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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Elämänlaatulautakunta 13.02.2018 § 94
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Elämänlaatulautakunta 13.02.2018 § 95
Pöytäkirjantarkastajiksi ovat vuorossa Lauriina Lehtonen ja Jyrki Tuomaala
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lauriina Lehtonen ja Jyrki Tuomaala.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lautakuntaedustajapyyntö
Elämänlaatulautakunta 13.02.2018 § 96
Oriveden nuorisovaltuusto on esittänyt 22.1.2018 Oriveden
elämänlaatulautakunnalle seuraavaa:
"Nuorisovaltuutettu Aino Mäkelä voisi toimia vuoden 2018 aikana
elämänlaatulautakunnan kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeudella
nuorisovaltuuston edustajana. Varaedustajaksi nuorisovaltuusto esittää
Konsta Lammista. Toivomuksena olisi, että Aino Mäkelälle lähetettäisiin
kokouskutsu elämänlaatulautakunnan kokouksiin ja maksettaisiin
kokouspalkkio. Toivottavaa oliis, että nuorisvaltuuston edustaja voisi
osallistua jo seuraavaan lautakunnan kokoukseen."
LIITTEET
1 Lautakuntaedustajapyyntö
2 Oriveden nuorisovaltuuston pöytäkirja 1/18 ja säännöt
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
1. Hyväksytään esityksen mukaan Aino Mäkelä sekä varaedustajaksi
Konsta Lamminen.
2. Nuorisovaltuuston edustajalle lähetetään kokouskutsu liitteineen sekä
maksetaan kokouspalkkio luottamushenkilöiden palkkio- ja
matkustussäännön mukaan.
3. Merkitään elämänlaatulautakunnan tiedoksi Oriveden nuorisovaltuuston
pöytäkirja sekä säännöt
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

ORIVEDEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Elämänlaatulautakunta

§ 97

1/2018

13.02.2018

Elämänlaatupalveluiden ajankohtaiset asiat
Elämänlaatulautakunta 13.02.2018 § 97
Elämänlaatulautakunnan tietoon saatetaan ajankohtaiset asiat
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi ajankohtaiset asiat
Päätös:
Ajankohtaiset asiat merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Elämänlaatulautakunnan kokouskutsun ja esityslistan lähettäminen vuonna 2018
Elämänlaatulautakunta 13.02.2018 § 98

Oriveden kaupungin hallintosäännön 151 §:n mukaan kokouskutsun antaa
puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät
asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun
yhteydessä. Esityslista on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen
kokousta.
Kokouskutsu toimitetaan toimielimien jäsenille ja muille, joilla on
läsnäolo-oikeus tai läsnäolovelvollisuus toimielimen päättämällä tavalla.
Oriveden hallintosäännön mukaan elämänlaatulautakuntaan kuuluu yksi
Juupajoen kunnan nimeänä jäsen, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus
Juupajoen kuntaa koskevien kansalaisopistoasioiden osalta.
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
1. Kokouskutsu ja siihen liittyvä esityslista liitteineen lähetetään
lautakunnan jäsenille, kaupunginhallituksen edustajalle,
kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja kaupunginjohtajalle vähintään
neljä (4) päivää ennen kokousta sähköpostilla.
2. Kokouskutsu ja siihen liittyvä esityslista liitteineen lähetetään
pääsääntöisesti sähköisesti ja lautakunnan jäseniä suositellaan siirtymään
Virta-työtilan käyttöön. Postitse materiaali lähetetään jäsenen omasta
pyynnöstä. Esityslista liitteineen on nähtävillä kokouksessa paperiversiona.
3. Tarkastuslautakunnan jäsenille toimitetaan esityslista ja liitteet (1)
sihteerille.
4. Juupajoen kunnan edustajalle lähetetään esityslista liitteineen mikäli
kokouksessa on kansalaisopistoa koskeva pykälä.
5. Oriveden Sanomille ja Aamulehdelle lähetetään esityslista sähköpostilla.
6. Elämänlaatulautakunnan esityslista julkaistaan kaupungin internetsivuilla.
Päätös:
Kohta 1. Liikuntapäällikön päätösehdotus korjataan muotoon: Kokouskutsu
lähetetään lautakunnan jäsenille, kaupunginhallituksen edustajalle,
kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja kaupunginjohtajalle vähintään (4)
päivää ennen kokousta sähköpostilla.
Kohta 3. Liikuntapäällikön päätösehdotus korjataan muotoon:
Tarkastuslautakunnalle toimitetaan esityslista sekä liitteet (1) tiedoksi
tarkastuslautakunnan sihteerille.
Kohdat 2., 4.-6. Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Elämänlaatulautakunnan kokousten pöytäkirjan tarkastaminen ja päytäkirjan sekä
viranhaltijapäätösten nähvävillä pitäminen vuonna 2018
Elämänlaatulautakunta 13.02.2018 § 99

Oriveden kaupungin hallintosäännön 171 §:n mukaan toimielimen
pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Kuntalain 140 §:n mukaan kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja
siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään
tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla.
Muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä,
Orivedellä on otettu käyttöön viranhaltijapäätösten julkaisu kaupungin
verkkosivuilla 1.1.2018 alkaen ja elämänlaatupalveluiden osalta asiasta on
kasvastus- ja opetusjohtajan viranhaltijapäätös
LIITE
3. Kasvatus- ja opetusjohtaja, viranhaltijapäätös 8.1.18 1§.
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
1. Elämänlaatulautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kulloinkin valittua
lautakunnan jäsentä, pöytäkirjantarkastus päätetään kokouksessa.
2. Elämänlaatulautakunnan tarkastettu pöytäkirja sekä viranhaltijapäätökset
pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavana neljäntenä työpäivänä tai
viranhaltijapäätöstä seuraavana arkimaanantaina Oriveden verkkosivuilla
siten kun kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.
3. Elämänlaatulautakunnan alaisten viranhaltijoiden julkiset
päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä aina päätöksentekopäivää
seuraavana arkimaanantaina kyseisen viranhaltijan työhuoneessa klo 13.00 15.00 välisen ajan.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Elämänlaatulautakunnan laskujen vastaanottajat ja hyväksyjät vuonna 2018
Elämänlaatulautakunta 13.02.2018 § 100

Vuoden 2018 talousarvio-ohjeen mukaan palvelukeskusten on nimettävä
tulosalueidensa ja/tai yksikköjensä laskujen ja menotositteiden hyväksyjät.
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Elämänlaatulautakunta päättää elämänlaatupalveluiden laskujen ja
menotositteiden vastaanottajat ja hyväksyjät seuraavasti:
- Kansalaisopisto, Merikanto-opisto, Taiteen perusopetus ja
kulttuuripalvelut:
vastaanottajat: kansalaisopiston rehtori ja opistosihteeri
hyväksyjä: liikuntapäällikkö ja hänen estyneenä kasvatus- ja opetusjohtaja
- Kirjasto:
vastaanottajat: kirjastotoimen johtaja, kirjastonhoitaja, kirjastovirkailija
hyväksyjä: liikuntapäällikkö ja hänen estyneenä kasvatus- ja opetusjohtaja
- Nuorisopalvelut:
vastaanottaja: vapaa-aikaohjaaja, nuoriso-ohjaaja ja liikuntapäällikkö
hyväksyjä: liikuntapäällikkö ja hänen estyneenä kasvatus- ja opetusjohtaja
- Liikuntapalvelut:
uimahalli:
vastaanottaja: liikunnanohjaaja, vapaa-aikaohjaaja
hyväksyjä: liikuntapäällikkö ja hänen estyneenä kasvatus- ja opetusjohtaja
liikuntahalli:
vastaanottaja: hallimestari, vapaa-aikaohjaaja
hyväksyjä: liikuntapäällikkö ja hänen estyneenä kasvatus- ja opetusjohtaja
muut liikuntapaikat:
vastaanottaja: kenttämestari,vapaa-aikaohjaaja
hyväksyjä: liikuntapäällikkö ja hänen estyneenä kasvatus- ja opetusjohtaja.
hallinto:
vastaanottaja: nuoriso-ohjaaja, vapaa-aikaohjaaja, liikuntapäällikkö
hyväksyjä: liikuntapäällikkö ja hänen estyneenä kasvatus- ja opetusjohtaja.
Laskujen asiatarkastaja ja hyväksyjä eivät voi kuitenkaan olla sama henkilö.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Elämänlaatupalveluiden tilinpäätös ja toimintakertomukset vuodelta 2017
Elämänlaatulautakunta 13.02.2018 § 101

Liitteenä on elämänlaatupalveluiden toimintakertomukset tulosyksiköittäin
ja yhteenvetona elämänlaatupalveluiden toimintakertomus tunnuslukuineen.
Lautakunnan talousarvio toteutui seuraavasti:
Toimintakate alittui (5%) 107 164 € kun toimintatuottoja kertyi (12%) 43
854 € suunniteltua enemmän ja menot alittuivat (3%) 63 310 €.
Toimintatuottojen ennakoitua suurempi tulos selittyy hyvin kertyineistä
kurssimaksuista, liikuntapaikkojen pääsymaksuista, sekä
hankerahoituksista.
Henkilöstökuluissa säästettiin (7%) 70 621 euroa, mikä toteutui
suurimmaksi osaksi kirjaston yhden työsuhteen täyttämättä jättämisellä.
Lisäksi osa henkilökunnasta otti työnantajan tarjoamia palkattomia
vapaapäiviä.
Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin sisältyy kalustomäärärahat.
Loppuvuonna tehtii vielä joitain hankintoja tulevaa vuotta ajatellen ja
toteuma oli lopulta 98%.
Kansalaisopisto (toimintakate 444 242 €, toteuma 94 %)
vastuuhenkilö kansalaisopiston rehtori Pia-Maria Ahonen
Toimintatuottoja kertyi ennakoitua enemmän kurssimaksuista. Tulojen
ennustaminen kesken vuoden on haastavaa, koska kurssimaksut tuloutuvat
pääsääntäisesti loppuvuodesta.
KuEl-eläkemenoperusteiset kulut alittuivat huomattavasti ennakoituun
nähden.
Kirjasto (toimintakate 397 237 €, toteuma 88 %)
vastuuhenkilö kirjastotoimenjohtaja Liisa Asiala
Tuloarvio ylittyi reilusti. Henkilöstökuluissa tuli merkittävä säästö, kun
yhden kirjastovirkailijan työsuhde jätettiin täyttämättä. Säästöä syntyi myös
palveluiden hankinnasta. Muutoin kokonaisuus säilyi tasapainossa.
Liikuntapalvelut (toimintakate 860 552 €, toteuma 98%)
Vastuuhenkilö vs.liikuntapäällikkö Terhi Kettunen 23.10.17 asti ja
liikuntapäällikklö Roope Marski 24.10.17 alkaen.
Toimintatuottoja kertyi arvioitua enemmän sekä liikunta- että uimahallin
käyttömaksuista, varsinkin uimahallilta (18% lisäys). Muutoin talousarvio
toteutui suunnitellusti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Nuorisopalvelut (toimintakate 148 107 €, toteuma 99%)
vastuuhenkilö vapaa-aikaohjaaja Petteri Lähteenmäki
Talousarvio toteutui suunnitellusti.
Kulttuuripalvelut (toimintakate 29 620 €, toteuma 95%)
vastuuhenkilö kansalaisopiston rehtori Pia-Maria Ahonen
Kulttuuripalveluiden toiminta ja talous toteutui suunnitellun mukaisesti.

LIITTEET

1
5
6
7
8
9
10

ELÄMÄNLAATUPALVELUT 2017 tunnusluvut
Liikuntapalvelut toimintakertomus 2017
Nuorisopalvelut toimintakertomus 2017
OSKO toimintakertomus 2017
Kulttuuripalvelut toimintakertomus 2017
Kirjasto toimintakertomus 2017
Talouden toteuma 1-12/2017 Elämänlaatupalvelut

Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Elämänlaatulautakunta hyväksyy elämänlaatupalveluiden tilinpäätöksen ja
toimintakertomukset vuodelta 2017.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Elämänlaatupalveluiden käyttösuunnitelma vuodelle 2018 ja toimintasuunnitelmat 2018
Elämänlaatulautakunta 13.02.2018 § 102

Oriveden kaupunginvaltuusto on 27.11.2017 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2018–2020.
Kaupunginvaltuusto on myöntänyt elämänlaatupalveluille toiminnallisten
tavoitteiden toteuttamiseksi sitovat määrärahat toimintakuluja varten
seuraavasti vuodelle 2018:
Kansalaisopisto
Toimintatuotot 126 000 €
Toimintakulut - 579 710 €
Toimintakate - 453 710 €
Kirjasto
Toimintatuotot 12 000 €
Toimintakulut - 444 770 €
Toimintakate - 432 770 €
Liikuntapalvelut
Toimintatuotot 214 350 €
Toimintakulut - 1 098 170 €
Toimintakate - 883 820 €
Nuorisopalvelut
Toimintatuotot 7 100 €
Toimintakulut - 198 250 €
Toimintakate - 191 150 €
Kulttuuripalvelut
Toimintatuotot 1 000 €
Toimintakulut - 32 260 €
Toimintakate - 31 260 €
Elämänlaatulautakunta
Toimintatuotot 357 450 €
Toimintakulut - 2 353 160 €
Toimintakate -1 995 710 €

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Talousarvion toteuttamista ohjaa täytäntöönpano-ohjeet.
Käyttösuunnitelmilla toimielimet jakavat määrärahat ja tuloarviot
tulosyksiköihin (käyttötalousosa) ja kohteisiin (investointiosa) sekä
asettavat tarkennetut tavoitteet tulosyksiköittäin ja kohteittain. Esityslistan
liitteenä on elämänlaatupalveluiden vuoden 2018 käyttösuunnitelma, joka
perustuu kaupunginvaltuuston myöntämiin tulosaluekohtaisiin
määrärahoihin.
LIITTEET

11 Käyttötaloussuunnitelma 2018
12 OSKO toimintasuunnitelma 2018
13 Nuorisopalvelut toimintasuunnitelma 2018
14 Kulttuuripalvelut toimintasuunnitelma 2018
15 Elämänlaatupalveluiden investointisuunnitelma 2018

Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Elämänlaatulautakunta hyväksyy liitteen mukaisena elämänlaatupalveluiden
vuoden 2018 käyttösuunnitelman sekä merkitsee tiedoksi esitetyt
toimintasuunnitelmat sekä investointisuunnitelman 2018.
Päätös:
Käyttösuunnitelma 2018 osalta lautakunnan jäsen Jyrki Tuomaala esitti
liikuntapalveluiden avustusmäärän tarkistamista ylöspäin 5000€, Sami
Joutsela kannatti esitystä. Esityksestä järjestettiin äänestys käsien nostolla
ensin liikuntapäällikön päätösesityksen mukaan 3 ääntä (Irma Koskela,
Kaarina Jokinen sekä Ilkka Hjerppe) sitten Jyrki Tuomaalan esitys
avustusmäärän nostamiseksi 4 ääntä (Lauriina Lehtonen, Sami Joutsela,
Jari Latomäki sekä Jyrki Tuomaala). Todettiin Jyrki Tuomaalan ehdotus
äänestyksen voittajaksi ja hyväksyttiin käyttösuunnitelmaan muutos
liikuntapalveluiden osalta.
Liikuntapalveluiden avustusten määrää lisätään 5000€ ja päätettiin
kohdistaa tämä määräraha vähentämällä vastaavasti puoliksi 2500€
palvelujen ostoista sekä 2500€ aineet, tarvikkeet ja tavarat tileiltä.
Muilta osin liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkitään että nuorisovaltuuston edustaja Aino Mäkelä poistui
kokouksesta pykälän käsittelyn aikana klo 19.53.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Liikuntapalveluiden koulutuskorvaukset
Elämänlaatulautakunta 13.02.2018 § 103
Liikuntapalveluiden koulutuskorvaukset ovat olleet haettavissa 15.1.2018
mennessä. Koulutuskorvausten haku perustuu elämänlaatulautakunnan
päättämään avustusten jako-ohjeisiin (27.8.2015, § 47).
Koulutuskorvaukset on tarkoitettu valmentaja-, ohjaaja- ja
toimihenkilökoulutukseen (ei kilpailutoiminnan tukemiseen). Tuen
myöntämiselle edellytetään omarahoitusosuutta vähintään 20%/ koulutus.
Yhden henkilön koulutuskorvaus on enintään 500 €. Matka-, päiväraha- ja
laskutuskustannuksia ei korvata. Koulutuskuluista on esitettävä
maksutositteet sekä koulutuksen kurssiohjelma
koulutuskorvaushakemuksen liitteenä. Liikuntapalveluilla on varattu
vuoden 2018 talousarvioon koulutus- ja toimintakorvauksiin 25 000 €.
Määräaikaan mennessä koulutuskorvausta hakivat Fortuna ry, Oriveden
Ponnistus (lentopallo), Oriveden Moottorikerho, Oriveden Tuisku ry sekä
Västilän Voima ry. Liitteenä kokoukseen osallistuville yhteenveto
hakemuksista ja liikuntapäällikön esitys myönnettävistä
koulutuskorvauksista. Yhdistysten käyttämä summa koulutuksiin on
yhteensä 5858,40 €, josta yhdistykset hakevat avustuksia yhteensä
4686,72€.
Hakemukset ovat nähtävillä puoli tuntia ennen kokouksen alkua.
LIITE 16 Yhteenveto liikuntapalveluiden koulutuskorvauksista 2018
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Elämänlaatulautakunta myöntää koulutuskorvausta seuraavasti:
- Fortuna
- Oriveden Ponnistus, lentopallo
- Oriveden Moottorikerho
- Oriveden Tuisku
- Västilän Voima ry

1080,00 €
2756,32 €
98,40 €
696,00 €.
56,00 €

Korvattava koulutuskorvaussumma on 4686,72 €, jolloin
toimintakorvauksiin vuonna 2018 jää jaettavaa 20313,28 €.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkitään että jäsenet Jari Latomäki, Sami Joutsela sekä Jyrki Tuomaala
poistuivat asian käsittelyn ja päätöksen ajaksi jäävinä.
Merkitään että kirjaston johtaja Liisa Asiala poistui kokouksesta pykälän
käsittelyn aikana klo 20.30

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vuoden 2018 taiteilijan apuraha
Elämänlaatulautakunta 13.02.2018 § 104
Elämänlaatulautakunta jakaa vuonna 2018 kulttuuripalveluiden osalta
taiteilijan apurahan. Taiteilijan apuraha on kohdeapuraha, joka
myönnetään taiteenharjoittajalle (ei yhdistykset) rajattujen
työsuunnitelmien toteuttamiseen, työvälineisiin, työtilakuluihin,
näyttelykuluihin, julkaisuihin, äänitteisiin ym. Avustuksen hakemisesta on
ollut ilmoitus Oriveden Sanomissa 13.12.2017. Hakulomakkeen on voinut
tulostaa kulttuuripalveluiden internetsivuilta tai hakea kulttuuritoimistosta.
Apurahaa on voinut hakea 15.1.2018 mennessä.
Määräaikaan mennessä saapui yhdeksän hakemusta.
Haettavana oleva kokonaissumma on yhteensä 7 236,72€.
Kulttuuripalveluiden osalta vuonna 2018 avustuksia on jaettavissa 11
000€. Tästä määrärahasta jaetaan taiteilija apurahat, toimintakorvaukset
ja kulttuuripalkinto sekä harkinnanvaraiset avustukset.
Kansalaisopiston rehtori esittää avustuksia jaettavaksi seuraavalla tavalla
vuonna 2018: taiteilijan apuraha 1100€, toimintakorvaukset 8 600€,
kulttuuripalkinto 500€ ja harkinnanvaraiset avustukset 800€.
Hakemukset ovat nähtävillä puoli tuntia ennen kokouksen alkua.
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Elämänlaatulautakunta päättää jakaa avustukset kansalaisopiston rehtorin
esityksen mukaan ja valitsee hakijoista taiteilijan apurahan saajan(saajat)
vuodelle 2018.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.
Taiteilijan apurahat päätettiin jakaa seuraavasti:
Isojärvi Eija,
200€
Peltomaa Vesa,
200€
Polvela Agnieszka,
300€
Raipala Ilona,
200€
Suutari Tuija,
200€
Yhteensä
1100€

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Yhteistyön kehittäminen Oriveden sotaveteraaniperinnetoimikunnan kanssa
Elämänlaatulautakunta 13.02.2018 § 105
Sotaveteraaniyhdistytoiminta on muutoksessa, kun sotiemme veteraanit
vähitellen poistuvat joukostamme. Toiminnan periaatteet ja sisällöt
muovautuvat perinnetyötä toteuttavaksi.
Oriveden Sotaveteraaniyhdistys onkin kutsunut koolle paikallisia
yhteystyökumppaneita ja toimijoita pohtimaan yhdistyksen ja
sotaveteraaniperinnetyön tulevaisuutta. Tätä kokoonpanoa kutsutaan
Oriveden sotaveteraaniperinnetoimikunnaksi. Kansalaisopiston rehtori on
ollut yhdistyksen kutsumana kaupungin edustajana yhteistyötapaamisissa.
Pohdittavana on, millä tavoin kaupunki voi olla tulevaisuudessa tukemassa
sotaveteraaniperinnetoimintaa. Seuraavassa yhteistyötapaamisessa on
käsiteltävänä tulevan yhdistyksen hallituksen kokoonpano, varainhankinta,
jäsenhankinta sekä toiminnan tulevaisuus. Näihin teemoihin sekä
yhteistyön jatkumiseen liittyviin sisältöihin toivotaan Oriveden kaupungilta
ehdotuksia.
Oriveden kaupungin kulttuuripalvelut on aiemmin tehnyt yhteistyötä
sotaveteraaniyhdistyksen kanssa ja tukenut toimintaa mm. järjestämällä
kansallisen veteraanipäivän juhlan ja itsenäisyyspäivän juhlan sekä
satunnaisesti luentoja, näyttelyitä jne. Lisäksi Oriveden seudun
kansalaisopiston opintopiireinä kokoontuu kaksi veteraanikuoroa.
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Elämänlaatulautakunta valitsee edustajan jäsenistään kulttuuripalveluiden
kanssa yhdessä kartoittamaan mahdollisia yhteistyön keinoja.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin. Elämänlaatulautakunta
nimesi edustajakseen Sami Joutselan.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lausuntopyyntö asemakaavasta ja asemakaavan muutosehdotuksesta
Elämänlaatulautakunta 13.02.2018 § 106
Oriveden kaupunki pyytää elämänlaatulautakunnalta lausuntoa
kaupunginhallituksen päätöksen 15.1.2018 §7 mukaisesti asemakaavasta
ja asemakaavan muutosehdotuksesta "Lehdistö-Varikko-Oriahde".
Ehdotus nähtävillä internet sivuilla:
http://www.orivesi.fi/fi/palvelut/asuminen-rakentaminen-ja-ymparisto/kaavoi
tus/asemakaavat
LIITE 17 Lausuntopyyntö ja pöytäkirjaote (Oriveden kaupunginhallitus)
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Elämänlaatulautakunta hyväksyy osaltaan muutosehdotuksen esitetyn
mukaan.
Päätös:
Elämänlaatulautakunta päätti ettei sillä ole lausuttavaa asemakaavasta tai
muutosehdotuksesta.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Selvitys elämänlaatupalveluista
Elämänlaatulautakunta 13.02.2018 § 107
Kaupunginhallitus on 13.11.2017 § 337 päättänyt toimittaa aloitteen
elämänlaatulautakunnalle valmisteltavaksi.
Selvityksessä tarkasteltava vähintään seuraavat asiat:
1.
Asiakasmaksut, aukioloajat ja asiakastyytyväisyys
2.
Liikuntapalveluiden kustannusrakenne, nousupaineen syyt sekä
ratkaisuvaihtoehtoja kustannusten kasvun taittamiseksi
3.
Etenemisvaihtoehtoja alle 16- ja yli 75-vuotiaiden harrastustoiminnan
maksuttomuudesta
4.
Lyhyen ja pitkän aikavälin kehityshankkeet, investoinnit ja tavoitteet
5.
Seura- ja yhdistysyhteistyö
Lisäksi kaupungin hallitus toimittaa § 338 esityksen valmisteltavaksi
yhteistyössä lasten- ja nuorten lautakunnan sekä Tampere-Orivesi
yhteistoiminta alueen kanssa aiheena lapsivaikutusten arviointi
päätöksenteossa. Valmistelun koordinoi hallintojohtaja (hyvinvointijohtaja).
Selvityksistä tulee toimittaa esitys 31.3.2018 mennessä
kaupunginhallitukselle.
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
§337: Lautakunta merkitsee tiedoksi tehdyn selvitystyön sekä valitsee
esityksen tarkastajaksi puheenjohtajan sekä yhden jäsenen. Esityksen
tulee olla valmis tarkastettavaksi 20.3.2018.
§338: Lautakunta merkitsee tiedoksi esityksen valmistelun.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin. Elämänlaatulautakunta
valitsi puheenjohtajan Ilkka Hjerpen ja jäsen Jari Latomäen työryhmäksi
edustamaan lautakuntaa selvityksen tarkastuksessa ja hyväksymään
selvityksen. Tarkastettu selvitys lähetetään kaupunginhallitukselle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ilmoitusasiat
Elämänlaatulautakunta 13.02.2018 § 108
Elämänlaatulautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat:
1.

2.
3.
4.

Opetus- ja kulttuuriministeriö 29.12.2017: Päätös opetus- ja
kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävän
valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja
säätiöille myönnettävän rahoituksen tarkistamisesta vuodelle 2017
Kaupunginhallitus on 15.1.2018 myöntänyt 2kpl liikuntapaikkojen
hoitajan työsuhteiden täyttölupaa toistaiseksi.
Kaupunginhallitus on 15.1.2018 myöntänyt nuoriso- ja
vapaa-aikaohjaajan työsuhteeseen täyttöluvan 31.12.2018 asti.
Pöytäkirjanote Oriveden kaupungin
rantaosayleiskaavaehdotuksesta 15.1.2018 Khall § 6

Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Otto-oikeuden käyttäminen
Elämänlaatulautakunta 13.02.2018 § 109
Viranhaltijapäätökset
Kansalaisopiston rehtori 15.12.2017, Harkinnanvarainen avustus
Liikuntapäällikkö 21.12.2017, Kansalaisopiston tyky-päivä
Liikuntapäällikkö 15.1.2018, 26.1.2018, Eräiden saatavien poisto
Liikuntapäällikön päätösehdotus: Elämänlaatulautakunta päättää, että
se ei käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan, eikä ota
käsiteltäväkseen yllä mainituissa viranhaltijapäätöksissä päätettyjä asioita.
Päätökset ovat täytäntöön pantavissa.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Tämän kokouksen seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:
Pykälät:102-104
Oikaisuvaatimus tehdään Oriveden kaupungin elämänlaatulautakunnalle,
osoite PL 7, 35301 Orivesi.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on
tekijän allekirjoitettava.
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät:94-101, 105-108
Tämä pöytäkirja on ollut kuntalain 63 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä
edeltäpäin ilmoitettuna aikana, 19.2.2018 kaupungintalolla
liikuntapäällikön toimistossa, Keskustie 23, klo 10.00 - 15.00, todistaa
Virallisesti
Roope Marski
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastajat:

