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Liikunta- ja kulttuurilautakunta
Pöytäkirja
Aika:
Paikka:

Sivu 1

n:o 10/2020

10.12.2020 klo 16.00 – 18.04
Sähköinen Teams-kokous

Läsnä:
Varsinaiset jäsenet
Marju Markkanen, puheenjohtaja
Helena Salakka, varapuheenjohtaja
Ulla Koskinen-Laine
Tomi Sairomaa
Roosa Rusanen
Ida Rantanen
Simon Ekpa (saapui klo 16.13
asiantuntijaesittelyn aikana)
Aija-Riitta Saastamoinen (poistui
esteellisenä §:n 56 käsittelyn ajaksi klo
17.21 – 17.22)
Pertti Arvaja
Päivi Granlund (saapui klo 16.21
asiantuntijaesittelyn aikana)
Pasi Kousa

Varajäsenet

Esittelijä:
Tiina Granqvist

sivistysjohtaja

Pysyvät asiantuntijat:
Teemu Kirjonen
Ilkka Laasonen
Hannu Takala
Matti Karhos
Tommi Lanki

intendentti
teatterinjohtaja
museonjohtaja
kulttuuriasiainpäällikkö
liikuntatoimenjohtaja

Kaupunginhallituksen edustaja:
Aleksi Mäntylä

kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja

Henkilöstön edustaja:
Nuorisovaltuuston edustaja:
Muut asiantuntijat:
Pekka Timonen

kaupunginjohtaja, asiantuntijaesittely klo 16.08
– 17.19, Kisapuiston kehittäminen

Poissa:
Markku Karjula
Timo Kangas
Polina Gavrilyuk

jäsen
henkilöstön edustaja
nuorisovaltuuston edustaja

Pöytäkirjanpitäjä:
Tuula Seljas

valmistelusihteeri
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Sivu 2

LIIKUNTA- JA KULTTUURILAUTAKUNNAN puolesta:

Marju Markkanen

Tuula Seljas

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Lahdessa joulukuun 14. päivänä 2020

Roosa Rusanen

Ida Rantanen

Pöytäkirja on ollut nähtävillä Lahden kaupungin yleisessä tietoverkossa osoitteessa
http://www.lahti.fi, joulukuun 15. päivänä 2020; todistaa
Tuula Seljas
valmistelusihteeri
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Sivu 3

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Puheenjohtajan ehdotuksesta tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Roosa Rusanen ja Ida Rantanen.

Asioiden käsittelyjärjestyksen muuttaminen
Puheenjohtajan ehdotuksesta asioiden käsittelyjärjestystä muutettiin niin, että § 60 käsiteltiin viimeisenä.
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D: 2272/2020

Sivu 4
1 (1)

Lahden kaupunki
Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Päätöspäivämäärä
10.12.2020
§ 54

Henkilöstön edustaja ja varaedustaja liikunta- ja kulttuurilautakunnassa vuonna
2021
D/2272/00.00.01.00.09/2020
Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja

Hallintopäällikkö Anniina Kovero p. 050 398 5501

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Lautakunta päättää myöntää henkilöstön edustajalle läsnäolo- ja
puheoikeuden lautakunnan kokouksissa, pois lukien lautakunnan
salaiset asiat, vuonna 2021.
Lautakunta merkitsee tiedoksi, että vuonna 2021 lautakunnan
henkilöstön edustajana toimii Päivi Hämäläinen JUKO ja varalla Kai
Laakso JHL.

Perusteluosa

Hallintosäännön 17 § sisältää maininnan niistä henkilöistä, joilla on
toimielinten kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus toimielinten
jäsenten lisäksi. Muiden kuin edellä mainittujen läsnäolosta ja
puheoikeudesta kaupungin toimielimissä päättää asianomainen
toimielin.
Henkilöstöjärjestöt ovat 12.11.2020 ilmoittaneet henkilöstön
edustajaksi liikunta- ja kulttuurilautakuntaan vuonna 2021 Päivi
Hämäläisen JUKO ja varalla Kai Laakson JHL. Esityksen mukaan
edustajalla olisi puhe- ja läsnäolo-oikeus kokouksissa.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus läsnäolo- ja puheoikeuden myöntämisen osalta
Muutoksenhakukielto tiedoksi merkitsemisen osalta

Toimenpiteet

Ao. henkilöt, ao. palveluyksiköt, Provincia Oy

Liitteenä

-
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D: 2205/2020
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Lahden kaupunki
Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Päätöspäivämäärä
10.12.2020
§ 55

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan kokouspäivät kevät 2021
D/2205/00.02.03.00.00/2020
Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja

Hallintopäällikkö Anniina Kovero p. 050 398 5501

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Tiina Granqvist
Lautakunta päättää, että kevään 2021 kokouspäivät ovat 28.1.,
17.2., 24.3., 27.4. ja 19.5.2021.

Perusteluosa

Hallintosäännön (31.8.2020/62 §) 10 §:n mukaan toimielin päättää
kokouksensa ajankohdasta ja paikasta.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen
tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee
puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.
Puheenjohtaja voi peruuttaa kokouksen, mikäli kokouksen pitäminen
ei ole aiheellista käsiteltävien asioiden vähäisen määrän tai muun
perustellun syyn vuoksi.
Liikunta- ja kulttuurilautakunnan kokouspäivät ovat pääsääntöisesti
keskiviikkoisin ja kokoukset alkavat klo 16.00.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Liikunnan ja kulttuurin vastuualue, asianosaiset, konsernipalvelut

Liitteenä

-
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D: 630/2020
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Lahden kaupunki
Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Päätöspäivämäärä
10.12.2020
§ 56

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

Liikuntatoimenjohtaja Tommi Lanki, p. 050 559 4145

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Käsittely

Jäsen Aija-Riitta Saastamoinen ilmoitti olevansa esteellinen.
Esteellisyys todettiin hallintolain 28 § 1 momentin 5 perusteella.
Jäsen Saastamoinen poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi.

Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Tiina Granqvist
Liikunta- ja kulttuurilautakunta päättää myöntää avustuksia
lahtelaisille urheiluseuroille määräaikaan anomuksensa jättäneille ja
liitetietojaan myöhemmin täydentäneille seuroille seuraavasti:
Seibukan Lahti ry
Lahden Frisbee Club ry
yhteensä

300 €
800 €
1 100 €

Lautakunta tarkastaa 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.
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
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D: 630/2020
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Lahden kaupunki
Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Päätöspäivämäärä
10.12.2020
§ 56

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.
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

Avustuksen saaja, laskutustiimi

Liitteenä

Kirje/kysely seuroille

§ 56, LIKU 10.12.2020 16:00 / Liite: Kirje/kysely liikunta- ja urheiluseuroille

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 8
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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!
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Lahden kaupunki
Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Päätöspäivämäärä
10.12.2020
§ 57

Vuoden 2020 lahtelainen urheiluteko ja nuoren lahtelaisen urheilijan
tunnustuspalkinto
D/2377/07.02.02.00.02/2020
Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja

Liikuntatoimenjohtaja Tommi Lanki, p. 050 559 4145

Päätös

Lautakunta päätti myöntää vuoden 2020 lahtelainen urheilutekotunnustuspalkinnon lahtelaiselle liikunta- ja urheiluseuratoiminnalle
selviytymisestä koronakriisistä 2020. Seurojen palkitseminen tullaan
suorittamaan vuoden 2021 käyttösuunnitelmaan kirjattavalla
seurojen korotetulla avustusmäärärahalla, joka tullaan jakamaan
seurojen vuosiavustusjaon yhteydessä viime kevään tapaan ja
vastaavalla tasolla ja kriteereillä ja vuoden 2020 nuori lahtelainen
urheilija -tunnustuspalkinnon 500 euron suuruisena painonnostaja
Jesse Nykäselle.
Tunnustuspalkinnon saajan tulee ilmoittaa palkinnon maksamista
varten Lahden kaupungin laskutustiimille (laskutustiimi@lahti.fi )
yhteystietonsa vähintään seuraavin tiedoin (nimi, osoite, s-posti ja
pankkitili).

Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Tiina Granqvist
Liikunta- ja kulttuurilautakunta päättää myöntää vuoden 2020
lahtelainen urheiluteko- tunnustuspalkinnon 1 000 euron suuruisena
ja nuorelle lahtelaiselle urheilijalle 500 euron suuruisena
kokouksessa tehdyn esityksen mukaisesti.
Tunnustuspalkinnon saajan tulee ilmoittaa palkinnon maksamista
varten Lahden kaupungin laskutustiimille (laskutustiimi@lahti.fi )
yhteystietonsa vähintään seuraavin tiedoin (nimi, osoite, s-posti ja
pankkitili).

Perusteluosa

Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 31.10.2016/§ 301
että, ’Vuoden lahtelainen urheiluteko’ -huomionosoituksen
myöntämisestä päättää vuodesta 2016 alkaen ao. lautakunta
kaupunginhallituksen 15.1.2007/57 § päättämin perustein, joissa
mainitaan seuraavaa:
"Vuoden lahtelainen urheiluteko-valintaan oikeuttaa yksittäisen
urheilijan, joukkueen tai muun kilpaurheilutoiminnassa sen eri tasoilla
mukana olevan henkilön tai organisaation yleinen toiminta tai
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Lahden kaupunki
Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Päätöspäivämäärä
10.12.2020
§ 57

yksittäinen teko, joka tarkasteltavan vuoden aikana merkittävällä ja
myönteisellä tavalla tuo esiin lahtelaista urheilukulttuuria ja
lahtelaisuutta yleisesti sekä tukee Lahden kaupungin
urheilukaupunkiasemaa kansallisesti ja/tai kansainvälisesti.
Valintaan oikeuttava toiminta tai teko voi olla esimerkiksi
urheilijan/joukkueen merkittävä menestys kilpailuissa kansallisesti ja
kansainvälisesti tai muunlainen lahtelaista urheilukulttuuria edistävä
ja uudistava toiminta, kuten mm. menestyksekkäiden ja laajasti
kiinnostavien urheilukilpailuiden ja -tapahtumien järjestäminen
Lahdessa ja/tai muulla tavalla tapahtuva lahtelaisen urheilumaineen
ylläpitäminen ja edistäminen.
Tarkastelualueena ’Vuoden lahtelainen urheiluteko’ -valinnassa on
kilpaurheilutoiminta. Valinnan kohteen asuin- tai sijaintipaikan ei
tarvitse olla Lahden kaupunki, mikäli muut valintakriteerit katsotaan
riittäviksi”.
Liikunta- ja kulttuurilautakunta päätti 16.10.2019/50 § laajentaa
Vuoden lahtelainen urheiluteko ja kulttuuriteko -tunnustuksien
myöntämistä niin, että siinä huomioidaan myös nuorelle lahtelaiselle
urheilijalle ja kulttuurintekijälle annettava tunnustus.
Ehdotuksia vuoden 2020 lahtelaisen urheiluteon saajaksi pyydettiin
jättämään kaupungin verkkosivuilla www.lahti.fi tai vierailemalla
Lahti-Pisteessä 24.11. – 1.12.2020 välisenä aikana.
Esitys vuoden 2020 lahtelaisen urheiluteon ja nuoren lahtelaisen
urheilijan tunnustuspalkinnon saajista tehdään lautakunnan
kokouksessa 10.12.2020.
Luettelo tunnustuspalkinnon vuosina 2007 - 2019 saaneista on
nähtävänä luottamushenkilöiden extrassa.
Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Tunnustuspalkinnon saajat, laskutustiimi

Liitteenä

-
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Lahden kaupunki
Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Päätöspäivämäärä
10.12.2020
§ 58

Vuoden 2020 kulttuurialan ja vuoden nuoren lahtelaisen kulttuurintekijän
tunnustuspalkinto
D/2376/12.03.01.00.01/2020
Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja

Kulttuuriasiainpäällikkö Matti Karhos, p. 050 387 8792

Päätös

Lautakunta päätti myöntää vuoden 2020 Lahden kulttuurialan
tunnustuspalkinnon 1 000 euron suuruisena näyttelijä Ritva Sorvalille
ja nuorelle lahtelaiselle kulttuurintekijälle 500 euron suuruisena
muotoilija Kaisa Jäntille.
Tunnustuspalkinnon saajan tulee ilmoittaa palkinnon maksamista
varten Lahden kaupungin laskutustiimille (laskutustiimi@lahti.fi )
yhteystietonsa vähintään seuraavin tiedoin (nimi, osoite, s-posti ja
pankkitili).

Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Tiina Granqvist
Liikunta- ja kulttuurilautakunta päättää myöntää vuoden 2020
Lahden kulttuurialan tunnustuspalkinnon 1 000 euron suuruisena ja
nuorelle lahtelaiselle kulttuurintekijälle 500 euron suuruisena
kokouksessa päätetylle saajalle.
Tunnustuspalkinnon saajan tulee ilmoittaa palkinnon maksamista
varten Lahden kaupungin laskutustiimille (laskutustiimi@lahti.fi )
yhteystietonsa vähintään seuraavin tiedoin (nimi, osoite, s-posti ja
pankkitili).

Perusteluosa

Kaupungin talousarviossa kustannuspaikalla 101052002, tilillä
474900 on varattu 1 500 euron määräraha Lahden kaupungin
kulttuurialan tunnustuspalkinnon myöntämiseen.
Tunnustuspalkinnon myöntämisen periaatteena on ollut, että se
myönnetään ansioituneesta, uutta luovasta ja usein myös
pitkäaikaisesta lahtelaisen kulttuurielämän hyväksi tehdystä työstä
joko yksityiselle taiteilijalle tai taiteilijaryhmälle.
Liikunta- ja kulttuurilautakunta päätti 16.10.2019/50 § laajentaa
Vuoden lahtelainen urheiluteko ja kulttuuriteko -tunnustuksien
myöntämistä niin, että siinä huomioidaan myös nuorelle lahtelaiselle
urheilijalle ja kulttuurintekijälle annettava tunnustus.

§ 58, LIKU 10.12.2020 16:00

D: 2376/2020

Sivu 13
2 (2)

Lahden kaupunki
Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Päätöspäivämäärä
10.12.2020
§ 58

Ehdotuksia vuoden 2020 kulttuurialan tunnustuspalkinnon saajaksi
pyydettiin jättämään kaupungin verkkosivuilla www.lahti.fi tai
vierailemalla Lahti-Pisteessä 24.11. – 1.12.2020 välisenä aikana.
Luettelo tunnustuspalkinnon saajista vuosilta 1981 – 2019 on
nähtävänä luottamushenkilöiden extrassa.
Esitys palkinnon saajasta tehdään lautakunnan kokouksessa
10.12.2020.
Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Tunnustuspalkinnon saajat, laskutustiimi

Liitteenä

-

§ 59, LIKU 10.12.2020 16:00

D: 8/2020
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Lahden kaupunki
Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Päätöspäivämäärä
10.12.2020
§ 59

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 6.11. – 3.12.2020 (liitteenä).
Kaupunginvaltuuston päätös 9.11.2020 § 94:
Ylimääräinen asia: Eron myöntäminen Hannu Kaasiselle liikunta- ja
kulttuurilautakunnan jäsenen tehtävästä ja uuden jäsenen valitseminen
- Kaupunginvaltuusto myönsi Hannu Kaasiselle eron liikunta- ja
kulttuurilautakunnan jäsenen tehtävästä ja valitsi lautakunnan
jäljellä olevaksi toimikaudeksi uudeksi jäseneksi Ida Rantasen.
D/1219/00.00.01.00.06/2017
Kaupunginvaltuuston päätös 9.11.2020 § 86:
Lahden kaupunginteatterin opintotilin muuttaminen rahastoksi
- Kaupunginvaltuusto päätti perustaa Lahden kaupunginteatterin opintorahaston 1.1.2021 alkaen.
D/1901/00.01.02.01.01/2020
Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 18.11.2020:
Ajankohtaista liikuntatoimen kentässä
D/2281/07.01.03.00.02/2020
Sivistysjohtajan päätös 23.11.2020/60 §:
Kaupunginteatterin henkilöstövuokrauspalveluhankinnan option käyttäminen
D/104/02.08.00.00.03/2020
Etelä-Suomen aluehallintoviraston tiedote 27.11.2020:
Liikuntapaikkojen rakentamisen valtionavustuksia koskevat hakemukset vuodelle 2021 ja esitykset liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaa varten vuosille 2022- 2025
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Lahden kaupunki
Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Päätöspäivämäärä
10.12.2020
§ 59

D/2347/02.05.01.00.01/2020
Asiakirjat ja viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä luottamushenkilöiden extrassa.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-

Liitteenä

Luettelo viranhaltijapäätöksistä

§ 59, LIKU 10.12.2020 16:00 / Liite: Luettelo 10.12.2020
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Viranhaltija

Yksikkö

Sivu 16
03.12.2020

Valmistumispäivä

Nimike
Teatterinjohtaja
kaupunginteatteri
0010/2020 Ohjelmistopäätös syksyn 2021 lastennäytelmästä

20.11.2020

Kulttuuriasiainpäällikkö

16.11.2020

Projektiavustuksen myöntäminen

Liikunnan ja kulttuurin vastuualue,
kulttuuripalvelut

Museonjohtaja

Liikunnan ja kulttuurin vastuualue, Lahden
kaupunginmuseo
0028/2020 Lahden taide-, juliste- ja muotoilumuseon valaisimet, osa-alue 2

16.11.2020

Kulttuuriasiainpäällikkö

Liikunnan ja kulttuurin
vastuualue/Kulttuuripalvelut
0042/2020 Projektiavustuksen myöntäminen

16.11.2020

Kulttuuriasiainpäällikkö

Liikunnan ja kulttuurin
vastuualue/Kulttuuripalvelut
0043/2020 Projektiavustuksen myöntäminen

16.11.2020

Kulttuuriasiainpäällikkö

Liikunnan ja kulttuurin
vastuualue/Kulttuuripalvelut
0044/2020 Työskentelyapurahan myöntäminen

16.11.2020

Kulttuuriasiainpäällikkö

Liikunnan ja kulttuurin
vastuualue/Kulttuuripalvelut
0045/2020 Työskentelyapurahan myöntäminen

16.11.2020

Kulttuuriasiainpäällikkö

Liikunnan ja kulttuurin
vastuualue/Kulttuuripalvelut
0046/2020 Työskentelyapurahan myöntäminen

16.11.2020

Kulttuuriasiainpäällikkö

Liikunnan ja kulttuurin
vastuualue/Kulttuuripalvelut
0047/2020 Projektiavustuksen myöntäminen

16.11.2020

Kulttuuriasiainpäällikkö

Liikunnan ja kulttuurin
vastuualue/Kulttuuripalvelut
0048/2020 Työskentelyapurahan myöntäminen

16.11.2020

Museonjohtaja

Liikunnan ja kulttuurin
vastuualue/Kulttuuripalvelut
0026/2020 Tuulenpuuskia – Suomen historiaa julisteissa 1920-1970 -kirjan painatushankinta

16.11.2020

Museonjohtaja

Liikunnan ja kulttuurin
vastuualue/Kulttuuripalvelut
0027/2020 LADin näyttelyyn hankittavat tuolit

16.11.2020

Liikuntatoimenjohtaja

16.11.2020

Liikunnan ja kulttuurin vastuualue/Liikuntapalvelut

0004/2020 Suksikopin vuokrasopimus, ensilumenladun viereen määrätylle paikalle 15.11.2020 15.4.2021

§ 60, LIKU 10.12.2020 16:00

D: 11/2020
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Lahden kaupunki
Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Päätöspäivämäärä
10.12.2020
§ 60

Muut asiat
D/11/00.02.03.00.00/2020
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Puheenjohtaja
Lautakunta merkitsee asiat tiedokseen.

Perusteluosa

Sivistysjohtaja Tiina Granqvist antoi lautakunnalle
koronatilannekatsauksen.
Liikuntatoimenjohtaja Tommi Lanki kertoi ensilumenladun tilanteesta.
Puheenjohtaja kiitti lautakunnan jäseniä ja virkamiehiä kuluneesta
vuodesta.

Muutoksenhaku

-

Toimenpiteet
Liitteenä

-

§ 61, LIKU 10.12.2020 16:00

D: 2413/2020
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Lahden kaupunki
Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Päätöspäivämäärä
10.12.2020
§ 61

Nuorisovaltuuston edustaja ja varaedustaja liikunta- ja kulttuurilautakunnassa 2021
D/2413/00.02.03.00.00/2020
Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja

Hallintopäällikkö Anniina Kovero p. 050 398 5501

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Tiina Granqvist
Lautakunta merkitsee tiedoksi, että vuonna 2021 lautakunnan
nuorisovaltuuston edustajana toimii Polina Gavrilyuk ja hänen
varaedustajanaan Onni Eerikäinen.
Samalla lautakunta tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta jo
kokouksessa.

Perusteluosa

Kaupunginhallitus päätti 30.11.2020/ 313§ asettaa nuorisovaltuuston
2020- 2021.
Hallintosäännön 7 §:n nojalla muiden kuin 17 §:ssä mainittujen
läsnäolosta ja puheoikeudesta kaupungin toimielimissä päättää
asianomainen toimielin.
Liikunta- ja kulttuurilautaunta on kokouksessaan 31.1.2019/1 §
myöntänyt Lahden nuorisovaltuuston keskuudestaan valitsemalle
edustajalle läsnäolo- ja puheoikeuden kokouksissaan ei-salaisten
asioiden osalta lautakunnan toimikauden ajaksi.
Nuorisovaltuusto on valinnut kokouksessaan 30.11.2020
edustajakseen liikunta- ja kulttuurilautakuntaan Polina Gavrilyukin ja
varaedustajaksi Onni Eerikäisen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote: Lahden nuorisovaltuusto, edustajat, liikunnan ja kulttuurin
vastuualue

Liitteenä

-

§ 62, LIKU 10.12.2020 16:00

D: 734/2019

Sivu 19
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Lahden kaupunki
Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Päätöspäivämäärä
10.12.2020
§ 62

Vuoden 2019 vuosiavustuksen myöntäminen
D/734/12.03.01.02.00/2019
Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja

Kulttuuriasiainpäällikkö Matti Karhos, p. 050 387 8792

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Tiina Granqvist
Lautakunta päättää myöntää Old Chaps ry:lle vuosiavustuksena 700
euroa.

Perusteluosa

Old Chaps ry:n täydennetty vuosiavustushakemus jäi käsittelemättä
v. 2019 lautakunnan kokouksissa. Yhdistys haki vuosiavustusta
hakuajan puitteissa ja täydensi hakemuksensa puuttuvat liitteet
ajoissa ennen vuoden 2019 loppua.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Old Chaps ry, laskutustiimi

Liitteenä

-

§ 63, LIKU 10.12.2020 16:00

D: 629/2020
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Lahden kaupunki
Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Päätöspäivämäärä
10.12.2020
§ 63

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, p. 050 387 8792

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Tiina Granqvist
Lautakunta päättää myöntää avustuksia lahtelaisille
kulttuuriyhdistyksille määräaikaan anomuksensa jättäneille ja
liitetietojaan myöhemmin täydentäneille seuroille seuraavasti:
Aatetila ry
Lahden veteraanisoittokunta ry
yhteensä

1 300 €
1 000 €
2 300 €

Lisäksi lautakunta tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta jo
kokouksessa.

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
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Lahden kaupunki
Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Päätöspäivämäärä
10.12.2020
§ 63

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

Toimenpiteet

Avustusten hakijat ja saajat, laskutustiimi

Liitteenä

Kirje yhdistyksille

§ 63, LIKU 10.12.2020 16:00 / 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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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Lahden kaupunki
Toimielin:

Kunnallisasiat
Kokouspäivämäärä:

Liikunta- ja kulttuurilautakunta

10.12.2020

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: 54 (tiedoksi merkitsemisen osalta), 59, 60, 61
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 8-18

Pykälät: 54 (läsnäolo- ja puheoikeuden myöntämisen osalta), 55, 56, 57, 58, 62, 63
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

