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KOKOUSAIKA 

 

Keskiviikko 27.10.2021 klo 17.02-18.11 
 
KOKOUSPAIKKA 

 

Teams-etäyhteys 
 
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 
(Ja merkintä siitä, kuka toimii 
puheenjohtajana) 
 
 
 
 
 
 

 

Okko Veli-Pekka  puheenjohtaja 
Ovaskainen Jarkko varapuheenjohtaja 
Sihvo Tiina  jäsen 
Taipale Henri  jäsen  
Konttinen Tuula jäsen 
Alaoutinen Kaisa jäsen 
Kahelin Jari  jäsen 
 

 
MUUT SAAPUVILLA OLLEET 
(Ja läsnäolon peruste) 
 
 
 
 
 
 
 

Karhu Anu  kunnanhallituksen puheenjohtaja 
Värtö Nina  kunnanhallituksen edustaja 
Kinnunen Samu-Pekka nuorisovaltuuston edustaja 
Vesterlund Tommy vt. kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 
Ahonen Kati hyvinvointikoordinaattori 
 

 
LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Todettiin 

 
ASIAT 

 

§:t 52 - 57 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 
(Tarkastuspaikka ja -aika sekä 
tarkastajien valinta taikka merkintä 
edellisen kokouksen pöytäkirjan 
tarkastamisesta) 
 

  
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti. 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuula Konttinen ja Henri Taipale. 

 
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 
 

 
Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
 
Veli-Pekka Okko  Tommy Vesterlund 

 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu 
kokouksen kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on 
samalla varustettu nimikirjaimillam-
me. 

 
Tarkastusaika 

Lemillä 28.10.2021 
 
Allekirjoitukset 

 
 
 
Tuula Konttinen                                   Henri Taipale 

  
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
NÄHTÄVÄNÄ YLEISESSÄ 
TIETOVERKOSSA 

 
Paikka ja pvm.                                                                                                         

Lemillä 28.10.2021 
 
Virka-asema   Allekirjoitus 

 
 
 
Hallinnon asiantuntija  Hanna Ruokoniemi 
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52. Lemin kunnan osallistuminen lastenkulttuurikeskus Metkun toimintaan vuonna 2022 
 
Sivistyslautakunta 27.10.2021 § 52 
 

Lastenkulttuurikeskus Metku on pyytänyt päätöstä kuntien 
omarahoitusosuudesta opetusministeriölle annettavaan Metkun 
talousarvioon vuodelle 2022. 
 
Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metkuun kuuluvat kaikki Etelä-
Karjalan kunnat. Lastenkulttuurikeskus Metku on mukana 
valtakunnallisessa lastenkulttuuriverkoston toiminnassa. 
 
Metkun tehtävänä ovat lastenkulttuurin kehittäminen paikallisesti ja 
alueellisesti, festivaalien ja tapahtumien kehittäminen, edistää 
monikulttuurisen lastenkulttuurin tarjontaa, taidekasvatuksen 
kehittäminen sekä kulttuuriperintökasvatus. Metkun toiminta tukee 
paikallisia ja alueellisia tuottajia, työllistää taiteilijoita sekä edistää 
taide- ja kulttuuripalvelujen tasavertaista saavutettavuutta. 
 
Lappeenrannan kaupungin palkkaama toiminnanjohtaja ja 
verkostoryhmän puheenjohtaja ylläpitävät verkoston toimintaa 
kuntien yhdyshenkilöiden kanssa. Kukin kunta päättää itsenäisesti 
lastenkulttuurille varatun määrärahan käytöstä opetus- ja 
kulttuuriministeriön kehitystehtävien ja verkostoryhmän 
asettamissa raameissa. 
 
Metku tekee kulttuurikasvatusyhteistyötä kuntien opetustoimen ja 
paikallisen kulttuuritoimen kanssa (mm. koululaisten kulttuuripolku, 
Metku-kuorotoiminta ja Metkat-viikot). Lisäksi kunnat saavat 
lastenkulttuuritoiminnalleen ja tapahtumille näkyvyyttä www-
sivujen, yhteisten esitteiden ja muun yhteismarkkinoinnin kautta. 
Valtionosuus mahdollistaa palvelujen edullisuuden ja korkean 
laadun. 
 
Vuonna 2021 Lemille tuloutuu valtionosuutta 2493 euroa ja 
omarahaosuus on 3500 euroa. 
 
Hyvinvointikoordinaattori esittää, että Lemi jatkaa Metku 
yhteistyötä vuonna 2022 ja omarahaosuus on 3500 eurolla. 
Talousarvion käsittelyn yhteydessä käsitellään muu 
kulttuuritoiminnan rahoitus.  
 
(valm. hyvinvointikoordinaattori Kati Ahonen, puh. 040 595 7350) 
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  Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Lemin kunta antaa sitoumuksensa vuoden 2022 osalta olla 
mukana lastenkulttuurikeskus Metkun toiminnassa. 
  
Lemin kunnan osuudeksi hyväksytään 3500 euroa ja se varataan 
sivistystoimen vuoden 2022 talousarvioon. 

 
 Päätös Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 
  _______ 
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53. Lemin Eskon valinta vuosiksi 2022–2024 
 
Sivistyslautakunta 27.10.2021 § 53 
 

Vuodesta 1988 alkaen Lemin kulttuuri- ja sittemmin 
sivistyslautakunta on valinnut parin vuoden välein ansioituneen 
kuntalaisen Lemin Eskoksi. Lemin Eskon tulee olla lemiläinen, 
työssä tai harrastuksissaan ansioitunut ja hänen on suostuttava 
tehtävään vapaaehtoisesti. 
 
Lemin Eskon tehtävänä on edustaa ja markkinoida Lemiä eri 
tilaisuuksissa. Toimintakausi on yleensä kaksivuotinen. Valinta on 
julkistamiseen saakka salainen. Julkistaminen tapahtuu jonkin 
kesätapahtuman yhteydessä. Lemin Eskolle on teetetty 
pellavanvärinen paita punosvyöllä. 
 
Aikaisemmat Lemin Eskot ovat: Mauri Kuitto, Riitta Järvinen, Raija 
Buuri, Pentti Pekkanen, Leena Halme, Juha Junnonen, Irma 
Hietamies, Anneli Lattu, Matti Huttunen, Pirjo Nykänen, Kaija 
Lankia, Olavi Punkka, Leena Uski, Markku Peutere ja Raija 
Tuuliainen. 
 
Sivistyslautakunta pyytää ehdotuksia uudeksi Lemin Eskoksi 
vuoden 2021 loppuun mennessä. 
 
(valm. hyvinvointikoordinaattori Kati Ahonen, puh. 040 595 7350) 

 
 Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Sivistyslautakunta pyytää ehdotuksia Lemin Eskoksi vuoden 2021 
loppuun mennessä. 

 
 Päätös Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 
  _______ 
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54. Latujen ja kaukaloiden talvikunnossapito vuonna 2022 
 
Sivistyslautakunta 27.10.2021 § 54 

 
Kunnan vapaa-aikatoimi on pyytänyt tarjouksia ulkopuolisilta 
tekijöiltä luistelualueiden ja latutöiden talvikunnossapitoon 
kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 
 
Tarjoukset ovat koskeneet talvikausina kirkonkylän ja 
Kuukanniemen kiekkokaukaloiden viikonlopun hoitoa sekä 
kylälatujen kunnossapitoa. Viimeinen sopimuskausi on  
2019–2021. Optiomahdollisuus vuosille 2022–2024. 
  
Talvikunnossapidon kustannukset ovat korkeat ja tarjousten 
saaminen kaikille aiemmin ylläpidetyille latuosuuksille on ollut 
vaikeaa. Viimeisessä tarjouskierroksessa 2018 Iitiään ja 
Kuukanniemeen ei saatu yhtään tarjousta. 
 
Nyt on tarkoituksenmukaista uudistaa talvikunnossapitoa niin 
kustannusten kuin työn teettämisen ja ylläpidettävän latuverkoston 
kannalta. 

 
(valm. hyvinvointikoordinaattori Kati Ahonen p. 040 595 7350) 

 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunta jättää talvikunnossapidossa optiovuosimahdollisuuden 
käyttämättä ja palkkatukityöllistää yhden henkilön liikuntapaikkojen 
talvikunnossapitoon. Kaukalot sekä ladut hoidetaan omalla 
kalustolla ja kylien ylläpidettävä latuverkosto suunnitellaan 
uudelleen. 

 
 Päätös Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 
  _______ 
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55. Ajankohtaiset asiat 
 
Sivistyslautakunta 27.10.2021 § 55 
 

• nuorisotyö 

• Kirkonkylä eloon -hanke 

• muut ajankohtaiset asiat 
 

(valm. hyvinvointikoordinaattori Kati Ahonen p. 040 595 7350) 
 
 Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Sivistyslautakunta merkitsee tiedokseen hyvinvointikoordinaattorin 
selvityksen ajankohtaisista asioista. 

 
 Päätös Merkittiin tiedoksi. 
  _______ 
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56. Viranhaltijapäätökset 
 

Sivistyslautakunta 27.10.2021 § 56 

 

Sivistyslautakunnan viranhaltijoiden päätökset ajalta 2.9.2021-
20.10.2021: 

• rehtori §:t 56–68, 87–128 (Wilma) 
 

(valm. hallintosihteeri Jesse Savolainen, puh. 040 624 0900) 
 

  Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Sivistyslautakunta merkitsee päätökset tiedokseen ja ilmoittaa 
viranhaltijoille, ettei sivistyslautakunta käytä kuntalain 92 §:n 
mukaista otto-oikeuttaan. 
 

Päätös        Merkittiin tiedoksi. 
 _______ 
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57. Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Sivistyslautakunta 27.10.2021 § 57 
 

1. Savitaipaleen kansalaisopiston toimintasuunnitelma 
työkaudelle 2021–2022 
 

(valm. hallintosihteeri Jesse Savolainen, puh. 040 624 0900) 
 
 Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 
  Merkitään tiedoksi. 
 
 Päätös Merkittiin tiedoksi. 
  _______ 
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen 
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa 
 
Pykälät: 52, 53, 55-57 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät: 

 

HLL §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.  
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 

 

 
 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisu- 
vaatimus- 
viranomainen 
ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen, joka lähetetään 
osoitteeseen: 
 
Lemin sivistyslautakunta 
Toukkalantie 5, 54710 LEMI 
sähköposti: leminkunta@lemi.fi 
 
Pykälät: 54 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Mikäli oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä 
kunnanvirasto on suljettuna (maanantai tai torstai), niin oikaisuvaatimuksen saa tehdä vielä 
seuraavana arkipäivänä, jolloin kunnanvirasto on avoinna. 
 
Kunnanviraston aukioloajat: 

• tiistai klo 10.00–15.30 

• keskiviikko klo 08.00–15.00 

• perjantai klo 09.00–13.00 

Oikaisu- 
vaatimuksen  
sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

 
 
 

mailto:leminkunta@lemi.fi
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VALITUSOSOITUS 

Valitus- 
viranomainen  
ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen 
johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt 
oikaisuvaatimuksen (asianosainen). Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa 
päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen (se johon päätös on 
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä 
kunnan jäsen. 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Valitusviranomainen 

Itä-Suomen hallinto-oikeus 

Minna Canthin katu 64 

PL 1744, 70101 Kuopio 

ita-suomi.hao@oikeus.fi 
Puh. 029 564 2502, fax. 029 564 2501 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Kunnallisvalitus, 
Pykälät:     Valitusaika 30 päivää 
 
Hallintovalitus, 
Pykälät:    Valitusaika 30 päivää 

 

Muu valitusviranomainen ja osoite:   
Pykälät:    Valitusaika 14 päivää 

 

Valitus- 
perusteet 

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että 

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 

• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 

• päätös on muuten lainvastainen 
 
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ita-suomi.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Valituskirja Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta 
muodosta. 
 
Valituskirjassa on ilmoitettava 

• päätös, johon haetaan muutosta 

• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

• muutosvaatimusten perustelut 

• mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Valituksessa on lisäksi ilmoitettava 
postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös 
voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös 
sähköpostiosoite. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, 
valituksessa on ilmoitettava myös hänen nimi, kotikunta ja yhteystiedot. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

Valitukseen on liitettävä 

• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, 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 

 Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos 
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 
tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä 
arkipäivänä. 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 sähköisesti ja niiden on oltava perillä hallinto-oikeudessa 
viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä (klo 16.15.). Sähköisen 
viestin katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä 
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. 

Oikeuden- 
käyntimaksu 

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään 
oikeudenkäyntimaksu 260 euroa hallinto-oikeudessa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa 
valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei 
tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 
§:ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15 –kohdan perusteella myöskään 
asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. 
Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on 
valituskirjelmäkohtainen. 

Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusote liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 

 


