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Kokoushuone Ars & Cultura, Kirkkokatu 27/Sähköinen kokous
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kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja

Henkilöstön edustaja:
Nuorisovaltuuston edustaja:
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(* Paikalla Teams-etäyhteyden kautta

LIIKUNTA- JA KULTTUURILAUTAKUNNAN puolesta:

Marju Markkanen

Tuula Seljas

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Lahdessa kesäkuun 22. päivänä 2020

Ulla Koskinen-Laine

Aija-Riitta Saastamoinen

Pöytäkirja on ollut nähtävillä Lahden kaupungin yleisessä tietoverkossa osoitteessa
http://www.lahti.fi, kesäkuun 23. päivänä 2020; todistaa
Tuula Seljas
valmistelusihteeri
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Puheenjohtajan ehdotuksesta tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Ulla Koskinen-Laine ja Aija-Riitta Saastamoinen.
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Lahden kaupunki
Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Päätöspäivämäärä
17.06.2020
§ 25

Sivistyksen palvelualueen käyttösuunnitelman tarkastaminen vuodelle 2020
D/255/02.02.00.00.03/2020
Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja

Sivistysjohtaja Tiina Granqvist, puh. 050 383 6574
Johtava controller Miia Karetjoki, puh. 044 482 0656

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Tiina Granqvist
Liikunta- ja kulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi alaistensa
yksiköiden osalta koronaepidemian aikaisten poikkeusolojen
aiheuttamien vaikutusten muutokset käyttösuunnitelmiin 2020.
Poikkeusoloista syntyvät talousvaikutukset ja niiden kattamiseksi
saatava valtiontuki täsmentyvät myöhemmin.

Perusteluosa

Lahden kaupungin talousarviosta vuodelle 2020 sekä
taloussuunnitelmasta vuosille 2020—2022 päätti kaupunginvaltuusto
(25.11.2019 § 114).
Lahden kaupungin hallintosäännön 37 §:n mukaan ”Kaupunginhallitus
sekä lauta- ja johtokunnat sekä jaostot hyväksyvät omalta osaltaan
talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat, jotka koskevat
kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion ja tavoitteiden
toteuttamista sekä määrärahojen jakoa käyttötarkoituksiin.”
Kaupunginhallitus (20.4.2020 § 106) päätti, että konsernihallinnon,
palvelualueiden ja taseyksiköiden vuoden 2020 käyttösuunnitelmat
otetaan uudelleen tarkasteluun koronaepidemian ja sen aiheuttaman
poikkeuksellisen tilanteen vaikutusten arviointia varten.
Koronaepidemian ja poikkeusolojen aiheuttamat talousvaikutukset
tarkentuvat epidemiatilanteen ja rajoitustoimenpiteiden purkamisen
edistyessä. Poikkeusoloista aiheutuneisiin tulomenetyksiin ja
mahdollisiin menon lisäyksiin on haettu erillisiä korona-avustuksia,
joiden maksatus tarkentuu myöhemmin. Lisäksi valtio tulee
korvaamaan kunnille poikkeusoloista aiheutuvia taloudellisia
vaikutuksia.
Lauta- ja johtokunnat sekä jaostot vievät tiedoksi alaistensa yksiköiden
vaikutusten arvioinnin kaupunginhallitukselle 31.8.2020.
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Lahden kaupunki
Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Päätöspäivämäärä
17.06.2020
§ 25

Poikkeusolojen aiheuttamat todelliset taloudelliset vaikutukset ja
käyttösuunnitelmien muutostarpeet tarkentuvat, kun valtiontukipaketin
määrä ja laskentaperiaatteet vahvistuvat sekä epidemiatilanteen
vaikutukset toimintaan täsmentyvät. Tämän jälkeen tarkastellaan
kaupunkitasolla kokonaisvaikutus sekä valmistellaan tarvittavat
käyttösuunnitelmamuutokset ja määrärahan kattamisen tarve.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-

Liitteenä

Koronaepidemian aiheuttamat taloudelliset vaikutukset
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TALOUSVAIKUTUKSET (tuottojen tai kulujen alitus -merkkisenä ja lisäykset +merkkisinä)

SIVISTYKSEN PALVELUALUE YHTEENSÄ
VARHAISKASVATUSPALVELUT
Yksityinen varhaiskasvatus (5-vuotiaiden maksuton kokeilu, palvelusetelipäivitys)
Varhaiskasvatuksen lisäryhmät
Asiakasmaksutulot (5 -vuotiaiden maksuton kokeilu, koronavirustilanteesta johtuvat maksualennukset)
Ateriakustannusten pieneneminen
PERUSOPETUSPALVELUT
Lähiopetuksen järjestäminen/toukokuu (kuljetuskustannukset ja tilavuokrat/Salpaus)
Kokous- ym. kustannukset
Laitoshuolto- ja ateriapalvelut: tilanne avoin 1.6. kustannusten jaon ja laskutusten osalta
Oppimisen tuen ja tukiopetuksen tarve: syntyy lisäkustannuksia 1.8. alkaen
NUORISOPALVELUT
Avustukset (koronatuki nuorisoyhdistyksille)
Lisätty kannettavia tietokoneita
Työpajojen asiakastulot pienentyneet
LUKIOKOULUTUS
Hankinnat, etäohjelmat
Tukitoiminnat; vahtimestaripalvelut, siivous, opiskelijaruokailu
KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT
Henkilöstön ja asiakkaiden suojaamiseen liittyvät hankinnat (mm. pisarasuojat ja BIG IP-asennukset koneille)
Kirjastojen sulkuajalta ei peritä myöhästymismaksuja eikä saada mm. kopiomaksuja tai auditorion tilavuokria
Vartiointipalvelut, siivous, aineistokuljetukset
WELLAMO-OPISTO
Maksuttomia extrakursseja syyskaudella (kevään keskeytynyt opetus: korvaus)
Kurssimaksutulot (kurssitoiminta keskeytyi)
Opetuksen palkka- ja matkakulut vähenivät
KULTTUURIPALVELUT
Avustuksiin koronalisää
Kesänäyttämön juhlakesä ja muuta kulttuuritoimintaa peruttu
LIIKUNTAPALVELUT
Seurojen tuki
Käyttäjämäärien väheneminen / sulut liikuntapaikoilla
Hygienia- ja turvallisuushankinnat- ja järjestelyt
KAUPUNGINMUSEO
Lipputulot ja myyntitulot
Kannettavat tietokoneet
KAUPUNGINORKESTERI
Matkakulujen korvaus peruuntuneesta trump.äj. koesoitosta
Pääsy- ja palvelumaksujen palautus
Kausikorttimaksujen palautus
Teostomaksujen alenema
Verkko- ym. tilapäisesiintymisten tuotantokulut, lisäksi tuotettu kouluille kulttuurikasvatusmateriaalia
Toteutumattomat pääsymaksu- ja palvelumaksutulot, arvio 05/2020 saakka
Toteutumattomat tilauskonserttituotot, peruuntuneet sopimukset 06/2020 saakka
Toteutumattomat tuotanto- ja henkilöstökulut peruuntuneista tilaisuuksista 06/2020 saakka
Pääsymaksu- ja palvelumaksualenema syyskaudella 2020
Kausikorttimyynnin alenema noin 20 %
KAUPUNGINTEATTERI
Laitehankinnat/etätyö
Esitystoiminnan keskeytyminen, lipputulojen menetykset
Vierailujen ja tilavuokrien peruuntumiset, ohjeismyynti keskeytynyt
Syksyn liikevaihdon odotettu väheneminen
Menoja säästynyt: vierailijat, henkilöstökulut, vuokratyö, tekijänoikeuspalkkiot

TUOTOT

KULUT

-2 867 105 €

-354 000 €

177 000 €
367 000 €
-475 000 €
-600 000 €
83 000 €
30 000 €

19 300 €
10 000 €
-35 000 €
2 500 €
-180 000 €
1 000 €
-35 000 €
-7 000 €
24 000 €
-10 800 €
-22 000 €

-28 000 €

-600 000 €

25 000 €
-23 000 €
75 000 €
-150 000 €
150 000 €

-46 000 €
4 000 €

-72 000 €
-40 000 €

3 500 €
2 000 €
-15 000 €
35 000 €

-70 000 €
-77 500 €
-200 000 €
-250 000 €
-30 000 €

-497 587 €
-130 218 €
-470 000 €

3 000 €
4 000 €

-172 300 €
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Lahden kaupunki
Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Päätöspäivämäärä
17.06.2020
§ 26

Liikuntapalveluiden vuosiavustukset vuonna 2020, täydennetyt hakemukset
D/630/12.04.03.00.00/2020
Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja

Liikuntatoimenjohtaja Tommi Lanki, puh. 050 559 4145

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Lautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta jo kokouksessa.
Päätös voidaan panna täytäntöön ennen lainvoimaisuutta, mikäli
avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan avustuksen siinä
tapauksessa, että tämä päätös kumoutuu oikaisuvaatimuksen /
valituksen johdosta.

Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Tiina Granqvist
Lautakunta päättää myöntää avustuksia lahtelaisille urheiluseuroille
määräaikaan anomuksensa jättäneille ja liitetietojaan myöhemmin
täydentäneille seuroille seuraavasti:

Nastolan Urheiluratsastajat ry
Lahden Tenniskerho ry
Lahden Ratsastajat ry
Urheilusukellusseura Lahden Pingviinit ry
Lahden Verkkopalloseura ry
Nastola Minton ry
Kimmo Volley ry
Viipurin Reipas ry
Yhteensä

600 €
1 000 €
1 800 €
500 €
2 700 €
500 €
1 000 €
6 300 €
14 400 €

Hakemuksensa vaillinaisin liittein määräaikaan mennessä
jättäneiden: FC Kuusysi ry:n, FC Reipas ry:n, Jousiseura Lahden
Vasama ry:n, Keilaseura Bay ry:n, Lahden Frisbee Club ry:n, LCS
Panthers ry:n, Lahden Kortteliliiga ry:n, Lahden Mailaveikot ry:n,
Lahden Taitoluistelijat ry:n, Lahti-Sulkkis ry:n, Myllylammen Urheilijat
ry:n, Nastolan Hapkido ry:n ja Seibukan Lahti ry:n ry:n avustuksista
päätetään sen jälkeen, kun urheiluseurat ovat täydentäneet
hakemuksensa.
Lautakunta tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta jo kokouksessa.
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Lahden kaupunki
Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Päätöspäivämäärä
17.06.2020
§ 26

Päätös voidaan panna täytäntöön ennen lainvoimaisuutta, mikäli
avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan avustuksen siinä
tapauksessa, että tämä päätös kumoutuu oikaisuvaatimuksen /
valituksen johdosta.
Käsittely

Jäsen Tomi Sairomaa ja jäsen Aija-Riitta Saastamoinen ilmoittivat
olevansa esteellisiä. Esteellisydet todettiin hallintolain 28 § 1
momentin 5 perusteella. Jäsenet Sairomaa ja Saastamoinen
poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Perusteluosa

Vuosiavustusten hakemisesta ilmoitettiin Etelä-Suomen Sanomissa
1.3.2020, Uusi Lahti- ja Nastola-lehdissä 4.3.2020 ja kaupungin
verkkosivujen kuulutuksissa sekä Avustukset-sivustolla.
Vuosiavustusten hakuaika oli 31.3.2020 klo 15 mennessä. Liikuntaja urheiluseurojen toiminnan määrää, laatua ja laajuutta arvioitaessa
on otettava huomioon mm. seuran jäsenmäärä, toimipisteiden
lukumäärä ja alueellinen jakauma sekä toiminnan monipuolisuus.
Yhteiskunnallisen merkityksen arvioinnissa tulee ottaa huomioon
seuran työ kaupunkilaisten fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin ja
yhteisöllisyyden lisäämisen alueilla. Erityisenä arviointiperusteena
otetaan huomioon toiminnan laajuus, seuran lapsi- ja
nuorisotoiminta, merkitys lahtelaisessa liikuntaelämässä ja
liikkumattomuuden ehkäisemiseen panostettu työ.
Kaupungin myöntämien avustusten ehtona on, että avustuksen saaja
esittää selvityksen edellisen kerran saamansa kaupungin avustuksen
käytöstä; selvityksenä hyväksytään jäljennös ko. avustusvuoden
tuloslaskelmasta, taseesta, tilintarkastustoiminnantarkastuskertomuksesta ja toimintakertomuksesta.
Avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan avustuksen siltä osin, kuin
sitä ei ole käytetty avustusanomuksessa esitettyyn tarkoitukseen.
Käsittelyyn voidaan ottaa sellaiset määräaikaan 31.3.2020 klo
15:een hakemuksensa jättäneet seurat, joiden hakemuksen liitteenä
on selvitys edellisen kerran kaupungilta saamansa avustuksen
käytöstä.
Kaupunginjohtaja on tehnyt 8.4.2020/29 § viranhaltijapäätöksen
Liikuntapalveluiden vuosiavustukset vuonna 2020, täydennetyt
hakemukset.
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Lahden kaupunki
Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Päätöspäivämäärä
17.06.2020
§ 26

Päätösehdotuksen vuosiavustussummissa on huomioitu
mahdollisuuksien mukaan ne seurakohtaiset tiedot, jotka on
ilmoitettu alkuperäisten avustushakemusten täydennyksenä
vastauksissa liikuntapalvelut-yksikön seuroille 9.4.2020 lähettämään
kirjeeseen/kyselyyn (liitteenä) koskien koronaepidemiatilanteen
vaikutuksia.
Kirje/kysely lähetettiin määräaikaan mennessä vuosiavustusta
hakeneille lahtelaisille liikunta- ja urheiluseuroille sähköpostitse
täydennyspyyntönä alkuperäiseen vuosiavustushakemukseen.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Avustusten saajat, laskutustiimi

Liitteenä

Kirje/kysely seuroille
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Lahti 9.4.2020

Tervehdys Lahden kaupungin liikuntapalveluista!

Olemme vastaanottaneet seuranne vuosiavustushakemuksen vuodelle 2020.
Vuosiavustusten hakuaika päättyi 31.3.2020. Avustukset on määrä myöntää liikunta- ja
kulttuurilautakunnan kokouksessa 20.5.2020 (mahdollisesti myöhemminkin liitetäydennysten saapumisten
jälkeen).
Vallitsevan, maaliskuun puolivälissä alkaneen koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen seurauksena
seurojen toiminta on vaikeutunut pääsääntöisesti merkittävästi ainakin väliaikaisesti.
Liikuntapalveluissa valmistaudutaan kaupunginjohtajan päätöksen mukaisesti tukemaan seurojen toimintaa
eri tavoin poikkeustilanteen aiheuttamien toiminnallisten ja taloudellisten vaikeuksien helpottamiseksi.
Toimenpiteet muodostuvat harjoitusvuoromaksujen ja vuokrakustannusten kompensaatioista sekä
mahdollisista raha-avustusten korotuksista.
Tähän liittyen pyydämme teitä vastaamaan lyhyesti ja vapaamuotoisesti muutamaan kysymykseen
poikkeustilanteen vaikutuksista seuran toimintaan ja erityisesti taloudelliseen tilanteeseen.
Taloudellista arviota pyydetään tässä vaiheessa aikavälin 17.3.-31.5.2020 vaikutuksista.
Kysymyksiin vastaamisen lisäksi pyydämme teitä myös täydentämään lähettämäänne
vuosiavustushakemusta siten, että ilmoitatte summan, jota haette poikkeustilanteen seuralle aiheuttamien
taloudellisten menetysten kompensoimiseksi jo aiemmin hakemanne vuosiavustuksen lisäksi.
Jos poikkeustilanteen vaikutukset sisältyvät jo vuosiavustushakemukseen, ilmoittakaa myös se vielä
kertaalleen, kiitos.
Pyydän toimittamaan vastaukset suoraan sähköpostiini (tommi.lanki@lahti.fi) viimeistään 6.5.2020
mennessä. Vastaukset voi kirjoittaa suoraan tähän word-pohjaan ja lähettää s-postin liitteenä takaisin.
Liitämme vastaukset liikunta- ja kulttuurilautakunnan avustusten jaon valmisteluprosessiin
poikkeustilanteen vaikutuksesta tehtävänä normaalin hakumenettelyn täydennyksenä.

ystävällisin terveisin,

Tommi Lanki
liikuntatoimenjohtaja
Lahden kaupunki

Sivu 10

§ 26, LIKU 17.6.2020 17:00 / Liite: Kirje/kysely liikunta- ja urheiluseuroille

Kysymyksiä seuranne arvioista koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen osalta.

1. Miten arvioitte poikkeustilanteen vaikutukset seuran toimintaan ja talouteen?

2. Minkälaisia toimenpidesuunnitelmia seurallanne on poikkeustilanteen keston ajalle ja sen jälkeisen
toiminnan käynnistämiselle?

3. Miten arvioitte poikkeustilanteen vaikutukset seuranne jäsen- ja harrastajamääriin pitemmällä
aikavälillä?

4. Uhkaako poikkeustilanne seuranne toiminnan jatkuvuutta?
-päättyessään 31.5.2020

kyllä

ei

-jatkuessaan kesä-heinäkuulle 2020

kyllä

ei

5. Ilmoittakaa avustussumma, jota haette poikkeustilanteen seuralle aiheuttamien taloudellisten
menetysten kompensoimiseksi aiemmin hakemanne vuosiavustuksen lisäksi, ellei se sisälly jo
alkuperäiseen haettuun summaan.

Kiitos vastauksista jo etukäteen!

Sivu 11

§ 27, LIKU 17.6.2020 17:00

D: 629/2020

Sivu 12
1 (3)

Lahden kaupunki
Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Päätöspäivämäärä
17.06.2020
§ 27

Liikunnan ja kulttuurin vastuualueen kulttuuriyhdistysten vuosiavustukset vuonna
2020, täydennetyt hakemukset
D/629/12.03.01.02.00/2020
Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja

Kulttuuriasiainpäällikkö Matti Karhos, puh. 050 387 8792

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Lautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta jo kokouksessa.
Päätös voidaan pannan täytäntöön ennen lainvoimaisuutta, mikäli
avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan avustuksen siinä
tapauksessa että tämä päätös kumoutuu oikaisuvaatimuksen /
valituksen johdosta.

Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Tiina Granqvist
Lautakunta päättää myöntää avustuksia lahtelaisille
kulttuuriyhdistyksille määräaikaan anomuksensa jättäneille ja
liitetietojaan myöhemmin täydentäneille seuroille seuraavasti:

Hollolan Näyttämö ry
Lahden Kivi- ja Koruharrastajat ry
Lahden lauantainäyttämö ry
Lahti-Seura ry
yhteensä

1 000 €
400 €
2 200 €
1 300 €
4 900 €

Lautakunta päättää, että hakemuksensa vaillinaisin liitteiden
määräaikaan jättäneiden Lahden Veteraanisoittokunta ry:n, Lahden
Bach-kuoro ry:n, Lahden kitaraorkesteri ry:n, Finn-Kanteleet ry:n,
Lahden kamarikuoro ry:n, Aatetila ry:n, Lahden tanssin ammattilaiset
ry:n ja Viihdelaulajayhdistys ConCordis ry:n avustuksista päätetään
sen jälkeen, kun nämä yhdistykset ovat täydentäneet
hakemuksensa.
Lisäksi lautakunta tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta jo
kokouksessa.
Päätös voidaan pannan täytäntöön ennen lainvoimaisuutta, mikäli
avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan avustuksen siinä
tapauksessa että tämä päätös kumoutuu oikaisuvaatimuksen /
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Lahden kaupunki
Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Päätöspäivämäärä
17.06.2020
§ 27

valituksen johdosta.

Perusteluosa

Vuosiavustusten hakemisesta ilmoitettiin Etelä-Suomen Sanomissa
1.3.2020, Uusi Lahti- ja Nastola-lehdissä 4.3.2020 ja kaupungin
verkkosivujen kuulutuksissa sekä Avustukset-sivustolla.
Vuosiavustusten hakuaika oli 31.3.2020 klo 15 mennessä.
Kulttuuriavustuksia jaettaessa on kiinnitetty huomiota mm. toiminnan
laajuuteen ja tavoittavuuteen, muualta saatuihin avustuksiin sekä
kulttuuritarjontaa täydentävien esteettömien tilaisuuksien ja
tapahtumien järjestämiseen. Erityisenä painopisteenä on
lastenkulttuurin tukeminen.
Avustuksen saaja sitoutuu jo hakemusta lähettäessään avustuksen
käytöstä ja raportoinnista annettuihin sääntöihin ja aikatauluihin.
Avustusta saanut on velvollinen toimittamaan selvityksen edellisenä
vuonna myönnettyjen varojen käytöstä annettujen ohjeiden ja
aikataulujen mukaisesti. Avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan
avustuksen siltä osin, kuin sitä ei ole käytetty avustusanomuksessa
esitettyyn tarkoitukseen.
Käsittelyyn voidaan ottaa sellaiset määräaikaan 31.3.2020 klo 15
mennessä hakemuksensa jättäneet yhdistykset, joiden hakemuksen
liitteenä on selvitys edellisen kerran kaupungilta saamansa
avustuksen käytöstä.
Kaupunginjohtaja on tehnyt 8.4.2020/29 § viranhaltijapäätöksen
Liikunnan ja kulttuurin vastuualueen kulttuuriyhdistysten
vuosiavustukset vuonna 2020, täydennetyt hakemukset.
Päätösehdotuksen vuosiavustussummissa sekä toistuvaisavustusten
lisätuessa on huomioitu ne yhdistyskohtaiset kohtaiset tiedot, jotka
on ilmoitettu alkuperäisten avustushakemusten
täydennyksenä vastauksissa kulttuuripalveluiden yhdistyksille
26.3.2020 ja 14.4.2020 lähettämiin kyselyihin (esityslistan liitteenä)
koskien koronaepidemiatilanteen vaikutuksia.
Kysely lähetettiin määräaikaan mennessä vuosiavustusta
hakeneille lahtelaisille kulttuuriyhdistyksille sekä aiemmin
toistuvaisavustusta saaneille kulttuuriyhdistyksille sähköpostitse
täydennyspyyntönä alkuperäiseen hakemukseen.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus
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Lahden kaupunki
Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Päätöspäivämäärä
17.06.2020
§ 27

Toimenpiteet

Avustusten hakijat ja saajat, laskutustiimi

Liitteenä

Kirje yhdistyksille

§ 27, LIKU 17.6.2020 17:00 / Liite: Kirje yhdistyksille

Liite
Vuosiavustukset 2020
Kysely 26.3.2020
Lähetetty kaikille toistuvaisavusta saaneille kulttuuriyhdistyksille
Hyvä lahtelainen kulttuuritoimija
Koostan kulttuurikentän tilannekuvaa koronavirusepidemian vaikutuksista. Pyydän teiltä mielellään ensi
maanantaihin (30.3.) mennessä, vastauksia seuraaviin aiheisiin:
• Miten koronavirusepidemia on vaikuttanut toimintaanne?
• Oletteko joutuneet perumaan tai siirtämään jo suunniteltua toimintaanne?
• Arvioi koronavirusepidemian aiheutuvien taloudellisten menetysten kokoluokkaa.
Lisäksi pyydän ajatuksia ja ideoita, minkälaista tukea toivoisitte kaupungilta tässä tilanteessa (myös muuta
kuin taloudellista). Kuittaathan tämän viestin vastaanotetuksi.
Kysely 14.4.2020
Lähetetty niille toistuvaisavustuksen saajille, jotka edellisessä kyselyssä ilmoittivat
koronavirusepidemian vaikuttaneen toimintaansa
Kysely: Poikkeustilanteen vaikutukset yhdistyksenne toimintaan
1. Miten arvioitte poikkeustilanteen vaikutukset yhdistyksenne toimintaan ja talouteen? Pyydän lyhyttä,
ytimekästä ja konkretiaan perustuvaa vastausta.
2. Uhkaako poikkeustilanne yhdistyksenne toiminnan jatkuvuutta?
• päättyessään 31.5.2020 (kyllä/ei)
• jatkuessaan kesä-elokuulle 2020 (kyllä/ei)
3. Ilmoittakaa vastaukseenne kohdassa 1 perustuva tarkka avustussumma, jota haette poikkeustilanteen
yhdistyksellenne aiheuttamien taloudellisten menetysten kompensoimiseksi aiemmin saamanne
avustuksen lisäksi.
Kysely 14.4.2020
Lähetetty kaikille vuosiavustushakemuksen määräajassa jättäneille kulttuuriyhdistyksille
Kysely: Poikkeustilanteen vaikutukset yhdistyksenne toimintaan
1. Miten arvioitte poikkeustilanteen vaikutukset yhdistyksenne toimintaan ja talouteen?
2. Uhkaako poikkeustilanne yhdistyksenne toiminnan jatkuvuutta?
• päättyessään 31.5.2020 (kyllä/ei)
• jatkuessaan kesä-elokuulle 2020 (kyllä/ei)
3. Ilmoittakaa vastaukseenne kohdassa 1 perustuva avustussumma, jota haette poikkeustilanteen
yhdistyksellenne aiheuttamien taloudellisten menetysten kompensoimiseksi aiemmin hakemanne
avustuksen lisäksi, ellei se sisälly jo alkuperäiseen haettuun summaan.
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Lahden kaupunki
Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Päätöspäivämäärä
17.06.2020
§ 28

Tiedoksi merkittävät asiat
D/8/07.01.03.00.02/2020
Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja

Valmistelusihteeri Tuula Seljas, puh. 050 383 6501

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Tiina Granqvist
Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Perusteluosa

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset ajalta 15.5. -11.6.2020 (liitteenä).
Liikunta- ja kulttuurilautakunnan itsearviointikyselyn tulokset

Asiakirjat ja viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä luottamushenkilöiden extrassa.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-

Liitteenä

Luettelo viranhaltijapäätöksistä

§ 28, LIKU 17.6.2020 17:00 / Liite: Luettelo 17.6.2020
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Viranhaltija

Sivu 17
11.06.2020

Yksikkö

Valmistumispäivä

Liikunnan ja kulttuurin vastuualue/Liikuntapalvelut

25.05.2020

Nimike
Liikuntapalveluvastaava

0002/2020 Koulujen ja monitoimitalojen liikuntasalien harjoitusvuorot syksy 2020-kevät 2021
Liikuntapalveluvastaava

Liikunnan ja kulttuurin vastuualue/Liikuntapalvelut

18.05.2020

0002/2020 Urheiluseurojen harjoitusvuorot jäähalleille kaudella 2020-2021
Liikuntapalveluvastaava

Liikunnan ja kulttuurin vastuualue/Liikuntapalvelut

27.05.2020

0003/2020 Kisapuiston ja Mukkulan tekonurmien, palloiluhallin talviharjoitusvuorot syksy 2020 –
kevät 2021
Liikuntapalveluvastaava

Liikunnan ja kulttuurin vastuualue/Liikuntapalvelut

19.05.2020

0005/2020 Uimahallien harjoitusvuorot syksy 2020 - kevät 2021
Teatterin apulaisjohtaja
Kaupunginteatteri
0020/2020 Jättitaulujen mainoskampanjat 2020 - 2021

20.05.2020

Kulttuuriasiainpäällikkö

Liikunnan ja kulttuurin
vastuualue/Kulttuuripalvelut
0021/2020 Työskentelyapurahan myöntäminen

03.06.2020

Kulttuuriasiainpäällikkö

Liikunnan ja kulttuurin
vastuualue/Kulttuuripalvelut
0022/2020 Projektiavustuksen myöntämättä jättäminen

08.06.2020

Teatterin apulaisjohtaja
Kaupunginteatteri
0022/2020 Teatterin syksyn 2020 ohjelmistolehden jakelu

20.05.2020

Teatterin apulaisjohtaja
Kaupunginteatteri
0023/2020 Osuuskauppa Hämeenmaan kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen hyväksyminen

20.05.2020

Kulttuuriasiainpäällikkö

Liikunnan ja kulttuurin
vastuualue/Kulttuuripalvelut
0023/2020 Projektiavustuksen myöntämättä jättäminen

08.06.2020

Teatterin apulaisjohtaja
Kaupunginteatteri
0024/2020 HOT CLUB Productions Oy:n kanssa tehdyn yhteistuotantosopimuksen

08.06.2020

Kulttuuriasiainpäällikkö

Liikunnan ja kulttuurin
vastuualue/Kulttuuripalvelut
0024/2020 Projektiavustuksen myöntäminen

08.06.2020

Teatterin apulaisjohtaja
Kaupunginteatteri
0025/2020 Jussi Virkki Visualin kanssa tehdyn yhteistuotantosopimuksen hyväksyminen

08.06.2020

Kulttuuriasiainpäällikkö

Liikunnan ja kulttuurin
vastuualue/Kulttuuripalvelut
0025/2020 Työskentelyapurahan myöntäminen

08.06.2020

Teatterin apulaisjohtaja
Kaupunginteatteri
0026/2020 Kulttuuriosuuskunta Kellopelin kanssa tehdyn yhteistuotantosopimuksen

08.06.2020

Kulttuuriasiainpäällikkö

Liikunnan ja kulttuurin
vastuualue/Kulttuuripalvelut
0026/2020 Työskentelyapurahan myöntäminen

08.06.2020

Teatterin apulaisjohtaja
Kaupunginteatteri
0027/2020 Tilaussopimus musikaalin kääntämisestä

10.06.2020

Kulttuuriasiainpäällikkö

Liikunnan ja kulttuurin
vastuualue/Kulttuuripalvelut
0027/2020 Työskentelyapurahan myöntäminen

08.06.2020

Kulttuuriasiainpäällikkö

08.06.2020

Liikunnan ja kulttuurin
vastuualue/Kulttuuripalvelut
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Lahden kaupunki
Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Päätöspäivämäärä
17.06.2020
§ 29

Muut asiat
D/11/00.02.03.00.00/2020
Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Puheenjohtaja
Lautakunta merkitsee asiat tiedokseen.

Perusteluosa

Puheenjohtaja kiitti lautakuntaa, edustajia, esittelijää ja asiantuntijoita
kuluneesta keväästä ja tehdystä tärkeästä työstä ja toivotti mukavaa
kesää.

Muutoksenhaku

-

Toimenpiteet
Liitteenä

-
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Lahden kaupunki
Toimielin:

Kunnallisasiat
Kokouspäivämäärä:

Liikunta- ja kulttuurilautakunta

17.06.2020

Liitetään pöytäkirjaan

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 25, 28, 29
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
Pöytäkirjan
§:n osalta muutoksenhakuoikeus on siten rajoitettu, että kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:n mukaan viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen tai saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintovalitusasiana käsiteltäväksi siltä osin kuin
päätös koskee viranhaltijan palvelussuhteen ehtoja, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on
oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja
-aika

Kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, mikäli niistä
voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen
oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, ja sen yhteystiedot:
Toimielin:
Postiosoite:
Käyntiosoite:
Puh.:
Faksi:
Sähköpostiosoite:
Aukioloaika:

Liikunta- ja kulttuurilautakunta
PL 202, 15101 Lahti
Lahden Palvelutori, Lahti-Piste, Kauppakeskus Trio,
2. krs, Aleksanterinkatu 18
(03) 814 11
(03) 814 2244
kirjaamo@lahti.fi
klo 9-18

Pykälät: 26, 27
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituksen tekoon
oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja
on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Oikaisuvaatimusaika taloudellisin ja tuotannollisin perustein tehdystä irtisanomista koskevasta päätöksestä alkaa kulua vasta irtisanomisajan päättymisestä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen sekä sen tekijä ja yhteystiedot.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja vali-

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
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tusaika

hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen ja sen yhteystiedot

Valitusaika:
30 päivää

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
www.oikeus.fi/hao/hameenlinna
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
029 56 42200
Telekopio 029 56 42269
hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät:

Valitusviranomainen ja sen yhteystiedot:

Valitusaika:
30 päivää

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
www.oikeus.fi/hao/hameenlinna
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
029 56 42200
Telekopio 029 56 42269
hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnallisvalituksen tekoon oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä
yleisessä tietoverkossa. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
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.
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 esitettävä valtakirja (HLL 21 §).
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Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Tuomioistuinmaksut
Lisätiedot

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 viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n mukaan peritään hallinto-oikeudessa ja markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä tuomioistuimissa 4 ja 5 §:n poikkeuksia lukuun ottamatta. Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Hankinta-asioita (pykälät
liitteenä.

) koskeva oikaisuohje ja valitusosoitus on pöytäkirjan erillisenä

