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SUONENJOEN KAUPUNKI
VAPAA-AJAN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Hyväksytty

Kaupunginvaltuusto 30.1.2012 § 6

Voimaan:

1.2.2012

1 § SOVELTAMISALA
Kaupungin vapaa-aikatoimen järjestämisessä noudatetaan muutoin säädetyn ja määrätyn lisäksi tämän
johtosäännön määräyksiä.

2 § TOIMINTA-AJATUS
Kirjastotoimen toiminta-ajatuksena on laadukkaiden ja monipuolisten kirjastopalveluiden tarjoaminen
kaupungin asukkaille ja kaupungissa vieraileville.
Kulttuuritoimen toiminta-ajatuksena on tukea omaehtoista kulttuuritoimintaa, järjestää
kulttuuritapahtumia sekä huolehtia kotiseututyöstä.
Liikuntatoimen toiminta-ajatuksena on, että liikunta on kaupunkilaisten elämään vaikuttava tekijä
terveyden, hyvinvoinnin ja elämänhallinnan osa-alueilla.
Nuorisotoimen toiminta-ajatuksena on luoda edellytyksiä laadukkaalle nuorisotoiminnalle kunnassa ja
kehittää sitä yhdessä paikallisten järjestöjen, eri oppilaitosten ja kotien kanssa.
3 § VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA
Kaupunginvaltuusto valitsee vapaa-ajanlautakuntaan seitsemän jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista
varajäsentä. Valtuusto valitsee yhden jäsenistä lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden
varapuheenjohtajaksi.
4 § LAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA
Vapaa-ajan lautakunnan toimialaan kuuluvat kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotyö.
Lautakunnan tehtävänä on:
1. päättää niiden määrärahojen jakamisesta, jotka kaupungin talousarviossa on varattu kirjasto-,
kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotyötä harjoittavien yhdistysten ja yhteisöjen toiminnan tukemiseen.
2. hyväksyä vapaa-ajan lautakuntaa koskevat sopimukset määrärahojen puitteissa, ellei tehtävää ole
delegoitu viranhaltijalle.
3. päättää lautakunnan toimialan taksat ja niiden perusteet, ellei tehtävää ole siirretty viranhaltijalle.
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4. pitää yhteyttä nuoriso- ja urheiluseuroihin ja muihin yhdistyksiin, oppilaitoksiin, koteihin sekä
kasvatuksen ja muun nuorisopolitiikan alalla toimiviin viranomaisiin, seurata nuorison harrastuksia
ja vapaa-ajankäyttöä, edistää paikallisten nuoriso-, urheilu- ja muiden seurojen sekä kulttuuri- ja
raittiustyön toimintaa.
5. järjestää tai tukea tapahtumien järjestämistä lautakunnan toiminta-aluilla.
6. huolehtia kotiseutuun ja sen historiaan liittyvän henkisen ja aineellisen kulttuurin tallentamiseen ja
tukea kaupungissa tapahtuvaa museotoimintaa.
7. päättää muista, omilla toimialoillaan hallintosäännössä määritellyistä asioista. Lautakunta voi siirtää
sille kuuluvaa ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle harkitsemissaan asioissa.
5 § ESITTELY
Vapaa-ajan lautakunnassa käsiteltävät asiat esittelee ja lautakunnan päällikköviranhaltijana toimii
kirjastotoimenjohtaja.
Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen, esittelijänä toimii vapaa-ajanohjaaja. Vapaa-ajan lautakunnan
kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii esittelijä. Vapaa-ajan lautakunnan viran- tai toimenhaltijat ovat
tarvittaessa läsnä asiantuntijoina.

6 § NIMENKIRJOITUS
Sen lisäksi, mitä on säädetty tai määrätty lautakunnan päätökseen perustuvat sopimukset ja sitoumukset
allekirjoittaa vapaa-ajan lautakunnan puheenjohtaja ja kirjastotoimenjohtaja sekä varmentaa vapaaajanohjaaja.

7 § LAUTAKUNNAN VIRANHALTIJAORGANISAATIOA
Kirjastotoimen esimiehenä toimii kirjastotoimenjohtaja. Kirjastotoimenjohtajan sijaisena toimii
kirjastonhoitaja.
Kulttuuritoimen esimiehenä toimii kirjastotoimenjohtaja. Kirjastotoimenjohtajan sijaisena toimii vapaaajanohjaaja.
Nuoriso- ja liikuntatoimen esimiehenä toimii vapaa-ajanohjaaja. Vapaa-ajanohjaajan sijaisena toimii
kirjastotoimenjohtaja.

8 § VIRANHALTIJOIDEN RATKAISUVALTA
Kirjastotoimenjohtaja
1. päättää kirjastomateriaalin hankinnasta ja poistosta.
2. päättää kokoelmiin kuuluvan aineiston antamisesta oppilaitosten käyttöön ja
kirjastotilojen käytöstä muuhun kuin kirjastotoimintaan.
3. päättää kirjaston aukioloajoista ja kirjastoauton reiteistä.
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Kulttuuriohjaaja
1. päättää hallinnassaan olevien kokoelmien ja kaluston käytöstä, hoidosta, Kellari kallerian
vuokrauksesta sekä hankinnoista.

Vapaa-ajanohjaaja
1. päättää lautakunnan hallinnassa olevien nuorisotilojen ja kaluston käytöstä, hoidosta,
vuokraamisesta ja hankinnoista.
2. päättää lautakunnan hallinnassa olevien liikunta-alueiden, -paikkojen ja –tilojen sekä
niihin kuuluvien laitteiden käytöstä, hoidosta ja vuokralle antamisesta sekä hankinnasta.
9 § VOIMAANTULO JA KUMOTTAVAT SÄÄNNÖT
Tämä johtosääntö tulee voimaan 1.2.2012 lukien. Samalla kumotaan siihen saakka voimassa oleva vapaaajan lautakunnan johtosääntö.
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