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LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
13 § 
Elala 8.3.2022 valmistelija: sivistysjohtaja-rehtori Anssi Lepistö p. 044 706 4412   
 

Kuntalain (410/2015) 103 §:n mukaan muu toimielin kuin val-
tuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on 
läsnä. Hallintosäännön 130 §:n mukaan toimielimen jäsenten, 
esittelijän ja pöytäkirjanpitäjän lisäksi toimielimen kokouksessa on 
läsnäolo- ja puheoikeus kunnanjohtajalla ja kunnanhallituksen pu-
heenjohtajalla. Lisäksi toimielin voi päättää muiden henkilöiden 
läsnä- ja puheolo-oikeudesta.  

Hallintosäännön 125 §:n mukaisesti:  

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä 
asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähete-
tään kokouskutsun yhteydessä, mikäli erityiset syyt 
eivät ole esteenä.  

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lä-
hetetään sähköisesti jäsenille, varajäsenille ja muille, 
joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.  

Elämänlaatulautakunnan esityslista lähetetään sähköpostilla ja tä-
män kokouksen esityslista on lähetetty elämänlaatulautakunnan 
jäsenille 3.3.2022 ja lisäksi julkaistu kunnan www-sivuilla 
3.3.2022. 

 

Sivistysjohtaja-rehtori: Elämänlaatulautakunta toteaa kokouk-
sen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 
 
14 § 
Elala 8.3.2022           valmistelija: sivistysjohtaja-rehtori Anssi Lepistö p. 044 706 4412   
 
  Kuntalain (410/2015) 107 §:n mukaan toimielimen päätöksistä pi-

detään pöytäkirjaa.  
 
  Humppilan kunnan hallintosäännön 145 §:n mukaan:  
 

  Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimieli-
men puheenjohtaja.  

 
  Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa 

pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen 
päättämällä tavalla.  

 
  Pöytäkirja tarkastetaan hyväksymällä sähköpostin liit-

teenä lähetetty pöytäkirja. Tällöin tarkastus tapahtuu 
vastaamalla sähköpostitse pöytäkirjanpitäjälle tai hä-
nen sijaiselleen. Vastausviestissä tulee ilmetä, hyväk-
syykö pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjan muutoksitta 
sekä pöytäkirjantarkastajan nimi ja päivämäärä. Säh-
köisen tarkastuksen lisäksi pöytäkirja allekirjoitetaan 
toimielimen seuraavan kokouksen yhteydessä.  

 
Elämänlaatulautakunnan pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjär-
jestyksessä. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsenet Minna Au-
tio ja Tuomo Haaksi. 
 
 
Sivistysjohtaja-rehtori: Elämänlaatulautakunta valitsee pöytäkir-
jantarkastajiksi Minna Aution ja Tuomo Haaksin. 
 
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti perjantaina 11.3.2022, minkä li-
säksi pöytäkirja allekirjoitetaan seuraavan kokouksen yhteydessä. 

 
   
  Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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KÄSITTELYJÄRJESTYS 
 
15 § 
Elala 8.3.2022           valmistelija: sivistysjohtaja-rehtori Anssi Lepistö p. 044 706 4412   
 
 Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toi-

mielin toisin päätä.  
 
 Sivistysjohtaja-rehtori: Elämänlaatulautakunta päättää hyväksyä 

käsittelyjärjestyksen esityslistan mukaisena.  
 
 
 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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ELÄMÄNLAATUOSASTON TILINPÄÄTÖS 2021 

16 § 
Elala 8.3.2022           valmistelija: sivistysjohtaja-rehtori Anssi Lepistö p. 044 706 4412 
 

 
Elämänlaatulautakunnalle esitellään elämänlaatuosaston talous-
arvion toteutuminen ja toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden 
saavuttaminen vuoden 2021 tilinpäätöstietojen pohjalta. Liite 
1/Elala 8.3.2022 § 16.  
 
Sivistysjohtaja-rehtori: Elämänlaatulautakunta merkitsee saa-
neensa tiedoksi elämänlaatuosaston talousarvion toteutumisen ja 
toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisen vuoden 2021 tilinpää-
töstietojen pohjalta. 
 

 
  
 Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
        HUMPPILAN KUNTA                                                        kokous  
        ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA                                                        2/2022 

 
______________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Elämänlaatulautakunta 
 

 
 
 
LOUNA-KIRJASTOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT JA MAKSUT 
 
17 § 
Elala 8.3.2022           valmistelija: sivistysjohtaja-rehtori Anssi Lepistö p. 044 706 4412 
 

 
 Louna-kirjastoissa otetaan käyttöön laajennetut aukioloajat (oma-

toimikirjasto) 21.3.2022 alkaen. Louna-kirjastot ovat yhdessä val-
mistelleet yhteisiä laajennetun aukioloajan toimintaperiaatteita, 
jotta toiminta on yhtenäistä kaikissa seudun kirjastoissa. Samalla 
on huolehdittu, että omatoimikirjaston laitteisto toimii yhtenäisesti 
helpottaen asiakkaiden asiointia kirjastoissa sekä järjestelmän yl-
läpitoa. 

 
 Omatoimikirjastoilla tarkoitetaan kirjastojärjestelmään integroitua 

ohjelmistoa ja laitteistoa, jotka yhdessä mahdollistavat kirjastotilan 
ja sinne sijoitettujen kokoelmine käytön aikana, jolloin kirjastossa 
ei ole lainkaan henkilökuntaa paikalla. Omatoimiaikana asiakas 
kirjautuu sisälle kirjastotilaan kirjastokorttia ja siihen liitettyä tun-
nuslukua käyttäen. Voidakseen käyttää kirjastoa omatoimiaikaan, 
asiakkaan tulee hakea omatoimikirjaston käyttöoikeutta kirjallisesti 
ja sitoutua omatoimikirjaston käyttösääntöihin. 

 
 Louna-kirjastojen yhdenmukaiset laajennetut aukioloajat ovat klo 

7-21 joka päivä (ma-su). Humppilan kirjaston asiakaspalveluajat 
ovat ma klo 12-18, ti klo 10-16, ke klo 10-16, to klo 12-18 ja pe klo 
10-16. Omatoimiaikaa on siten sekä ennen asiakaspalveluajan al-
kamista että sen jälkeen. 

 
 Omatoimikirjaston käyttösäännöt on valmistelu Louna-kirjastojen 

yhteistyönä. Alle 15-vuotiaalle asiakkaalle käyttöoikeuden hakee 
hänen huoltajansa. Huoltaja vastaa, että alle 15-vuotias noudattaa 
omatoimikirjaston käyttösääntöjä. Omatoimikirjaston käyttösääntö-
jen yhteydessä on muokattu Louna-kirjastojen käyttösääntöjä (liite 
2/Elala 8.3.2022 § 17) vastaamaan uutta tilannetta ja samalla 
myös maksuliite (liite 3/Elala 8.3.2022 § 17) on ajantasaistettu.  

 
 

Sivistysjohtaja-rehtori: Elämänlaatulautakunta päättää, hyväk-
syä Louna-kirjastojen omatoimikirjaston säännöt, kirjaston käyttö-
säännöt ja maksut. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Tämä pykälä §17 tarkastettiin kokouksessa. 
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VALTUUSTOALOITE YÖMAJAN JA TURVAKODIN PERUSTAMISESTA 
 
18 § 
Elala 8.3.2022 valmistelija: sivistysjohtaja-rehtori Anssi Lepistö p. 044 706 4412 
  

 
Valtuutettu Pekka Niinikoski teki valtuustoaloitteen Perussuoma-
laisten valtuustoryhmän puolesta yömajan perustamisesta kun-
tayhteistyönä ja nopealla aikataululla sekä turvakodin perustami-
sesta seutukunnallemme valtuuston kokouksessa 10.11.2021. 
 
---- 
 
Valtuustoaloite  
 
Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut Sosiaali- ja terveysministeriö on 
Marinin hallituksen tavoitteiden mukaisesti 2020 ja202l kutsunut 
hankerahoituksen piiriin kuntia, joissa on eniten asunnottomia. Yh-
teistyöohjelman tavoite on puolittaa asunnottomuus vuoteen 2023 
mennessä. Forssan seudulta dataa ei ole, miten moni on suoraan 
tai välillisesti asunnoton, kuin myöskään työkaluja, joilla kyseisiä 
tietoja kerättäisiin. Hankkeita asian ympärillä ei alueellamme ole. 
 
Esitämme yömajan perustamista kuntayhteistyönä ja nopealla ai-
kataululla. Yömaja tarjoaisi turvaa, mutta myös keräisi ilman henki-
lötietoja tietoja asunnottomien määrästä. Yömajassa voidaan 
myös tarjota matalalla kynnyksellä palveluohjausta tms. 
 
Aloitteen tueksi nostamme lain asumisolojen kehittämisestä 
(91911985) I $:n sanamuodon, joka kuuluu seuraavanlaisesti:" 
Asunto-olojen kehittämisen tavoitteena on turvata jokaiselle Suo-
messa vakinaisesti asuvalle mahdollisuus kohtuulliseen asumi-
seen". Lisäksi korostamme saman lain pykälä 5, jossa säädetään, 
että kunnan on huolehdittava toimenpiteistä, joilla erityisesti asun-
nottomien ja puutteellisesti asuvien asumisoloja parannetaan ja 
mikäli he itse omatoimisesti eivät kykene asuntoa hankkimaan, 
kunnan on velvollisuus järjestää kohtuulliset asumisolot. Muistu-
tamme myös kuntalain (410/201'5) 8 §:n järjestämisvastuunvel-
voitteista, joiden mukaan kunta voi itse järjestää sopia järjestämis-
vastuun toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle. 
 
Lisäksi esitämme turvakodin perustamista seutukunnallemme 
koska lähin on Hämeenlinnassa. Rehellinen kysymys arvoisat val-
tuutetut, onko järjestely matalan kynnyksen järjestely? 
 
Kotiväkivallan kohdalla ensimmäisenä mieleen tulee ehkä aikuis-
ten ongelmat ja riidat mutta on myöskin nuoria, jotka joutuvat pun-
taroimaan kodin tilanteiden johdosta, onko turvallista jäädä tai 
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mennä kotiin? Näihin tilanteisiin voi liittyä päihteet, väkivalta ja 
seksuaalinen hyväksikäyttö tai sen pelko tai kaikki yhtä aikaa. 
Pääseekö hän Hämeenlinnaan? 
 
Onko meillä vastaavasti turvallista paikkaa ihmiselle, joka jostakin 
syystä on kunnan alueella yöllä ja vailla rahaa? Näitä tilanteita on, 
valitettavasti.  
 
Jokaisella on oikeus turvaan. Turvakodissa voidaan antaa palve-
luohjausta aikuisille, sekä ohjata nuori ankkuritiimin asiakkaaksi, 
joka on moniammatillinen ja on myöskin palkittu tapa lisätä kaikille 
turvallisuutta. Kiitos. 
 
--- 
 
Kunnanhallitus on käsitellyt tehtyä valtuustoaloitetta kokouksessa 
29.11.2021 ja päättänyt lähettää valtuustoaloitteen elämänlaatu-
lautakunnan valmisteltavaksi (Khall 29.11.2021 § 337). 
 
--- 
 
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymältä on pyydetty lausunto 
asiasta, koska aloitteessa esitetyt asiat liittyvät hyvinvointiyhtymän 
toimialaan. Forssan seudun hyvinvointiyhtymän yhtymähallitus on 
käsitellyt asiaa kokouksessaan 31.1.2022 ja antanut asiassa seu-
raavanlaisen lausunnon: 
 
Lausunto valtuustoaloitteeseen koskien yömajan ja turvako-
din perustamista seutukunnalle 

Forssan seutukunnan useammassa kunnassa on tehty aloite yö-
majan ja turvakodin perustamisesta seutukunnalle. Osa kunnista 
on pyytänyt lausuntoa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymältä 
asiaan. Oheinen lausunto on yhteinen kaikille pyytäneille kunnille. 

Aloitteessa on esitetty yömajan perustamista Forssan seudulle. 
Aloitteen mukaan yömajan tarkoituksena on tarjota turvaa ja myös 
kerätä tietoa asunnottomien määrästä seudulla. Lisäksi yömajassa 
voitaisiin tarjota matalan kynnyksen palveluja, mm. palveluoh-
jausta. 

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän aikuissosiaalityö tarjoaa 
sosiaalihuollon palveluja mm. asiakkaille, joilla on haasteita asumi-
sessaan. Erilaisia asumismuotoja on käytettävissä omana palvelu-
tuotantona ja lisäksi tarvittaessa palveluja hankitaan ostopalve-
luina. Kiinteää yhteistyötä tehdään myös mm. Forssa-Asunnot 
Oy:n kanssa ja useimmissa tilanteissa asunto voidaan tarjota pal-
veluineen, mikäli asiakas ottaa sen vastaan ja hän kykenee tuen 
turvin asumaan siinä. Tuki ja palvelut on räätälöitävissä (esim. 
asumisen ohjaus sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut, taloudelli-
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sen tuen palvelut). Asunnottomien määrä ei Forssan seudulla tar-
kasti ole tiedossa, koska osa asuu tuttavien luona eikä välttämättä 
hae palveluja. 

Isommissa kaupungeissa on yömajatyyppisiä ratkaisuja vastaa-
maan suurempaan asunnottomien määrään. Tällöin usein tausta-
tahoina on mm. erilaiset järjestöt ja seurakunta. Lähtökohtaisesti 
inhimillisestä näkökulmasta ratkaisu pitäisi yksilön näkökulmasta 
olla jokin muu palvelumuoto kuin yömaja. Forssan seudulla tarjo-
taan näitä edellä mainittuja palveluja ensisijaisesti eikä yömajan 
perustamista nähdä ratkaisuna tilanteeseen. Erilaisia asumismuo-
toja tulee kehittää ja seudulla olisi mm. tarvetta tukiasumisyksi-
kölle, jossa päihteiden käyttö on sallittu. Päihteiden aktiivinen 
käyttö on useimmissa tilanteissa este asunnon saamiselle tai sen 
kunnossa pitämiselle. 

Aloitteessa esitetään myös turvakodin perustamista. Aloitteen mu-
kaan nykytilanteessa on haasteena matka Hämeenlinnaan, jossa 
lähin turvakoti sijaitsee. Aloitteen mukaan paikallinen turvakoti toi-
misi paremmin matalan kynnyksen palveluna niin nuorille kuin ai-
kuisillekin. 

THL vastaa Suomessa turvakotipalvelun järjestämisestä, palvelu-
verkoston koordinoinnista ja kehittämisestä. Kanta-Hämeen perhe-
työ ry toimii THL:n valitsemana turvakotipalvelun tuottajana Kanta-
Hämeessä. Lähin turvakoti sijaitsee Hämeenlinnassa. Turvakoti on 
auki ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä. Paikalla on 
aina ammatillinen henkilökunta. Turvakodissa jokainen perhe saa 
oman huoneen. Ruoka, hygieniatarvikkeet sekä pyykinpesumah-
dollisuus kuuluvat turvakotipalveluun. Jokaisella asiakkaalle (aikui-
selle ja lapselle) nimetään omatyöntekijä, joka vastaa asiakaspro-
sessista sekä väkivaltatyöstä. Jaksoon kuuluvat omatyöntekijän 
sekä turvakodin sosiaalityöntekijän tapaamiset. Turvakodissa teh-
dään myös palveluohjausta. 

Palvelu on asiakkaalle maksutonta, eikä turvakotiin hakeutumi-
seen tarvita toista viranomaista, maksusitoumusta tms. Myös tur-
vakotiin kulkemisen kustannukset korvataan asiakkaalle. Palvelu 
on siten laadukasta ja juuri lähisuhdeväkivaltaa kohdanneelle hen-
kilölle tai perheelle suunniteltua. 

Lisäksi Forssan seudulla on kriisiasunto, joka on myös maakun-
nallisen sosiaali- ja kriisipäivystyksen käytössä. Mikäli asiakas ei 
tarvitse yöaikaan tukipalveluja (on kyse aikuisesta, joka pärjää yön 
asunnossa ilman työntekijän apua) niin ensisijaisesti Forssan seu-
dun asiakkaille tarjotaan lyhytaikaiseen tarpeeseen Forssan seu-
dulla sijaitsevaa kriisiasuntoa. Kriisiasunto ja turvakoti Hämeenlin-
nassa on turvannut Forssan seudun asukkaiden tarpeen äkillisissä 
tilanteissa eikä sosiaali- ja kriisipäivystyksestä ole tullut tietoa, että 
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tarve olisi ollut laajempi. Forssan seudulla ei nähdä tarvetta perus-
taa omaa turvakotia. Kyseisiä palveluja kannattaa kehittää maa-
kunnallisesti. 

--- 
 
 
Elämänlaatulautakunnan lausunto 
 
Edellä mainittu valtuustoaloite on tehty useammassa kunnassa 
Forssan seudulla. Sosiaali- ja terveysalan viranomaiset huolehti-
vat valtakunnassa aloitteessa tarkoitetuista toiminnoista. Forssan 
seudun hyvinvointikuntayhtymä tuottaa ja järjestää sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palvelut jäsenkuntiensa puolesta. Valtuustoaloit-
teen toimesta on pyydetty lausuntoa Forssan seudun hyvinvointi-
kuntayhtymältä asian seudullisuuden ja aihepiirin takia.  

 
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus on käsi-
tellyt asiaa kokouksessaan 31.1.2022 (Yhtymähallitus 31.1.2022 § 
11) ja antanut ylläolevan lausunnon asiassa. 

 
Viitaten Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituk-
sen antamaan lausuntoon elämänlaatulautakunta yhtyy Forssan 
seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen antamaan lau-
suntoon ja toteaa, että tässä vaiheessa ei ole tarvetta ryhtyä aloit-
teessa esitettyihin toimenpiteisiin. Mikäli toimenpiteille on tarvetta 
jatkossa, elämänlaatulautakunta katsoo, että Humppilan kunnan 
tulee olla mukana asian seudullisessa selvittelyssä ja yhteistyössä 
muiden seudun kuntien kanssa. 

 
 
 

Sivistysjohtaja-rehtori: Elämänlaatulautakunta päättää antaa yl-
läolevan lausunnon tehtyyn valtuustoaloitteeseen ja esittää sen 
kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttä-
väksi. 
 
 
  
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
        HUMPPILAN KUNTA                                                        kokous  
        ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA                                                        2/2022 

 
______________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Elämänlaatulautakunta 
 

 
 
KANSALLINEN VETERAANIPÄIVÄ 27.4.2022 JA KAATUNEITTEN MUISTOPÄIVÄ 
15.5.2022 
 
19 § 
Elala 8.3.2022 valmistelija: sivistysjohtaja-rehtori Anssi Lepistö p. 044 706 4412 
 
 

Humppilan kunta on järjestänyt yhdessä Humppilan seurakunnan 
kanssa Kansallisen Veteraanipäivän ja Kaatuneitten muistopäivän 
tilaisuudet. Kansallinen Veteraanipäivä on 27.4.2022 ja Kaatuneit-
ten muistopäivä 15.5.2022. 
 
Elämänlaatulautakunta valtuuttaa kulttuurikoordinaattorin sopi-
maan Humppilan seurakunnan kanssa Kansallisen veteraanipäi-
vän sekä Kaatuneiden muistopäivän järjestelyistä. Lisäksi Elä-
mänlaatulautakunta pyytää kunnanhallitusta nimeämään kaksi 
seppeleenlaskijaa molempiin tilaisuuksiin. Kolmanneksi seppe-
leenlaskijat pyydetään vanhusneuvoston edustajaa. 
 
Tilaisuuksien suunnittelun ja toteuttamisen osalta huomioidaan 
edelleen vallitseva Covid19-pandemiatilanne. Nykyisessä tilan-
teessa voidaan suunnitella tapahtumia ja tilaisuuksia lähitilaisuuk-
sina. Mikäli pandemiatilanteessa tapahtuu muutoksia elämänlaa-
tulautakunta valtuuttaa sivistysjohtaja-rehtorin ja kulttuurikoordi-
naattorin päättämään, suunnittelemaan ja toteuttamaan em. tilai-
suudet muulla tavoin kuin lähitilaisuuksina. 

 
 
 
 Sivistysjohtaja-rehtori: Elämänlaatulautakunta päättää, 
 

1. järjestää yhdessä Humppilan seurakunnan kanssa Kansallisen 
Veteraanipäivän 27.4.2022 ja Kaatuneitten muistonpäivän 
15.5.2022 tilaisuudet sekä valtuuttaa kulttuurikoordinaattorin 
sopimaan järjestelyistä, 

2. pyytää kunnanhallitusta nimeämään molempiin tilaisuuksiin 
kaksi seppeleenlaskijaa, 

3. valtuuttaa sivistysjohtaja-rehtorin ja kulttuurikoordinaattorin 
päättämään, suunnittelemaan ja toteuttamaan em. tilaisuudet 
muulla tavoin kuin lähitilaisuuksina mikäli pandemiatilanteessa 
tapahtuu muutoksia. 

 
 
 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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HUMPPILA-PÄIVÄ 2022 
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Humppila-päivää on perinteisesti vietetty kesäkuun toisena viikon-
loppuna. Pandemiatilanteesta johtuen Humppila-päivää ei olla 
vietetty perinteisin menoin vuosina 2020 ja 2021. Kahtena edelli-
senä vuotena päivää on vietetty pienimuotoisesti ja etätilaisuuk-
sin. 

 
Elämänlaatulautakunta valtuuttaa sivistysjohtaja-rehtorin ja kult-
tuurikoordinaattorin suunnittelemaan ja toteuttamaan Humppila-
päivän vieton ja että Humppila-päivää vietetään lauantaina 
11.6.2022. Tarkempi suunnitelma esitelleen lautakunnan jäsenille 
kevään aikana. 
 
Humppila-päivän suunnittelun ja toteuttamisen osalta huomioi-
daan edelleen vallitseva Covid19-pandemiatilanne. Nykyisessä 
tilanteessa voidaan suunnitella tapahtumia ja tilaisuuksia lähitilai-
suuksina. Mikäli pandemiatilanteessa tapahtuu muutoksia elä-
mänlaatulautakunta valtuuttaa sivistysjohtaja-rehtorin ja kulttuuri-
koordinaattorin päättämään, suunnittelemaan ja toteuttamaan em. 
tilaisuudet muulla tavoin kuin lähitilaisuuksina. 
 
 
 
Sivistysjohtaja-rehtori: Elämänlaatulautakunta päättää, 
 
1. että Humppila-päivää vietetään lauantaina 11.6.2022, 
2. valtuuttaa sivistysjohtaja-rehtorin ja kulttuurikoordinaattorin 

suunnittelemaan ja toteuttamaan Humppila-päivän vieton, 
3. valtuuttaa sivistysjohtaja-rehtorin ja kulttuurikoordinaattorin 

päättämään, suunnittelemaan ja toteuttamaan em. tilaisuudet 
muulla tavoin kuin lähitilaisuuksina mikäli pandemiatilanteessa 
tapahtuu muutoksia. 
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Käsittely kokouksessa: 
 
Sivistysjohtaja-rehtori teki kokouksessa seuraavan kaltaisen muu-
tetun päätösehdotuksen: 
 
1. että Humppila-päivää vietetään 11.6.2022 - 12.6.2022, 
2. valtuuttaa sivistysjohtaja-rehtorin ja kulttuurikoordinaattorin 

suunnittelemaan ja toteuttamaan Humppila-päivän vieton, 
3. valtuuttaa sivistysjohtaja-rehtorin ja kulttuurikoordinaattorin 

päättämään, suunnittelemaan ja toteuttamaan em. tilaisuudet 
muulla tavoin kuin lähitilaisuuksina mikäli pandemiatilanteessa 
tapahtuu muutoksia. 

 
Päätös: Muutettu päätös ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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ILMOITUSASIAT 
 
21 § 
Elala 8.3.2022         valmistelija: sivistysjohtaja-rehtori Anssi Lepistö p. 044 706 4412 
 
 
  Aluehallintovirasto: 

 Loppuselvityksen hyväksyntä 18.2.2022: 
o Liikunnallinen elämäntapa – Liikkuva Humppila 

(ESAVI/34597/2020) 
 

Seuraava kokous: 
 ti 19.4.2022 kello 17.30 

 
 
Sivistysjohtaja-rehtori: Merkitään tiedoksi. 
 
 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 
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KESKUSTELUASIAT 
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Käydään keskustelua toimielimen ajankohtaisista asioista sekä   
lautakunnan jäsenten esille nostamista asioista. 
 
Keskusteltavat asiat: 

- liikuntasalin vakiovuorot kaudella 2022-2023 
- urheilukentän vakiovuorot kesälle 2022 
- kesän 2022 uimakoulu 

 
 
Sivistysjohtaja-rehtori: Merkitään tiedoksi. 
 
 
Päätös: Merkitään 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: 13, 14, 15, 16, 21, 22  
 
 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mu-

kaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa ha-
kea muutosta valittamalla: 17, 18, 19, 20 

 
 HVaIL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin pää-

töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskielto-
jen perusteet 

 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 
Oikaisuvaatimus- 
viranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaati-

muksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja 
postiosoite 

  
  Humppilan elämänlaatulautakunta 
  Kisakuja 2 
  31640 Humppila 
  
 Pykälät:  
 
 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedok-

sisaannista. Päätösten katsotaan yleisesti tulleen kunnan jäsen-
ten tietoon pöytäkirjan nähtävänä olopäivänä. 

 
 
 
 
 

Anssi Lepistö 
 Sivistysjohtaja-Rehtori 
 
Oikaisuvaatimuksen 
sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja 

se on tekijän allekirjoitettava. 
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VALITUSOSOITUS 
 
Valitusviranomainen 
ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituk-

sella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa 
hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikai-
suvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta 
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin 
myös asianosainen sekä kunnan jäsen.       
 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
Raatihuoneenkatu 1 
13100 Hämeenlinna 
puhelin 029 56 42200 (vaihde) 
faksi 029 56 42269 
hameenlinna.hao@oikeus.fi 

 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asioin-
tipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Kunnallisvalitus, pykälät  Valitusaika 30 päivää 
Hallintovalitus, pykälät  Valitusaika 30 päivää 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

 
Valituskirja  Valituskirjassa on ilmoitettava 

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaadi-

taan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakäti-
sesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut vali-
tuskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja 
postiosoite. 
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä 
tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todis-
tus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 

 
Valitusasia kirjojen 
toimittaminen  Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitus-

ajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää  
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postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin 
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 

  
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös:  

 nimi, osoite ja postiosoite Pykälät 
   
Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöy-

täkirjaotteeseen. 
 

 
 


