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KUNNAN JA 4H-YHDISTYKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1.1.2019-31.12.2020

Sopimuksen tarkoitus
Puumalan 4H-yhdistys ry:n ja Puumalan kunnan välinen yhteistyösopimus nuorisopalvelujen
tuottamisesta ajalla 1.1.2019-31.12.2020.

Sopimusosapuolet
1. Puumalan kunta
Keskustie 14
52200 Puumala (jäljempänä kunta)
2. Puumalan 4H-yhdistys ry
Keskustie 14
52200 Puumala (jäljempänä yhdistys)

Sopimuksen sisältö
Puumalan 4H-yhdistys ry tuottaa Puumalan kunnan nuorisopalvelujen kanssa yhteistyössä:

1. Minitalotoimintaa
Minitalo on kouluviikkojen aikana järjestettävää ns. avointen ovien nuorisotoimintaa
perusopetuksen 3-6 luokkalaisille. Toimintaa järjestetään 2-3 arkipäivänä, yhteensä 8 tuntia
viikossa heti koulupäivän päättymisen jälkeen urheiluhallin kahviossa ja liikuntasalissa.
Tämän sopimuksen mukaisesti Yhdistys vastaa toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta.
Nuorisopalvelujen edustaja on mukana suunnittelussa. Yhdistys huolehtii yhteisen suunnitelman
mukaisesti materiaalien ja välipalatarvikkeiden hankinnasta sekä riittävästä ohjaajaresurssista
minitalolla. Yhdistys huolehtii minitalotoiminnan säännöllisestä raportoinnista (kerhotoiminnan
yhteishankkeen edellyttämällä tavalla). Nuorisopalvelut/kerhotoiminnan yhteishanke vastaa
materiaali- ja välipalakustannuksista sekä tarvittaessa apuohjaajan palkkakustannuksista.

2. Päiväleiri 1-6 luokkalaisille kesäkuussa
Nuorisopalvelut/kerhotoiminnan yhteishanke järjestää kesäkuussa koulun lukuvuoden päätyttyä
koululaisille päiväleirin. Päiväleirin suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuvat kerhotoiminnan
yhteishankkeessa mukana olevat tahot. Päiväleiri kesää 5 arkipäivää, vähintään 5 tuntia/päivä.
Jokaisena leiripäivänä tarjotaan lämmin ateria.
Tämän sopimuksen mukaisesti Yhdistys vastaa päiväleirin suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä
nuorisopalvelujen kanssa. Yhdistys toimii kokoonkutsujana yhteishankkeessa mukana oleville

Kunnanhallitus 12.12.2018 § 160 liite nro 1

tahoille ja yhteisymmärryksessä muiden toimijoiden kanssa suunnittelee päiväleirin ohjelman ja
ruokailut. Toiminnan suunnittelussa on otettava huomioon nuorisopalvelujen/kerhotoiminnan
yhteishankkeen talousarvioon varattu määräraha päiväleirin järjestämiskuluihin.
Yhdistyksen edustaja on läsnä jokaisena päiväleiripäivänä koko leiripäivän ajan. Yhdistys huolehtii
päiväleiristä tiedottamisesta, ilmoittautumisten vastaanottamisesta, leiriläisten yhteystietojen
toimittamisesta kunnan taloustoimistoon leirimaksujen laskuttamista varten sekä päiväleiristä
raportoinnista (kerhotoiminnan yhteishankkeen edellyttämällä tavalla).

3. Nuorisotalon avointen ovien toimintaa
Nuorisotalolla järjestetään avointen ovien toimintaa 7 lk – 20 vuotiaille nuorille. Toiminnan
järjestämisen viikonpäiviä päätettäessä kuullaan nuorisovaltuuston mielipidettä. Talvikaudella
2018-2019 avointen ovien toimintaa on perjantaisin klo 17-21 ja joka toinen lauantai klo 16-20.
Toiminta on ehdottomasti päihteetöntä.
Tämän sopimuksen mukaisesti Yhdistys vastaa avointen ovien toiminnasta yhtenä (1) perjantaina
ja (1) lauantaina kuukaudessa syys-toukokuussa. Yhdistyksen edustaja osallistuu nuorisotalon
avointen ovien toiminnan yhteisiin suunnittelupalavereihin ja sitoutuu toimimaan yhteisten
sääntöjen mukaisesti.

Lisäksi on varauduttu nuorisotalon aukioloaikojen lisäämiseen siten, että Yhdistyksen osuus
aukioloista on 88 h 9 kk aikana. Tämä tarkoittaa lisätunteja n. 10 h / kk yhdeksän kuukauden
aikana. Mikäli aukioloja päätettään olla laajentamatta, sovitaan tämän työpanoksen käyttämisestä
erikseen.

Muut ehdot:
Sopimus on voimassa 1.1.2019-31.12.2020.
Sopimus tarkastetaan jokaisen toimintavuoden lopussa, kunnan talousarvion laadinnan
yhteydessä.

Puumalassa x.x.2018

Hyväksymme tämän sopimuksen ehdot ja sitoudumme ne täyttämään. Paikka ja aika edellä
mainitut.

Puumalan kunta

Puumalan 4H-yhdistys ry

