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§1

09.09.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KULT/VAP 09.09.2021 § 1
Sivistysjohtajan ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
_____________________
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Pöytäkirjantarkastajat
KULT/VAP 09.09.2021 § 2
Sivistysjohtajan ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirja.
Päätös:
_____________________

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki Alakoski ja Elli
Kilpiö.
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09.09.2021

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
KULT/VAP 09.09.2021 § 3
Hallintosäännön 124 §:n mukaisesti asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.
Hallintosäännön 125 §:n mukaisesti toimielin voi esittelijän ehdotuksesta
tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä
käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Päätös:
_____________________

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
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Investointikohdan muutosesitys (investointikohde 16450006)
1476/03.030/2020
KULT/VAP 09.09.2021 § 4
Tilanne
- Hyvinvointilautakunnalle on varattu investointeihin vuodelle 2021 viiltoilmastointikoneen hankkimiseen 14.000 €
- Hankinta toteutettiin rajoitetulla kilpailutuksella (2 tarjoajaa)
- Halvimman tarjouksen antoi NH-koneet OY 5.900 € (alv 0)
- Hankinta suoritettiin viranhaltijapäätöksellä 25.3.2021
- Tästä investointikohdasta jää käyttämättä 8.100 €
Esitys
- Liikuntatoimi esittää talousarvioon jäljelle jäävän summan (8.100 €) käyttötarkoituksen muutosesitystä siten, että voisimme hankkia 1500 l polttoainesäiliön liikuntakeskukselle koneiden tankkausta varten.
Olemme alustavasti kysyneet tarjouksen Hydropojat Oy:ltä (Liite 1)
-> hinta 2.200 € (alv 0).
Perusteet:
- Liikuntatoimessa on ulkoilualueiden hoidossa käytettäviä koneita (traktori, latukone, ruohonleikkurit) joita tankataan viikoittain.
Nykytilanteessa kenttämiehet hakevat viikoittain ST1:ltä 20 litran Jerrykannuilla polttoainetta ja täyttävät koneet käsin kaatamalla jerrykannusta polttoaineen säiliöön.
- Suoraan kannusta kaataminen työkoneiden säiliöihin aiheuttaa aina ympäristöriskin (polttoaineen loiskuminen, käsien ja vaatteiden tahriintuminen).
- Uusi säiliö sisältää sähköisen pumpun ja mahdollistaa tankkauksen ympäristöystävällisesti ilman haittavaikutuksia.
- 1500 l säiliön täyttö tulee rahtivapaasti suoraan liikuntakeskukseen toimitettuna -> peruste 1500 l säiliölle
- Mahdollinen sijoituspaikka arvioidaan yt. pelastuslaitoksen kanssa, että
se täyttää tarvittavat kriteerit.
Esityslistan liitteet:

Liite 1, polttoainesäiliö 1500 l
Valmistelija Hyvinvointi- ja liikuntakoordinaattori Ilari Köykkä

Valmistelijan esitys:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy investointikohdan 16450006
muutosesityksen ja esittää valtuustolle sen hyväksymistä.

Sivistysjohtajan ehdotus: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
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Lisätietoja antaa:
Hyvinvointi- ja liikuntakoordinaattori Ilari Köykkä 044 577 2773
_____________________
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Vanhusneuvoston esitys perintönä saatujen varojen käytöstä sekä esitys Honkalan
maksuttomasta käytöstä
1577/03.035/2021, 1729/03.034/2021
VANHUSN § 14
Valmistelija hyvinvointi- ja liikuntakoordinaattori Ilari Köykkä
Valmistelijan esitys:

Kuullaan mahdolliset muut asiat.
1) Vanhusneuvoston esitykset perintötileillä (nuoriso-ja vanhukset) olevien
rahojen käyttökohteiksi.

Puheenjohtajan ehdotus: Vanhusneuvosto hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Vanhusneuvosto esittää hyvinvointilautakunnalle senioreille suunnattujen
ulkokuntoilulaitteiden hankkimista. Kustannusarvio 30 000€.
Sijoituspaikkaehdotuksena esitettiin Jämintie 2 vieressä olevaa
puistoaluetta.
Lisäksi vanhusneuvosto esitti puistoihin sijoitettavien penkkien lisäämistä.
Honkajoen vanhusneuvoston jäsenet esittivät Honkalan maksutonta
käyttöä perjantaisin klo 15-18 Honkajoen eläkeliiton käyttöön.
Puheenjohtaja muistutti vanhusneuvoston jäseniä uusien jäsenien
ehdottamisesta kaupunginhallitukselle uuteen vanhusneuvostoon
kesäkuun 2021 aikana.
Valtakunnallista vanhusten viikkoa vietetään 3.-10.10.2021.
Vanhusneuvosto päätti juhlistaa viikkoa järjestämällä tapahtuman
yhteyteen ''sumpit Kankaanpäässä'' tapahtuman. Tapahtuman
tarkoituksena on kokoontua yhteen sosiaalisessa hengessä, sekä kuulla
ajankohtaisia asioita eri toimialoilta. Tapahtuman organisoinnista vastaa
seuraava vanhusneuvosto joka muodostetaan syksyllä 2021.

Täytäntöönpano:

Hyvinvointilautakunta

Lisätietoja antaa:
Hyvinvointi- ja liikuntakoordinaattori Ilari Köykkä 0445772773
_____________________
KULT/VAP 09.09.2021 § 5
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 31.5.2021 § 191 päättänyt siirtää
päätösvallan jäljellä olevien kolmen tasetilin (23722, 23723 ja 23724) käytöstä hyvinvointilautakunnalle (nyk. kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta).
Esityslistan liitteet:

Valmistelija Hyvinvointi- ja liikuntakoordinaattori Ilari Köykkä 044 5772773

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
Valmistelijan esitys:
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Senioripuisto
- Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy vanhusneuvoston esityksen
perintönä saatujen varojen käyttämisestä ulkokuntoilulaitteisiin ja valtuuttaa liikuntapalvelut käynnistämään kilpailutuksen ja hankinnan vuodelle
2022 liitteen 1 mukaisista kuntoiluvälineistä. Sijaintipaikka määritellään
myöhemmin yt. kulttuuritoimi, tekniset palvelut/rakennettu ympäristö ja liikuntatoimi.
Esitys Honkalan maksuttomasta käytöstä
- Liikuntapalveluiden hinnastot on yhtenäistetty kuntaliitoksen myötä yhdistymishallituksen päätöksellä (Yhall 09.11.2020 § 109) vastaamaan
1.1.2021 tapahtuvaa yhdistymistä jolloin liikuntapalveluihin liittyvät toiminnot (liikuntatilat/-alueet) siirtyivät kulttuuri ja vapaa-aikapalvelujen tulosalueeseen.
- Seuraava tarkistus liikuntapalveluiden hinnastoon tehdään syksyllä 2022.

Sivistysjohtajan ehdotus: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kulttuuri ja liikunta
Rahatoimisto

Lisätietoja antaa:
Hyvinvointi- ja liikuntakoordinaattori Ilari Köykkä, 044 577 2773
_____________________
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Ulkoliikuntapaikkojen kunnossapitosivusto
1809/33.331/2021
KULT/VAP 09.09.2021 § 6
Kankaanpäässä on ylläpidettävää latuverkostoa noin 60 km, joista valaistuja latuja on 35 km ml. sivukylien ladut. Ulkojääalueita on 10 kpl sijoitettuna eri puolella Kankaanpäätä.
Kaudella 2021 Kankaanpäässä ja Jämijärvellä oli yhteistyössä kokeilukäytössä talviliikuntapaikkojen reaaliaikainen kunnossapitosivusto laduille ja
jääalueille. Hämeenkankaan, Jämin ja sivukylien latujen ylläpitotieto siirtyi
reaaliaikaisena palveluun, joista asiakkaat saivat käydä katsomassa latujen hoitotilanteen koko Hämeenkankaan ja sivukylien alueella.
Parhaimmillaan (maaliskuu -21) sivuston latauskertoja oli 24 000 krt/kk.
Saadun palautteen sekä sivustojen käyttökertojen mukaan palvelu on erittäin tarpeellinen osana ulkoilureitistöjen ja liikunta-alueiden kunnossapitoa.
Jääalueiden osalta kunnossapitotieto päivitetään manuaalisesti ylläpitosivustolle. Liikuntatoimi vastaa keskustan alueen jäätietojen päivittämisestä
ja sivukylät vastaavat omien jäätilanteidensa tiedon päivittämisestä. Sivukylien kanssa on laadittu erillinen sopimus jääalueiden hoidosta talvikaudelle.
Palvelun tuottaja (Sometec OY) on esittänyt sopimusta Kankaanpään kaupungille (Liite 1), jossa palvelun hinta on 1.800 €/vuosi. Erikseen tilatut
muutos- ja kehitystyöt tilattavissa töissä on 80 €/h (alv 0).
Palvelun tuottaja (Mapon) on esittänyt sopimusta Kankaanpään kaupungille
GPS laitteista (Liite 2), jossa palvelun hinta on 150 €/laite/kausi.
Esityslistan liitteet:

Valmistelija hyvinvointi- ja liikuntakoordinaattori Ilari Köykkä

Valmistelijan esitys:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy sopimusten laadinnan palveluntuottajien (Sometec, Mapon) kanssa ja vuoden 2022 talousarvioon varataan 3.000 €:n määräraha kp.1664005 hiihtoladut.

Sivistysjohtajan ehdotus: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Liikuntapalvelut

Lisätietoja antaa:
Hyvinvointi- ja liikuntakoordinaattori Ilari Köykkä, 044 577 2773.
_____________________
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Voimaa vanhuuteen -kuntahaku
1813/33.331/2021
KULT/VAP 09.09.2021 § 7
Ikäinstituutti Helsingistä on lähettänyt kunnille kirjeen, jossa avataan haku
iäkkäiden terveysliikuntaohjelmaan ajalla 15.8.2021 - 29.10.2021.
Ikäinstituutti kutsuu kuntia edistämään hyvää vanhuutta terveysliikunnan
keinoin. Voimaa vanhuuteen - mentorointiohjelmaan valitaan joulukuussa
2021 uusia kuntia. Iäkkäiden liikuntaan panostaminen on tärkeää nyt, sillä
korona-aika on lisännyt erityisesti toimintakyvyltään jo heikentyneiden iäkkäiden liikkumisvaikeuksia.
Ohjelmaan valitut kunnat saavat Ikäinstituutilta kolmen vuoden maksuttoman mentoroinnin, runsaasti koulutuksia ja oppimateriaalia hyvien terveysliikuntakäytäntöjen käyttöönottoon ja Voimaa vanhuuteen -verkoston. Niiden tuella kunnissa löydetään liikuntapalvelujen ulkopuolella olevat iäkkäät
ja lisätään heille tarkoitettua voima- ja tasapainosisältöistä ryhmäliikuntaa,
etäjumppaa, liikuntaneuvontaa ja ulkoilua.
Kohderyhmä on kotona ilman koti-/hoivapalveluja asuvat iäkkäät (pääosin
75+), joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia, yksinäisyyttä ja/tai osallistumisvaikeuksia. Liikuntatoiminta tuotetaan julkisen sektorin, järjestöjen ja
ikäihmisten yhteistyönä kunnissa.
Valintakriteerit
- Kunta/yhteistoiminta-alue ei ole aiemmin kuulunut mentorointiohjelmaan.
- Kunnanhallitus tai lautakunta on tehnyt päätöksen ohjelmaan hakemisesta.
- Kunta on tehnyt aiesopimuksia erityyppisten järjestöjen, kuten kansanterveys-, liikunta- ja eläkeläisjärjestöjen kanssa Voimaa vanhuuteen -työn toteuttamiseksi.
- Kunta on nimennyt poikkisektorisen työryhmän, joka ottaa vastuulleen
Voimaa vanhuuteen -työn etenemisen.
- Ryhmässä on edustajat liikunta-/vapaa-aika-, sosiaali- ja terveys-, kulttuuri- ja sivistystoimesta, vanhusneuvostosta sekä järjestöistä.
- Julkisen sektorin hallintokunnat ja vanhusneuvosto nimeävät kukin yhden
sekä järjestökenttä kaksi henkilöä, jotka sitoutuvat toimimaan yhteyshenkilöinä Ikäinstituuttiin.
- Ikäinstituutti voi painottaa kunnan 75 vuotta täyttäneen väestön lukumäärää ja osuutta valintakriteereissä.
Mikäli ohjelmaan päätetään hakea, tulee talousarvioon varata määräraha
julkisen sektorin yhteyshenkilöiden ja järjestöjen vapaaehtoisten koulutuksiin liittyviin matka- ja majoituskuluihin ja paikallisen koulutuksen toteuttamiseen sekä liikuntatilojen kustannuksiin 5.000 €/toimintakausi.
Esityslistan liitteet:

Liite 1 Aiesopimuspohja Kankaanpää
Liite 2 Voimaa vanhuuteen hakulomake
Liite 3 Allekirjoituslomake
Valmistelija Hyvinvointi-ja liikuntakoordinaattori Ilari Köykkä

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
Valmistelijan esitys:
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle Voimaa
vanhuuteen - mentorointiohjelmaan hakemista sekä moniammatillisen työryhmän perustamista, työryhmän tehtävänä on kartoittaa Kankaanpään
75+ henkilöiden tilanne ja nyt jo tarjolla olevat liikuntamahdollisuudet.

Sivistysjohtajan ehdotus: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa:
Hyvinvointi- a liikuntakoordinaattori Ilari Köykkä, 044 577 2773
_____________________
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Täyttölupa vapaa-ajan ohjaajan tehtävään
256/02.020/2013
KULT/VAP 09.09.2021 § 8
Hallintosäännön 33 §:n mukaan viran julistaa haettavaksi virkasuhteeseen
ottamisesta päättävä viranomainen. 34 §:n mukaan valtuusto päättää kaupunginjohtajan valinnasta, kaupunginhallitus päättää tulosalueiden johtajien valinnoista ja muun henkilökunnan valitsee ao. tulosalueiden johtaja.
Kaupunginhallituksen päätöksen 25.6.2018 § 219 mukaisesti luvan vakituisen tai yli vuoden määräaikaisen palvelussuhteen täyttämiseen myöntää
kaupunginhallitus.
Vapaa-ajan ohjaajan tehtäviin kuuluu nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoiminnan suunnittelu, toteuttaminen, ohjaus, tiedotus ja markkinointi sekä em.
toimintaan liittyvä yhteistyö ja sen kehittäminen kaupungin sisäisten ja ulkoisten toimijoiden kanssa. Vapaa-ajan ohjaajan työpanos jakautuu 70 %
nuoriso- ja kulttuuripalveluihin sekä 30 % liikuntapalveluihin.
Vapaa-ajan ohjaajan irtisanouduttua tehtävä on ollut täyttämättä.
Esityslistan liitteet:

Vapaa-ajan ohjaajan tehtävänkuvaus
Honkajoki-toimikunnan pöytäkirjanote 31.8.2021 § 12
Valmistelija sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi

Sivistysjohtajan ehdotus: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että vapaa-ajan ohjaajan tehtävä täytetään toistaiseksi.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa:

Kulttuuri- ja nuorisokoordinaattori Ullamarja Kontiainen 044 577 2691
Hyvinvointi- ja liikuntakoordinaattori Ilari Köykkä 044 577 2773

_____________________
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Kuninkaanlähteen ampumaradan (50 m) ympäristöluvan hakeminen
1815/54.541/2021
KULT/VAP 09.09.2021 § 9
Porin prikaati on luopumassa Kuninkaanlähteen ampumaratajoen ylläpidosta vuonna 2022. Keväällä 17.2.2021 pidetyn yt. kokouksen yhteydessä
päätettiin, että Kankaanpään kaupunki, seurat ja Porin prikaati yhdessä
hakevat ratkaisua ampumahiihtostadionin jatkolle.
Kankaanpään kaupunki on antanut lausunnon Satakunnan ampumarataverkoston kehittämissuunnitelmasta (KHALL 25.01.2021 § 28) liite 3 jossa
on ilmaissut, että Kankaanpään kaupunki pitää tärkeänä, että alueella sijaitseva 50 m pienoiskiväärirata säilyy jatkossakin lajin harrastajien ja seurojen käytössä.
Porin prikaati tulee vastaamaan PIMA-aineksen vaihtoon liittyvän rahoituksen hakemisesta MAAVE:sta ja LOGL:lta. Porin prikaati hakee päätöksen
siten, että pilaantuneen maa-aineksen vaihto toteutettaisiin vuonna 2022.
Pilaantuneen maa-aineksen vaihdon jälkeen radat menevät käyttökieltoon.
Kielto voidaan purkaa, kun ympäristöluvan edellyttämät toimet on tehty ja
tarkastettu.
Tällä hetkellä aluetta käyttävät ampumahiihtoa, ampumasuunnistusta ja
ampumajuoksua harrastavat henkilöt. Alueella on järjestetty vuosittain
1–2 kansallista kilpailua. Käyttäjiä alueella on laajalta alueelta ottaen
huomioon Jämin liikuntakeskuksen käyttäjät, jotka käyvät tekemässä
ammuntaan liittyvät harjoitukset Kuninkaanlähteellä. Lisäksi aluetta käyttää Kankaanpään Ampumaurheilijat pienoiskivääriammunnan (50 m) harjoitteluun.
Mikäli Kankaanpään kaupunki hakee ympäristölupaa, haetaan se POSAlta. Näin toimittaessa Ilari Köykkä toimii asianhoitajana. Prosessi ympäristöluvan saamiseksi tulisi asiantuntijoiden mukaan olemaan samankaltainen kuin Paukkukummun ampumaratojen tapauksessa.
Kankaanpään ampujat esittivät ampuvansa kontista konttiin, jolloin heidän
toimintansa on ympäristöseikat huomioivaa.
Hyvinvointi- ja liikuntakoordinaattori Ilari Köykkä ja ympäristövalvonta Jaana Jyräkoski suorittivat Kuninkaanlähteen ampumaradan (50 m) katselmuksen 31.8.2021. Katselmuksessa todettiin, että ympäristöluvan saamiseksi tulee alueella tehdä seuraavat toimenpiteet:
- luotiloukkujen asentaminen taululaitteisiin (20 x 430 €/kpl)
- ampumapenkan päällystäminen keinonurmella (50 m x 2 m)
- ampumapenkan etuosan suojaamien viirakankaalla (50 m x 3 m)
- taululaitteiden alla olevan asfaltin putsaaminen lyijyjätteestä (asfalttia ei
tarvitse uusia).
Esityslistan liitteet:

Liite 1 Luotiloukut sekä havainnekuva ampumapaikan etuosan suojaamisesta (viiralla)
Liite 2 Kokousmuistio 17.2.2021
Liite 3 Kankaanpään kaupungin lausunto Satakunnan ampumaratojen kehittämissuunnitelmasta
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Valmistelija Hyvinvointi- ja liikuntakoordinaattori Ilari Köykkä
Valmistelijan esitys:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valtuuttaa liikuntatoimen hakemaan ympäristölupaa Kuninkaanlähteen ampumaradalle (50 m) syksyn 2021 aikana
sekä laatimaan alueen käyttösopimukset metsähallituksen (maanomistaja)
ja Porin prikaatin (alueen nykyinen haltija) kanssa. Tarvittaville toimenpiteille (luotiloukut, keinonurmi, viiran asentaminen) varataan vuoden 2022
talousarvioon 12 000 € määräraha.

Sivistysjohtajan ehdotus: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Liikuntapalvelut

Lisätietoja antaa:
Hyvinvointi- ja liikuntakoordinaattori Ilari Köykkä, 044 577 2773
_____________________
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Talousarvion toteutumisraportti tammi - kesäkuu 2021
1476/03.030/2020
KULT/VAP 09.09.2021 § 10
"Talousarvion toteutumisraportti on muodoltaan talousarvion mukainen
kuitenkin siten typistetty, että yleisperustelut on raportista jätetty pois.
Käyttötalouden tulosalueiden ja investointien hankkeiden toiminnalliset tavoitteet ja perustelut on näkyvissä. Käyttötalouden toiminnallisten tavoitteiden osalta on raportoitu myös arvio kunkin tavoitteen toteutumistilanteesta
kesäkuun lopussa.
Vuoden 2021 alusta lukien Honkajoen kunta liittyi Kankaanpään kaupunkiin. Vuoden 2021 talousarvio on laadittu ”uudelle” Kankaanpään kaupungille, joka sisältää toiminnan myös entisen Honkajoen osalta. Toiminnat on
yhdistetty ja organisaatiota täsmennetty ja uusiakin toimintoja on tullut mukaan (mm. maatalouslomitus).
Talousarvion toteutumisen seurannassa ei voida verrata toteutumaa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaa, koska edellisvuonna ei samanlaista
kuntaa ole ollut. Seurannassa tuleekin kiinnittää huomiota talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen ja niihin käytettyjen eurojen toteutumaprosenttiin." (KHALL 23.08.2021 § 296)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen tulosalueen tiedot löytyvät liitteenä olevan talousarvion toteutumaraportin sivuilla 18–20 ja 30–31.
Esityslistan liitteet:

Talousarvion toteutumisraportti tammi - kesäkuu 2021
Valmistelija sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi

Sivistysjohtajan ehdotus: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee talousarvion toteutumisraportin tammi - kesäkuu 2021 tiedoksi.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

-

Lisätietoja antaa:
Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 577 2441
_____________________
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Saapuneet pöytäkirjojen jäljennökset
KULT/VAP 09.09.2021 § 11
Esityslistan liitteet:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan / Hyvinvointilautakunnan alaisten
viranhaltijoiden tekemät viranhaltijapäätökset ajalta 11.5. - 2.9.2021
Valmistelija toimistosihteeri Pirjo Koskensalo

Valmistelijan esitys:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää
olla käyttämättä kuntalain mukaista otto-oikeutta tehtyihin päätöksiin.

Sivistysjohtajan ehdotus: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

-

Lisätietoja antaa:
Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi, 044 577 2441
_____________________

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 12

1/2021

18

09.09.2021

Ilmoitusasiat
KULT/VAP 09.09.2021 § 12
1

Aluehallintoviraston päätös LSAVI/12560/2020
Honkajoen yhteiskoulu-lukion lähiliikuntapaikka
Aluehallintoviraston päätös LSAVI/4193/2021
Harrasta Kankaanpään kouluissa
Päätökset liitteenä

2

Satakunnan ammatillisesti hoidettujen museoiden yhteinen kokoelmaohjelma "Mitä meistä jää?"
Ohjelma julkaistu 18.5. sähköisenä ja päivittyvänä pdf-aineistona.
Aineisto liitteenä

3

Kaupunginhallituksen päätös § 191 / 31.5.2021
Perintöinä saatujen varojen käyttö
Linkki päätökseen https://intranet.kankaanpaa.fi/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=
20214238-7

Esityslistan liitteet:

LSAVI/12560/2020
LSAVI/4193/2021
Aineisto "Mitä meistä jää?"
Valmistelija toimistosihteeri Pirjo Koskensalo

Valmistelijan esitys:

Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi ja tyytyy tehtyihin päätöksiin.

Sivistysjohtajan ehdotus: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa:
Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 577 2441
_____________________
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat
- yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista (KvesL 26 §)
Pykälät 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1
mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
Pykälät 5, 6, 9
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla (Hallintolainkäyttölain 5 § / muu lainsäädäntö).
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

-

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät 5, 6, 9
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite sekä sähköpostiosoite

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Kuninkaanlähteenkatu 12
PL 36, 38701 KANKAANPÄÄ
kirjaamo@kankaanpaa.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tämä pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 10.9.2021 yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen
tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen
ja valitusaika

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.
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella
Kunnallisvalitus (valitusaika 30 päivää), pykälät Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköpostiosoite sekä faksinumero:

Hallintovalitus (valitusaika x päivää), pykälät Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköpostiosoite sekä faksinumero:

Hankintapäätös

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista
hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.
Valitus markkinaoikeuteen (valitusaika 14 päivää), pykälät

-

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

OIKAISUVAATIMUS-/VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA TOIMITTAMINEN
Oikaisuvaatimus-/vali- Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava
- oikaisuvaatimuksen/valitusosoituksen tekijän nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
tuskirjelmän sisältö
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Oikaisuvaatimukseen/valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimus-/valitusaika on luettava.
Oikaisuvaatimus-/vali- Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimus-/vatusasiakirjojen toimit- litusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat voi lähettää postitse, sähköpostitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oitaminen
kaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Lisätietoja

