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Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
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Sakari Raiskio                              Kimmo Raitanen 
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Paikka ja pvm 
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Pöytäkirjat ja esityslistat) 9.6.2021-30.6.2021. 
Virka-asema  Allekirjoitus 
sivistystoimenjohtaja 
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Vapaa-aikatoimen vuoden 2021 perusavustukset urheiluseuroille ja nuorisotyötä 
tekeville yhdistyksille  
 
 
Vapla § 17 
2.6.2021          
 Vapaa-aikalautakunta on julistanut vuoden 2021 perusavustukset 

urheiluseuroille haettaviksi 30.4.2021 mennessä. Hakemuksiin on 
lautakunnan päätöksen mukaisesti tullut liittää toimintakertomus, 
tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä toimintavuodelta 
sekä kuluvan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma. 
 
Määräaikaan mennessä perusavustusta haki neljä jokioislaista 
urheiluseuraa ja neljä jokioislaista nuorisotyötä tekevää yhdistys-
tä. Hakemukset ja yhteenveto vuosien 2014-2020 myönnetyistä 
perusavustuksista esitellään lautakunnalle kokouksessa. 

 
Vapaa-aikalautakunta on 17.2.2021 pitämässään kokouksessa 
päättänyt, että vuoden 2021 urheiluseurojen ja nuorisoyhdistysten 
avustusmäärärahat jaetaan seuraavasti:  
Parhaiden urheilijoiden palkitsemiseen stipendein käytetään avus-
tusmäärärahasta tarvittavat 430 euroa. Tämän jälkeen jaetaan 
määräraha (20.040 €) seuraavasti: Urheiluseurat ja nuorisoyhdis-
tykset: 
perusavustuksina 13.500 € 
kohdeavustuksina 6.540 € 
 
Sivistyshallinnon päävastuualueen johtosäännön 3§:n kohdan C 
mukaan vapaa-aikalautakunta voi siirtää sille tässä pykälässä 
ratkaisuvaltaa alaisensa viranomaisen ratkaistavaksi. 
Vapaa-aikasihteerille myönnetään lupa päättää 500 € asti koh-
deavustusten myöntämisestä omalla päätöksellään niin yhdistyk-
sille kuin yksityiselle henkilöllekin, mikäli hän näkee sen välttämät-
tömäksi ennen muista kohdeavustuksista päättävää kokousta. 
 
Perusavustusta myönnetään ainoastaan rekisteröidyille jokioislai-
sille urheiluseuroille ja nuorisoyhdistyksille, joiden toimipaikka on 
Jokioisten kunta. 
 
Avustusten jaossa huomioidaan erityisesti jokioislaisille lapsille ja 
nuorille järjestetty toiminta (alle 18-vuotiaat), jäsenmäärä, harras-
tajien ja ohjaajien määrä sekä järjestetyn toiminnan määrä. 
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Ehdotus Lautakunta päättää myöntää urheiluseurojen ja nuorisotyötä teke-

vien yhdistysten perusavustukset 13.500 € vuonna 2021 seuraa-
vasti: 

 
  

Koetus Juniorit ry (38%)  5.130,00  
GummiWihta ry (13%)  1.755,00   

 Koetus ry (13%)  1.755,00   
 Korvenkävijät ry (12%)  1.620,00   
 MLL Jokioinen ry (7%)     945,00      
 Tahdittomat ry (6%)     810,00   
 4H-yhdistys ry (6%)     810,00   
 Vaulammin Kiusa ry (5%)    675,00 
 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
 
 
 
 
 
 

Puheenjohtaja Ari Kettunen ja jäsen Tomi Laajalehto poistuivat 
kokouksesta esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksen 
teon ajaksi. 
 
Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi varapuheenjohtaja 
Mervi Yrjänä. 
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Viranomaisten pöytäkirjat ja päätökset 
 
Vapla § 18 
2.6.2021  Kansalaisopiston rehtorin päätökset § 1-2 
 

Sivistystoimenjohtajan päätös § 18 (opiston rehtorin sijaisen valin-
ta) 

 
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. 

 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 1(3) 

Vapaa-aikalautakunta ja valitusosoitus 
  2.6.2021  

 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 
17-18 
______________________________________________________ 
 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
_______________________________________________________ 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

Oikaisuvaatimusviran- 
omainen ja -aika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/ 
hankintaoikaisun. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite ja 
postiosoite: 
 
Jokioisten vapaa-aikalautakunta 
Keskuskatu 29 A 
31600 Jokioinen 
puhelin: https://www.jokioinen.fi/yhteystiedot/ 
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 
17-18 
Hankintaoikaisupykälät: 
 
_______________________________________________________ 
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 

 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Jokioisten kunnan kirjaamoon määräajan 
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista 
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä 
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.  

 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7. päivänä siitä, kun 
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kunnan kotisivuille. 

mailto:jokioisten.kunta@jokioinen.fi
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Oikaisuvaatimuksen  
sisältö 

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimus-
ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus 
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 

Valitusosoitus 

Valitusviranomainen  
ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi 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, yhteystiedot: 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna 
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5,  
13100 Hämeenlinna 
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi   
Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon 
sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton) 
Faksinumero: 029 56 42269 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 
Valitusaika 30 päivää 
_______________________________________________________ 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
Valitusaika ________ päivää 
_______________________________________________________ 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
Valitusaika ________ päivää 
_______________________________________________________ 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

 

Valituskirjelmä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava 
valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi; sekä 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja 
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 
valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 
valituskirjelmä. 
 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Valituskirjelmään on liitettävä: 
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys 

valitusajan alkamisen ajankohdasta 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §). 

 

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa 
ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 
tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä 
arkipäivänä. 
 
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. 
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille 
valitusajan kuluessa. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite, postinumero 
Pykälät:  
 
Valitusasiakirjat on toimitettava (1: nimi, osoite, postinumero 
Pykälät:  
 

 

Oikeudenkäyntimaksu Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu 
260 euroa. Jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutok-
senhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään 
peritä, jos asianosainen on laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on 
asian vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 

 

Valitus markkinaoikeudelle Oikeudenkäyntimaksu on 2 000 euroa. 
 
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa 
asiassa hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on 
4 000 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, 
käsittelymaksu on 6 000 euroa. 
 
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 500 euroa. 
 
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 
sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien 
yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1398/2016) soveltamisalaan kuuluvassa muutoksenhakuasiassa peritään 
markkinaoikeudessa 2 §:ssä säädetyn maksun sijasta 500 euroa, jos 
muutoksenhakuasia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiasta ratkaisua, 
se jää tutkimatta tai se jää sillensä. 

 

 
Lisätietoja 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan-
otteeseen. 

 

1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 
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