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OSALLISTUJAT
LÄSNÄ

Nimi
Hjerppe Ilkka
Jokinen Kaarina
Lehtonen Lauriina
Tuomaala Jyrki

Klo
18:30 - 20:55
18:30 - 20:55
18:30 - 20:55
18:30 - 20:55

Tehtävä
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen

Tuhkanen Pekka
Jakara Riitta
Mäkelä Aino
Marski Roope
Toukola Sebastian
Joki Kati

18:30 - 20:55
18:30 - 20:55
18:30 - 20:55
18:30 - 20:55
18:30 - 20:55
18:30 - 20:55

kaupunginhallituksen edustaja
k.hallituksen puheenjohtaja
nuorisovaltuuston edustaja
esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
varajäsen
varajäsen

POISSA

Joutsela Sami
Koskela Irma
Latomäki Jari
Asiala Liisa
Tuohi Hannu

MUU

Ahonen Pia-Maria
Lähteenmäki Petteri
Heletoja Taija

18:30 - 20:55
18:30 - 20:55
18:30 - 19:35

jäsen
jäsen
jäsen
kirjastotoimenjo
htaja
projektipäällikkö
kansalaisopiston rehtori
vapaa-aikaohjaaja
Juupajoen kunnan edustaja

ALLEKIRJOITUKSET
Ilkka Hjerppe
Puheenjohtaja

Roope Marski
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT
119 - 129
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Lauriina Lehtonen

Jyrki Tuomaala

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Liikuntapäällikön toimisto, Keskustie 23, 35300 Orivesi Ma 18.6.2018 klo 10-15

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lisätiedot

poissa §125
käsittelyn ajan
(esteellisyys)

Sami Joutsela
Irma Koskela
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Elämänlaatulautakunta 22.05.2018 § 119
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokouksen työjärjestystä päätettiin muuttaa puhennjohtajan esityksestä
siten että Kansalaisopistoa/Juupajoen kuntaa koskevat asiat käydään läpi
ajankohtaisten ja ilmoitusasioiden jälkeen. Kohta 10 siirretään kohdaksi 4
ja Elämänlaatupalveluiden talouskatsauksesta aloitetaan numerointi
uudelleen 5:stä eteenpäin.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Elämänlaatulautakunta 22.05.2018 § 120
Pöytäkirjantarkastajiksi ovat vuorossa Irma Koskela ja Lauriina Lehtonen
Päätös:
Irma Koskelan poissaollessa tarkastajiksi valittiin Jyrki Tuomaala ja
Lauriina Lehtonen. Pöytäkirjan tarkastus pääkirjastolla 23.5.2018 klo 12.00
alkaen.
Pykälän §125 osalta pöytäkirja tarkastetaan Jyrki Tuomaalan
esteellisyyden vuoksi seuraavassa kokouksessa 12.6.2018

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ilmoitusasiat ja ajankohtaiset asiat
Elämänlaatulautakunta 22.05.2018 § 121
Elämänlaatulautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat:
1.
2.
3.
4.

Kaupunginvaltuusto §26 16.4.2018 ote pöytäkirjasta (Asemakaava
ja asemakaavan muutos Lehdistö-Varikko-Oriahde
Tekninen lautakunta §18 20.3.2018 ote pöytäkirjasta
(Kaislahdentien, Keskustien,..liitäntäpysäköintipaikan ym
suunnitelmat)
Kampus-hanke tietoisku, projektipäällikkö Hannu Tuohi
Sotaveteraanitoimikunnan terveiset, Pia-Maria Ahonen

Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Elämänlaatulautakunta merkitsee asiat tiedokseen.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.
Projektipäällikkö Hannu Tuohi oli estynyt, Kampus asia tuodaan esille
myöhemmässä vaiheessa.
Lisättiin ajankohtaisiin asioihin että sovitaan avustusten jakoperusteisiin
liittyen valmistelua/keskustelua lautakunnan kesken sähköpostilla ennen
esityslistan laatimista 12.6.2018 kokousta varten.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kansalaisopiston opinto-ohjelma 2018-2019
Elämänlaatulautakunta 22.05.2018 § 122
Kansalaisopiston alustava tuntikehys lukuvuodelle 2018-2019 käsiteltiin
Elämänlaatulautakunnan kokouksessa 13.2.2018.
Kokonaistuntikehykseksi määriteltiin n. 7460 opetustuntia.
Kansalaisopiston tuntikehyksen muodostumisen perusteena ovat aiempien
vuosien toteumien seuranta, opetuksen painopistealueet sekä
talousarviossa määritellyt määrärahat. Kurssitarjonnan suunnittelee
kansalaisopiston rehtori ja musiikin osalta musiikin suunnittelijaopettaja.
Kurssisuunnittelua tehdään yhteistyössä tuntiopettajien ja opistosihteerin
kanssa. Suunnittelussa otetaan huomioon aiempi kurssitarjonta ja sen
toteutuminen, saatu palaute opiskelijoilta ja tuntiopettajilta sekä
mahdolliset uudet kurssisuunnitelmaehdotukset uusilta tuntiopettajiksi
aikovilta.
Alustavaan tuntijakoon aineryhmittäin tuli varsinaiseen kurssiohjelmaan
joitakin muutoksia. Opinto-ohjelmaan on tarjolla yhteensä 7 068h +
Juupajoen kurssitarjonta 704h. Tavoitteena on pyrkiä n. 7200 opetustunnin
toteutumiseen, joten suunnittelussa on otettu huomioon mahdolliset
kurssien peruuntumiset. Tällä tavoin pyritään myös säilyttämään
valtionosuuksien määrä ennallaan jatkoa ajatellen. Tuntimäärässä on
vähäinen mahdollisuus reagoida mahdollisiin muuttuviin kurssitarjonnan
tarpeisiin lukuvuoden aikana.
Liitteenä olevassa kurssitarjonnan luettelossa on nähtävillä aineryhmittäin
kurssit tuntimäärineen. Tavoitteena on ollut reagoida saatuun
palautteeseen ja muodostaa mahdollisimman monipuolinen, eri
kohderyhmät huomioon ottava kurssien kokonaisuus.
Oriveden SuviOpiston kurssieja varten tuntiresursseja on varattu vuoden
2019 kesäkursseja varten n. 120 opetustuntia, tarkemmat suunnitelmat
tarkentuvat vasta vuoden vaiheessa. OrivedenSuviopiston kurssitarjonta
julkaistaan huhtikuussa 2019.
Taideratas opintoihin on varattu 160h kuvataiteen aineryhmään. Tunnit
ovat osa Oriveden alakouluissa tapahtuvaa kulttuurikasvatusohjelmaa,
eivätkä siten sisälly perinteiseen opinto-ohjelman mukaiseen
kansalaisopisto-opetukseen. Aihealueet varmistuvat kevään ja alkusyksyn
aikana.Tulevana lukuvuonna järjestetään kaksi Taideratas-kurssia
kahdelle ikäluokalle, kolmansille ja viidensille luokille. Kursseilla ohjaajina
toimivat ammattitaiteilijat työpareina.
Kansalaisopiston toiminta pyrkii elämään ajassa ja muokkaamaan
mahdollisuuksien sekä taloudellisten resurssien mukaan toimintaansa
palautteiden pohjalta pitkin lukuvuotta.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Opinto-opas painetaan Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:n sopimuksen
mukaan Grano Oy:ssä. Opas lähetetään painoon juhannusta edeltävällä
viikolla ja se jaetaan kotitalouksiin 8.8. Oriveden Sanomien suurjakelun
yhteydessä sekä Eräjärven alueella KylälehtiPurkiaisen yhteydessä.
Ilmoittautuminen kursseille alkaa tiistaina 14.8.2018 klo 7.30.
Syyslukukausi alkaa 10.9.
Opinto-oppaan 2018-2019 työversio on nähtävillä kokoushuoneessa tuntia
ennen kokouksen alkua. Liitteenä kokoukseen osallistuneille tiedoksi
kansalaisopiston rehtorin valmistelema Oriveden seudun kansalaisopiston
lukukauden aikataulu, peruutusehdot ja ilmoittautumiskäytännöt,
kurssimaksut sekä listaus kurssitarjonnasta.
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Elämänlaatulautakunta merkitsee opinto-ohjelman tiedokseen ja hyväksyy
kansalaisopiston rehtorin valmisteleman opinto-ohjelman, -oppaan sekä
oheismateriaalit.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.
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Elämänlaatupalveluiden talouskatsaus
Elämänlaatulautakunta 22.05.2018 § 123
Talouden toteuma 1-4/2018, tuloslaskelma liitteenä. Optimaalinen tilanne
33,33%, tilanne 36,10% lievä ylitys johtuu maksutuottojen osittaisesta
kertymisestä loppuvuodesta.
LIITE ELP052018 Toteumavertailu
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Lautakunta merkitsee taloustilanteen tiedokseen.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Elämänlaatupalveluiden investointi määrärahojen kohdennusmuutos
Elämänlaatulautakunta 22.05.2018 § 124
Elämänlaatulautakunnan investointimenoissa on eritelty vahvistetussa
talousarviossa hyväksytyiksi investointimenoiksi Leppästenvuoren lenkkien
ja Teerijärven lenkin kunnostamiseen 10 000€, uimapaikkojen
kunnostamiseen 10 000€ sekä laitekannan parantamiseen 10 000€.
Keväällä 2017 aloitettu hanke lähiliikuntapaikan rakentamiseksi
yhteiskoulun pihapiiriin on käynnistetty ja monitoimikaukalo hankittu
syksyllä 2017. Hankkeeseen on myönnetty avustus AVI 7000€ joka
tilitetään kustannusten toteuduttua. Kustannusarvio pystytykselle on 17
000€ josta siis kustannusvaikutus elämänlaatupalveluille 10 000€.
Leppästenvuoren ja Teerijärven reittien kunnostus on aloitettu 2017
yhteistyössä Orpo hiihtojaoston kanssa, työt jäivät kesken sääolosuhteista
riippuen.
Koska monitoimikaukalo on jo hankittu ja sen pystyttämiselle toimiva
aikataulu osuu koulujen lukukauden ulkopuolelle tulisi määrärahojen
kohdennusta muuttaa niin että jo käynnissä olevat hankkeet viedään
loppuun.
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Elämänlaatulautakunta päättää kohdentaa uimapaikkojen kunnostamiseen
varatun investointimäärärahan uudelleen Yhteiskoulun lähiliikuntapaikan
pystytykseen. Kustannuspaikalle kirjataan kustannusvaikutus 10 000€
sekä AVI avustus 7000€, yhteensä 17 000€.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.
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Liikuntapalveluiden toimintakorvaukset
Elämänlaatulautakunta 22.05.2018 § 125
Liikuntapalveluiden toimintakorvaus myönnetään rekisteröidylle,
paikalliselle liikuntaseuralle tai yhdistykselle, jonka pääasiallisina
toimintamuotoina ovat liikuntaa ja terveyttä edistävä toiminta tai
kilpaurheilu. Yhdistyksen tulee olla toiminut vähintään vuoden ja
toimintakorvaus myönnetään sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman
mukaisen toiminnan tukemiseen. Toiminnalta edellytetään liikuntalain 1 §:n
perusteissa mainittua eettisesti perusteltua toimintaa. Tämä pitää sisällään
dopingsäännösten noudattamisen ja väkivallattoman toiminnan urheilussa.
Lisäksi edellytetään, että toiminnassa noudatetaan reilun pelin sääntöjä ja
korostetaan päihteettömyyttä, suvaitsevaisuutta, tasa-arvoa ja
ympäristöstä huolehtimista.
Toimintakorvaukset ovat olleet haettavissa 31.3.2018 mennessä.
Toimintakorvausten hakemisesta on ilmoitettu Oriveden Sanomissa
28.2.2018 sekä kaupungin nettisivuilla. Avustusten hakeminen on siirretty
Seuraverkko-ohjelman kautta tehtäväksi, jota varten seuroille järjestettiin
2017 koulutusilta, muutamia hakemuksia tuli myös kirjallisesti. Hakutavan
muutos ei ole edellyttänyt avustusperiaatteiden muutosta jota tulee pohtia
uudelleen. Avustusta haki yhteensä 16 seuraa, näistä 4 esitetään
siirrettäväksi yleisavustuksen piiriin. Liikuntapalveluiden toimintakorvausta
on jaettavissa 25 313,28 €. Yhdistykset anoivat avustuksia yhteensä 44
400 €.
Toimintakorvausta hakeneet yhdistykset:
1. Arranmaan kilparatsastajat ry
- jäseniä 28, joista alle 18v. 10
- vuoden 2017 toimintakorvaus 300€
- edellisen tilinpäätöksen tuotot 2488,30€, kulut 1458,64€,
yli/alijäämä 1029,66€
- hakee toimintakorvausta 500€
2. Eräjärven Urheilijat ry
- jäseniä 145, joista alle 18v 40
- vuoden 2017 toimintakorvaus 1400€
- edellisen tilinpäätöksen tuotot 519 771,50€, kulut 535 796,87€,
yli/alijäämä -16 025,37€
- hakee toimintakorvausta 1500€
3. Fortuna ry
- jäseniä 440 (+40), joista alle 18v 150 (+12)
- vuoden 2017 toimintakorvaus 6200€
- edellisen tilinpäätöksen tuotot 157 866,48€, kulut 165 384,97€,
yli/alijäämä -7518,49€
- hakee korvausta 20 000€
4. Hirsilän Pyrkivä ry
- jäseniä 250, joista alle 18v (2017;115)
- vuoden 2017 toimintakorvaus 800€
- edellisen tilinpäätöksen tuotot 10364,71€, kulut 10448,54€,
yli/alijäämä -83,83€
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- hakee korvausta 1000€
5. Mämmilän Norpat ry
- jäseniä 40
- vuoden 2016 toimintakorvaus 150 €
- edellisen tilinpäätöksen tuotot 7465,66€, kulut 8250,33€,
yli/alijäämä -784,67€
- hakee korvausta 300€
6. Oriveden Moottorikerho ry
- jäseniä 117, joista alle 18v 2
- vuoden 2017 toimintakorvaus 400€
- edellisen tilinpäätöksen tuotot 26 353,11€, kulut 21 841,13€,
yli/alijäämä 4511,98€
- hakee korvausta 500€
7. Oriveden Naisvoimistelijat ry
- jäseniä 62 (+17), joista alle 18v - vuoden 2017 toimintakorvaus 200€
- edellisen tilinpäätöksen tuotot 4867,08€, kulut 3969,35€,
yli/alijäämä 897,73€
- hakee korvausta 600€
8. Oriveden Ponnistus ry
- jäseniä 450 (+25), (joista alle 15v. n. 170, ilm 2017).
- vuoden 2017 toimintakorvaus 5 400€
- edellisen tilinpäätöksen tuotot 300 872,25€, kulut 338 367,41€,
yli/alijäämä -37 495,16€. Jaostottain pl liigajaosto laskettuna tuotot 109
000,73€ ja kulut 111 965,83€ josta tulos -2965,10€.
- hakee korvausta 10 000€
9. Oriveden Ratsastajat ry
- jäseniä 71, (joista alle 18v 28, ilm 2017)
- vuoden 2017 toimintakorvaus 300€
- edellisen tilinpäätöksen tuotot 3168,23€, kulut 4034,07€,
yli/alijäämä -865,84€
- hakee korvausta 500€
10. Oriveden Tuisku ry
- jäseniä 344 (+101), joista alle 18v 309 (+105)
- vuoden 2017 toimintakorvaus 3 700€
- edellisen tilinpäätöksen tuotot 53 757,90€, kulut 52 742,78€,
yli/alijäämä 1015,12€
- hakee korvausta 4000€
11. SC Läsimäki ry
- jäseniä 48 (-12), joista alle 18v 24
- vuoden 2017 toimintakorvaus 500€
- edellisen tilinpäätöksen tuotot 3070,20€, kulut 4586,90€
yli/alijäämä -1 516,70€
- hakee korvausta 2500€
12. Västilän Voima ry
- jäseniä 320 (-20)
- vuoden 2017 toimintakorvaus 1 400€
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- edellisen tilinpäätöksen tuotot 35 200,18€, kulut 34 755,06€
yli/alijäämä 445,12€
- hakee korvausta 3000€.

Lautakunnan jäsenille liitteenä yhteenveto toimintakorvauksista.
Avustuspäätöksessä on otettu huomioon yhdistyksen toiminnan laajuus ja
vaikuttavuus sekä otettu huomioon yhdistyksen jäsenmäärä / lisäys tai
väheneminen sekä koulutusten ja tapahtumien ja säännöllisen ohjatun
toiminnan määrä varsinkin nuorten ja lasten parissa.
Toimintakorvaushakemukset on nähtävissä kokoushuoneessa puoli tuntia
ennen kokousta.
Liikunnan toimintakorvaushakemukset Oriveden Karjala-seuran, Oriveden
seudun sydänyhdistyksen, Oriveden seudun työttömien sekä Oriveden
seudun senioriopettajien osalta olisivat toiminnan laatuun liittyen
siirrettävissä yleisavustuksen piiriin.
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
1.Elämänlaatulautakunta päättää liikuntapalveluiden toimintakorvauksista
2018 seuraavasti:
1. Arranmaan kilparatsastajat ry
250 €
2. Eräjärven Urheilijat ry
1000 €
3. Fortuna ry
8000 €
4. Hirsilän Pyrkivä ry
800 €
5. Mämmilän Norpat ry
300 €
6. Oriveden Moottorikerho ry
400 €
7. Oriveden Naisvoimistelijat ry
300 €
8. Oriveden Ponnistus ry
7000 €, josta 2000€
kohdennettuna voimistelujaoston toimintaan.
9. Oriveden Ratsastajat ry
300 €
10. Oriveden Tuisku ry
4000 €
11. SC Läsimäki ry
500 €
12. Västilän Voima ry
1600 €
2.Toimintakorvaukset yhteensä 24 450€, jaettavaan määrärahaan alitusta
863,28€ joka siirretään yleisavustusten piiriin.
3.Siirtää Oriveden Karjala-seuran, Oriveden seudun sydänyhdistyksen,
Oriveden seudun työttömien sekä Oriveden seudun senioriopettajien
osalta hakemukset yleisavustuksen piiriin.
Päätös:
Merkitään pöytäkirjaan että Jyrki Tuomaala poistui käsittelyn ajaksi
esteellisenä.
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.
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Nuorisopalveluiden toimintakorvaukset
Elämänlaatulautakunta 22.05.2018 § 126
Nuorisopalveluiden toimintakorvaus myönnetään rekisteröidylle,
paikalliselle lapsi- ja nuorisotyötä tekeville yhdistyksille, jotka täyttävät
nuorisolain ja -asetuksen mukaiset avustuksen saamisen edellytykset ja
sääntöjensä mukaan kuuluvat nuorisotoiminnan piiriin. Yhdistyksen tulee
olla toiminut vähintään vuoden ja toimintakorvaus myönnetään
sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan
tukemiseen. Lisäksi toimintakorvausta myönnetään aikuisjärjestöjen
nuoriso-osastoille, jotka ovat jäsenistön perusteella verrattavissa
nuorisoyhdistyksiin ja kirjanpidossa selkeästi erotettavissa pääjärjestöstä.
Toimintakorvaus on ollut haettavissa maaliskuun viimeiseen arkipäivään
menneessä. Toimintakorvauksen hakemisesta on ilmoitettu Oriveden
Sanomissa 28.2.2018 sekä kaupungin nettisivuilla.
1. MLL Oriveden yhdistys ry
- jäseniä 271, joista 112 alle 18 v.
- saanut vuonna 2017 toimintakorvausta 1.500 €
- vuoden 2017 tulot 23.824,10€ ja vuoden 2017 menot 27.247,24€,
alijäämä 3.423,14€
- anoo toimintakorvausta varsinaiseen toimintaan ja tapahtumiin, erityisesti
Vappuriehaan ja perhekahvilatoimintaan 2.500€
2. Siitaman nuorisoseura ry
- jäseniä 151, joista 19 alle 18v
- saanut vuonna 2017 toimintakorvausta 1.400 €
- vuoden 2017 tulot 13.025,58€ ja vuoden 2017 menot 13.767,57€,
alijäämä 741,99€
- anoo toimintakorvausta toiminnan järjestämiseen perheille, mm.
Kotiseutupäivä ja Avoimet kylät-tapahtumiin, Pikku-Vittasen leiriin ja
Siitaman Sikamaratoniin sekä lisäksi ohjaajien koulutukseen ja
tarvikehankintoihin 2.500 €
3. Pitkäjärven nuorisoseura ry
- jäseniä 233, joista 26 alle 18 v.
- saanut vuonna 2017 toimintakorvausta 1.400 €
- vuoden 2017 tulot 9.489,53€ ja vuoden 2017 menot 9.707,92€,
alijäämä 218,39€
- anoo toimintakorvausta säännöllisen toiminnan lisäksi retkien ja
harrastusmahdollisuuksien järjestämiseen 3.100 €
4. Oriveden 4H-yhdistys ry
- jäseniä 184, joista 178 alle 29 v.
- saanut vuonna 2017 toimintakorvausta 7.900 €
- vuoden 2017 tulot 101.083,97€ ja vuoden 2017 menot 100.784,57€,
ylijäämä 299,40€
- anoo toimintakorvausta lasten ja nuorten kerho-, kurssi-, leiri- ja
retkitoimintaan sekä nuorten työllistämiseen ja kerhonohjaajien palkkioihin
sekä kerhomateriaaleihin 9.000 €
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Nuorisopalveluiden talousarviossa on toimintakorvauksiin varattu 13.500 €
määräraha. Anotut toimintakorvaukset ovat yhteensä 17.100 €
Lautakunnan jäsenille on liitteenä yhteenveto toimintakorvauksista.
Avustuspäätöksessä on otettu huomioon yhdistyksen toiminnan laajuus ja
vaikuttavuus sekä otettu huomioon yhdistyksen jäsenmäärä sekä
koulutusten ja tapahtumien määrä. Toimintakorvaushakemukset on
nähtävissä kokoushuoneessa puoli tuntia ennen kokousta.
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Elämänlaatulautakunta päättää nuorisopalveluiden toimintakorvauksista
seuraavasti:
1.MLL Oriveden yhdistys ry
1.800 €
2.Siitaman nuorisoseura ry
1.800 €
3.Pitkäjärven nuorisoseura ry
1.500 €
4.Oriveden 4H-yhdistys ry
7.400 €
Yhteismäärältään 12 500€, ylijäämä 1000€ määrärahasta siirretään
yleisavustusten piiriin.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kulttuuripalveluiden toimintakorvaukset
Elämänlaatulautakunta 22.05.2018 § 127
Kulttuuripalveluiden toimintakorvaukset ovat olleet haettavana maaliskuun
viimeiseen päivään mennessä.Kulttuuripalveluiden toimintakorvaukset on
tarkoitettu rekisteröidyille, paikallisille,
yhdistyksille/kulttuurijärjestöille/kulttuuriyhteisöille. Toimintakorvausta
myönnetään sääntömäärisen ja toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan
tukemiseen. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harrastamista ja
harjoittamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä
paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. Korvausten
tavoitteena on tukea vapaata kansalaistoimintaa ja eri toimijoiden välistä
yhteistyötä, monipuolistaa kaupungin kulttuuritarjontaa sekä edistää
kuntalaisten harrastusmahdolisuuksia.
Toimintakorvausten hakemisesta on ilmoitettu Oriveden Sanomissa ja
kaupungin internetsivuilla. Määräaikaan mennessä jätettiin 9 hakemusta,
jotka kaikki täyttivät hakukriteerit.
Anottava yhteissumma oli 18 100€. Kulttuuripalveluiden talousarviossa on
varattu toimintakorvauksiin 8 700€.
Hakemukset:
Yhdistykset:
1. Eräjärven kehittämisyhdistys ry
- jäseniä: 191
- saanut toimintakorvausta v. 2017: 700€
- edellisen tilinpäätöksen tulot 90 293,59€, menot 87 723,97€, ali/ylijäämä
2 567,62€
- anoo 2 000€
- toimintakorvauksen käyttötarkoitus: Kylälehti Purkiaisen toimitus, taitto ja
printtaus sekäkesätoimittajan palkkaus
2. Eräjärvi seura ry
- jäseniä 354
- saanut toimintakorvausta v. 2017: 1 800 €
- edellisen tilinpäätöksen tulot 9 003,26€, menot 9 035,38€, yli/alijäämä
-32,12€
- anoo 3 600 €
- toimintakorvauksen käyttötarkoitus: kotiseututyö, Eräjärven kivimuseon
avoinnapito, tapahtumat
3. Eräjärven Työväen näyttämö ry
- jäseniä 62
- saanut toimintakorvausta v. 2017: 800€
- edellisen tilinpäätöksen tulot 542 356,14€, menot 48 674,92€, yli/alijäämä
-6 318,78€
- anoo 1 500€
-toimintakorvauksen käyttötarkoitus: OSKOn ulkopuolisten opetustuntien
kustantaminen teatteriryhmissä. Muun kulttuuritoiminnan ja koulutuksen
järjestäminen ja tuottaminen.

Pöytäkirjan tarkastajat:

ORIVEDEN KAUPUNKI
Elämänlaatulautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 127

3/2018

203

22.05.2018

4. KSL:n Oriveden seudun opintojärjestö ry
- jäseniä: 4 jäsenjärjestöä, jäsenjärjestöissä yhteensä 142 jäsentä
- saanut toimintakorvausta v. 2017: 400 €
- edellisen tilinpäätöksen tulot 6 991,15€, menot 9 589,16€ ali/ylijäämä
-2 598,01€
- anoo 1 000 €
- toimintakorvauksen käyttötarkoitus: lastenkonsertin ja muun
kulttuuritoiminnan järjestäminen ja tukeminen
5. Muotoilu ja taideteollisuus MUTTA ry
- jäseniä 67
- saanut toimintakorvausta v. 2017: 700 €
- edellisen tilinpäätöksen tulot 7 821,10€, menot 7 590,71€ , ali/ylijäämä
-230,39€
- anoo 1 000 €
- toimintakorvauksen käyttötarkoitus: SuviDesign -tapahtuman
järjestäminen kesällä 2018 sekä lisäkaluston hankinta
6. Oriveden seudun kotiseutuyhdistys ry
- jäseniä 76
- saanut toimintakorvausta v. 2017: 2 800 €
-edellisen tilinpäätöksen tulot 37 063,23€, menot 22 955,99€, ali/ylijäämä
14 107,24€ (ylijäämä korvamerkitty rakennusten kunnossapitoon)
- anoo 3 500 €
- toimintakorvauksen käyttötarkoitus: museotoiminnan tukeminen,
toiminnasta aiheutuvat kulut, kesätyöntekijöiden palkkaus
- saanut vuonna 2017 palkkatukea 2 184,75€
7. Talviaisten kansanmusiikki ja tanhupiiri
- jäseniä 12
- saanut toimintakorvausta v. 2017: 400€
- edellisen tilinpäätöksen tulot 956,50€, menot 811,20€, ali/ylijäämä
145,92€
- anoo 1 500€
- toimintakorvauksen käyttötarkoitus: ohjaajan ja säestäjän
kulukorvaukset, vuokrat, kansantanssitapahtumaan osallistuminen
8. Ylä-Hämeen taiteilijaseura ry
- jäseniä 48
- saanut toimintakorvausta v. 2017: 400 €
- edellisen tilinpäätöksen tulot 2 785,76€, menot 1 399,45€, ali/ylijäämä
886,31€
- anoo 1 000 €
- toimintakorvauksen käyttötarkoitus: Matrikelin painatuskustannusket,
50-vuotisjuhlanäyttelyn järjestäminen, muu näyttelytoiminta.
9. Längelmäen Kirkonseudun Kyläyhdistys ry
- jäseniä 155
-saanut toimintakorvausta v. 2017: - (harkinnanvarainen avustus 500€)
- edellisen tilinpäätöksen tulot 38 448,30€, menot 29 805,59€ ali/ylijäämä 8
642,71€, toiminta-avustusta saatu 5 400€.
anoo 2 000€
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-toimintakorvauksen käyttötarkoitus: kolmen kulttuuritapahtuman
järjestämiskustannukset ja esiintymispalkkiot.
10. Oriveden Naislaulajat ry
- jäseniä 16
-saanut toimintakorvausta v. 2017: - edellisen tilinpäätöksen tulot 872,86€, menot 885,56€ ali/ylijäämä -12,70€
anoo 1 000€, yleisavustusta 200€.
-toimintakorvauksen käyttötarkoitus: Osallistumiskustannukset
kuoromatkalle Irlantiin.
Avustuspäätöksessä on otettu huomioon yhdistyksen toiminnan laajuus
ja vaikuttavuus sekä otettu huomioon yhdistyksen jäsenmäärä.
Toimintakorvaushakemukset on nähtävissä kokoushuoneessa puolta
tuntia ennen kokousta.
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Elämänlaatulautakunta myöntää vuoden 2018 kulttuuripalveluiden
toimintakorvaukset hakijoiden toiminnan, laadun, monipuolisuuden ja
avustustarpeen perusteella seuraavasti:
1. Eräjärven kehittämisyhdistys ry
2. Eräjärvi-Seura ry
3. Eräjärven Työväen Näyttämö ry
4. KSL:n Oriveden seudun opintojärjestö ry
5. Muotoilu ja taideteollisuus MUTTA ry
6. Oriveden Kotiseutuyhdistys ry
7. Talviaisten kansanmusiikki ja tanhupiiri
8. Ylä-Hämeen taiteilijaseura
9. Längelmäen Kirkonseudun Kyläyhdistys ry
10. Oriveden Naislaulajat ry
yhteensä 8700€

700 €
1700 €
800 €
400 €
700 €
2700 €
300 €
400 €
600 €
400 €

Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin, esityslistalle kohtaan
Eräjärven Kehittämisyhdistys korjattiin oikeat summat tulo/meno kohtaan
sekä yhteenvetoliite päivitettiin samalta osin oikeaksi.
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Oriveden juhlavuoden sisällön valmistelu
Elämänlaatulautakunta 22.05.2018 § 128
Kulttuuripalveluille on toimitettu valmisteltavaksi Valtuustoaloite
tapahtumasarjan järjestämisestä Oriveden 150 vuotisjuhlavuoden
kunniaksi. Kaupunginvaltuusto 12.02.2018 § 11. Suomen Keskustan
valtuustoryhmä on jättänyt valtuustoaloitteen, että Oriveden 150 v.
syntymäpäivän kunniaksi järjestetään tapahtumasarja eri-ikäisille
kaupunkilaisille yhteistyössä koulujen, seurakunnan ja kolmannen sektorin
kanssa. Kaupunginhallitus päätti toimittaa aloitteen kulttuuripalveluille
valmisteltavaksi siten, että valmistelu tehdään 31.5.2018 mennessä.
Kansalaisopiston rehtori on kutsunut koolle 10.4. tapaamiseen alustavan
suunnitelman työstämiseksi työryhmän. Työryhmään kutsuttuina olivat
markkinointisihteeri, tiedottaja, liikuntapäällikkö, Osallistuva Orivesi
-hankkeen hankekoordinaattori, nuoriso-ohjaaja sekä seurakunnan ja
yrittäjien edustaja.
Keskustelussa todettiin, että monipuolista yhteistyötä eri tahojen kesken
tehdään jo entuudestaan. Tuleva juhlavuosi on hyvä mahdollisuus
syventää yhteistyötä ja vahvistaa yhdessä tekemisen periaatetta. Samalla
todettiin, että Orivedellä on lukuisia vuotuisia tapahtumia, joiden toteutus
voidaan nivoa luontevasti juhlavuoden teemaan.
Juhlavuoden teemasta voidaan järjestää kysely kuntalaisille.
Työryhmän alustavan suunnitelman mukaan ehdottaa seuraavia
toimenpiteitä juhlavuoden toteuttamiseen:
Oriveden graafinen ilme uusittaneen juhlavuodeksi. Uuden logon
yhteyteen voidaan liittää vuoden 2019 ajaksi 150v -teksti.
Juhlajulkaisu
Selvitetään, minkälaisia aiemmat julkaisut ovat sisällöllisesti kaupungin
tiedottaja kartoittaa tilannetta ja mahdollisesti lähtee työstämään julkaisua
mahdollisia aiheita: luontokohteet, kylätalot, ihmiset ja tarinat, kartta
kohteista, sarjakuvataiteilijoiden hyödyntämien
Visit Orivesi -sivut
- matkailun ja palveluiden kokoaminen yhden sivuston alle
- paikkakunnan houkuttelevuus ja vetovoimatekijät esille
- palvelee kuntalaisia ja paikkakunnasta kiinnostuneita kaupungin
-verkkosivujen rinnalla
- kylien osuus esille, luontokohteet
- merkittävä osa kunnista on työstänyt vastaavan sivuston
Vuotuiset tapahtumat sidotaan juhlavuoden teemaan:
- Uusi vuosi?
- Villasukkajuoksun SM-kisat 26.1.
- Hippulat vinkuu! -lastenkulttuuriviikot 6 & 7
- Jäärieha 9.3.
- Orivesipäivä 6.4.
- Mämmilän Meininkit 7.-9.6. sekäoheistapahtumat
- Längelmäveden kesäpäivä 6.7.
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- ORWfest 2.8.
- Mämmilän Elomeininkit 30.8.
- Orivesi 150v-teemaviikko vk 43, eri tahojen kanssa yhteistyössä
toteutettava ohjelmallinen viikko
- Joulunavaus 22.11.
OSKOn toiminnassa paikallishistoriaan liittyviä luentoja ja
kuvakatselmuksia.
Juhlavuoden suunnittelussa tulee huomioida myös muut juhlavuodet
järjestökentällä.
Yrityskylä koulujen ja yrittäjien kanssa yhteistyössä.
Kartoitettava kustannukset ja mahdollisuudet lisäresursseihin juhlavuoden
ohjelmiston toteuttamiseksi.
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
1. Elämänlaatulautakunta merkitsee suunnitelman tiedokseen
2. Elämänlaatulautakunta lähettää valtuustoaloitteen johdosta tehdyn
suunnitelman kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin lisättynä keskustelussa esille
tulleilla asioilla:
Tapahtuma ideoita:
 Oriveden Opiston muistaminen juhlavuoden yhteydessä
 Mämmilän Meininkien (kesäkuun toinen viikonloppu) yhteyteen kutsutaan esim.
Klemettiopiston konsertti tai järjestetään jokin muu näyttävä yhteistapahtuma keskustan
alueella
 Oriveden aikaisemmat ystävyyskaupungit huomioidaan jollain tavalla
Toteuttamiseen liittyviä käytännön asioita:
 Suunnitelmien tueksi on osoitettava ja yksilöitävä lisäresurssit tapahtumien toteuttamista
varten. Muussa tapauksessa on jätettävä jotain tapahtumia/tilaisuuksia toteuttamatta.
 Yksittäinen nimekäs esiintyjä (esim. Eppu Normaali, Juha Tapio) kustantaa kymmeniä
tuhansia keikkapalkkioineen sekä paikalle rakennettavien puitteiden osalta. Myös turvallisuus
ja tilan riittävyys/soveltuvuus huomioitava. On myös muita vaihtoehtoja järjestää yhteinen
juhlatapahtuma paikallisia osaajia hyödyntäen.
 Kartoitettava mahdollisten avustusten hakeminen juhlavuoden toteuttamiseen.
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Otto-oikeuden käyttäminen
Elämänlaatulautakunta 22.05.2018 § 129
Viranhaltijapäätös,liikuntapäällikkö 25.4.2018 §3, Harkinnanvarainen
avustus liikunnanalan kilpailumatkasta aiheutuviin kuluihin
Viranhaltijapäätös, kirjastotoimenjohtaja 18.5.2018 §1,
lainaus/palautusautomaatin hankinta.
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.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Tämän kokouksen seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:
Pykälät: 124-127
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:119-123, 128-129
Tämä pöytäkirja on ollut kuntalain 63 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä
edeltäpäin ilmoitettuna aikana, 18.6.2018 liikuntapäällikön toimistossa,
Keskustie 23, klo 10.00 - 15.00, todistaa
Virallisesti
Roope Marski
Pöytäkirjanpitäjä
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