymisestä ole taetta. 
 

14. Nuorisovaltuusto on mukana koulujen päättäritapahtumassa 
Forssassa, sekä Ypäjällä järjestettävässä Nuorten yö –
tapahtumassa. 
 

15. Nuorisotoimen viikko-ohjelmaan on lisätty liikuntakerho ala-
kouluikäisille, sekä pidennetty sählyvuoro 7.-luokkalaisille ja 
sitä vanhemmille nuorille. 
 

16. Kesän lastenleirit Pikku-Liesjärvellä lähenevät ja leiriläisiä on 
ilmoittautunut mukavasti. 3.-4.-luokkalaisten leiri on jo täynnä, 
mutta muilla leireillä on vielä muutama paikka vapaana. Leirit 
siis edelleen Pikku-Liesjärvellä kiinnostavat ja lapset ovat sin-
ne mielellään tulossa.  

 
Työloma-anomus 
Henriikka Korteniemi 12.4.2019 
Pikku-Liesjärven leirikeskuksen kehittäminen 
Kunnanhallitus 15.4.2019 
Leirikeskuksen kesäajan valvonta 
Kunnaninsinööri 6.5.2019 

 
  Kirjasto: 
 

Kirjastonjohtaja Kaisu Eldén on valittu Yleisten kirjastojen neuvos-
ton (YKN)  Kanta-Hämeen edustajan varajäseneksi vuosiksi  
2019 - 2020. 
 

Ehdotus Vapaa-aikalautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat ja saapuneet 
kirjeet tietoonsa saatetuiksi 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


