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Puheenjohtaja

Roope Marski
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Kimmo Mäkelä

Jari Latomäki
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Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Elämänlaatulautakunta 12.06.2018 § 130
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Tarkastetaan edellisen kokouksen pöytäkirjasta §125
pöytäkirjantarkastajana toimineen Jyrki Tuomaalan esteellisyyden vuoksi.
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä tarkastetaan
22.5.2018 pidetyn elämänlaatulautakunnan kokouksen pöytäkirja pykälän
§125 osalta.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä tehtiin työjärjestykseen
muutos ja edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastetaan omana
kokousasiana kohdassa 10.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Elämänlaatulautakunta 12.06.2018 § 131
Pöytäkirjantarkastajiksi ovat vuorossa Kimmo Mäkelä sekä Jari Latomäki
Päätös:
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kimmo Mäkelä sekä Jari Latomäki.
Pöytäkirjantarkastus tehdään pääkirjastossa 13.6.2018 klo 12-.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ilmoitusasiat
Elämänlaatulautakunta 12.06.2018 § 132
Elämänlaatulautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat:
1.
2.

Seurafoorumi muistio; avustusasiat, tila-asiat jne
Ajankohtaiset asiat

Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen ja keskusteli ajankohtaisista
asioista.
Päätös:
Lautakunta merkitsi ajankohtaiset asiat tiedokseen.
Lisäksi merkitään että
1. Kulttuuripalveuiden johto/Pia-Maria Ahonen on kutsuttu jäseneksi
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja taiteen edistämiskeskuksen
koordinoimaan Kulttuurihyvinvoinnin edistämisen KULTU-työryhmään.
2. Oriveden kaupungin kulttuuripalvelut on tehnyt taideteosten
kartoittamistyötä ja julkisissa tiloissa olevat kaupungin taidekokoelmat on
luetteloitavana. Asia otetaan käsittelyyn luetteloinnin valmistuttua syksyllä
2018 ja päätetään jatkotoimista kuten esim esitteen tekemisestä sekä
mahdollisen näyttelyn järjestämisestä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman uudistaminen Oriveden seudun
kansalaisopistossa
Elämänlaatulautakunta 12.06.2018 § 133
Oriveden seudun kansalaisopistossa annetaan yleisen oppimäärän
mukaista taiteen perusopetusta musiikissa ja kuvataiteessa.
Opetushallitus antoi taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman uudet
perusteet 20.9.2017. Kaikki koulutuksen järjestäjät laativat ja hyväksyvät
paikalliset opetussuunnitelmat kullekin taiteenalalle, jolla ne antavat
opetusta. Uudet opetussuunnitelmat astuvat voimaan 1.8.2018.
Uusi Oriveden seudun kansalaisopiston opetussuunnitelma on laadittu
taiteen perusopetuksen uusien perusteiden mukaisesti ja siinä on
yhdistetty musiikin ja kuvataiteen opetussuunnitelmat.
Liitteenä Oriveden seudun kansalaisopiston uudistettu taiteen
perusopetuksen opetussuunnitelma.
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Elämänlaatulautakunta hyväksyy uudistetun Oriveden seudun
kansalaisopiston opetussuunnitelman.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Yleisavustus 2018
Elämänlaatulautakunta 12.06.2018 § 134
Kaupunginhallitus on 12.3.2018 kokouksessaan pykälässä §64/
Käyttösuunnitelma siirtänyt määrärahoistaan kustannuspaikalta 1106
Yleisavustukset 9000€ elämänlaatulautakunnalle jaettavaksi.
Elämänlaatulautakunta on jakanut toiminta-avustuksia kokouksessaan
22.5.2018. Liikunta- sekä nuorisopalveluisa jaettu avustusten määrä on
jäänyt alijäämäiseksi 1863,28€ määrärahaan verrattuna. Kokouksessa on
tehty päätös tämän summan siirtämisestä jaettavaksi yleisavustusten
yhteydessä. Avustusten ylijäämästä vähennettynä 700€ harkinnanvaraista
avustusta kilpailumatkaan (liikuntapäällikön vh päätös 25.4.) jäljelle jää
1163,28€.
Yleisavustuksia on jaettavana 2018 yhteensä 10 163,28€.
Yleisavustuksille ei ole ollut säännöissä määrättyä hakuaikaa.
Yleisavustusten myöntämisperuste on aiemmin ollut käyttötarkoitus,
toiminnan laatu, hyvinvointistrategian toteutuminen sekä aiempien vuosien
tuet.
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Elämänlaatulautakunta julkistaa yleisavustuksen hakuajan auki
1.8.-31.8.2018 klo 15.00 sekä ottaa haussa huomioon jo aiemmin vuonna
2018 elämänlaatulautakunnalle tai kaupunginhallitukselle osoitetut
hakemukset. Hakumenettely toteutetaan vapaamuotoisella hakemuksella.
Lautakunta myöntää avustukset hakuajan jälkeen seuraavassa
kokouksessaan 11.9.2018 entisin perustein. Hakuperusteet ilmoitetaan
hakuilmoituksessa.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Elämänlaatulautakunnan avustusohjeet 2019
Elämänlaatulautakunta 12.06.2018 § 135
Elämänlaatulautakunta myöntää avustuksia tarkoituksenaan tukea
Orivedellä järjestettävää monipuolista toimintaa ja edistää orivesiläisten
harrastusmahdollisuuksia ja hyvinvointia.
Jaettavia avustuksiin ovat kuuluneet koulutuskorvaukset,
toiminta-avustukset sekä harkinnanvaraiset avustukset/apurahat. Lisäksi
on jaettu palkitsemistyyppisiä stipendejä.
Vuoden 2019 avustusmäärärahaan tulee korotus kaupunginhallituksen
siirrettyä yleisavustuksen elämänlaatulautakunnan jakopiiriin.
Elämänlaatulautakunnan avustusohjeet ovat laadittu 27.9.2015 §47, joten
avustusohjeiden ja periaatteiden päivitys on aiheellinen.
Erilaisia toiveita sekä mielipiteitä jakoperusteisiin on saatu mm
seurafoorumin, kuntalaisryhmien ja luottamushenkilöiden ja
viranhaltijoiden sekä työntekijöiden puolelta. Alla yhteenveto
hakuperusteisiin esitettyihin muutoksiin:

Hakukynnyksen madaltaminen

Hakuprosessien selkeyttäminen ja kohdentaminen

Hakuaikojen tarkastelu, varsinkin seura/yhdistystoimijoille maaliskuu
ehkä liian aikainen

Myöntämisperusteiden tarkastelu; toimijakohtainen maksimi,
yleisavustuksen myöntämisperusteet laadittava

Mahdollinen nuorisotoiminnan toiminta-avustuksen ja
yleisavustuksen yhdistäminen
LIITTEET

ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN
AVUSTUSOHJEET (27.9.2015 §47)
ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN
AVUSTUSOHJEET (12.6.2018) ESITYS
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Elämänlaatulautakunta merkitsee tiedoksi Oriveden kaupungin
elämänlaatulautakunnan avustusohjeiden päivitetyn esityksen sekä
palauttaa sen liikuntapäällikölle jatkovalmisteluun. Valmisteluun liittyen
järjestetään lautakunnan iltakoulu, jonne kutsutaan mukaan myös
seura/yhdistys edustajia. Ajankohta sovitaan kokouksessa.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.
Iltakoulun ajankohdaksi päätettiin 26.9.2018 klo 18, tilaisuuteen kutsutaan
seura- ja yhdistystoimijoita lehti-ilmoituksella sekä seurafoorumin ja
Osallistuva Orivesi-hankkeen kautta.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Liikunnanohjaajan työsuhteen täyttäminen
Elämänlaatulautakunta 12.06.2018 § 136
Oriveden kaupungin liikuntapalveluissa työskentelee kaksi vakituista
liikunnanohjaajaa. Molempien työnkuvaan kuuluu kuivanmaan ohjausten
lisäksi olennaisena osana uimahallin toiminnot; uinninvalvonta,
uimaopetus, vesijumpat sekä uimakoulujen suunnittelu ja toteutus. Toinen
liikunnanohjaaja irtisanoutui tehtävästään 27.4.2018 ja hänen
työsuhteensa päättyi irtisanomisajan jälkeen 11.5.2018.
Liikunnanohjaajan työsuhteen täyttämisestä on käyty tarvekeskustelua ja
perusteet työsuhteen vakituiselle täyttämiselle ovat olemassa.
Henkilöstömenoille on määrärahavaraus.
Touko-kesäkuun aikana palvelut on pystytty järjestämään sijais sekä
lisätyön avulla, heinäkuu on lomakuukausi liikuntapalveluilla joten ohjaajan
työsuhde tulisi täyttää syyslukukauden alusta kun koululais- sekä
ohjausryhmät alkavat normaali lukujärjestyksen mukaan.
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Elämänlaatulautakunta esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:
1. Liikunnanohjaajan vakituiselle työsuhteelle myönnetään täyttölupa
alkaen 15.8.2018
2. Mikäli täyttölupa myönnetään, haastattelut pidetään 18.7.2018,
haastattelutyöryhmään nimetään kasvatus- ja opetusjohtajan sijaisena
varhaiskasvatuksen johtaja Jussi Lintunen, liikuntapäällikkö Roope Marski
sekä elämänlaatulautakunnan puheenjohtaja Ilkka Hjerppe.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Elämänlaatupalveluiden kehittäminen, liikuntapalveluiden hinnoittelu
Elämänlaatulautakunta 12.06.2018 § 137
Elämänlaatupalveluiden toimintaan liittyen on tehty useita aloitteita
viimeisen vuoden aikana, kaupunkistrategian yhtenä päätavoitteena on
hyvinvoiva kuntalainen.
Näistä lähtökohdista elämänlaatupalveluiden toimintaa tulee pitkällä
aikavälillä kehittää kohti ennaltaehkäisevää ja omatoimiseen
harrastamiseen kannustavaa toimintaa. Lasten- ja nuorten sekä
varttuneen väestön liikkumisen kustannukset ovat yksi osa-alue jota
kehittämällä taloudelliset panostukset maksavat itsensä takaisin pitkällä
aikavälillä.
Elämänlaatulautakunta on vahvistanut liikuntapalveluiden hinnat
kokouksessaan 23.5.2017 §37, hinnoista on kuitenkin tullut paljon käyttäjä
palautetta ja osittain hinnoittelu on ollut epäselvää tai ei ole toteutunut
yhdenmukaisesti eri toimipisteiden välillä. Tämä on johtanut myös siihen
että osa liikuntapalveluiden ohjatuista ryhmistä on kärsinyt osanottaja
kadosta ja yhdistysten omat vuorovaraukset ovat kääntyneet laskuun.
Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloitteessa 23.10.2017 §95 on
esitetty elämänlaatupalveluiden kokonaisselvitystä joka on laadittu
nykytilan kartoittamiseksi sekä pitkällä tähtäimellä rajoitettujen
maksuttomien harrastuspalveluiden kustannuspaineita selvittäen.
Kaupunginhallituksessa sekä valtuustossa selvitystä käsiteltäessä nousi
esille tarve konkreettisten muutosten löytämiseksi sekä tavoitetilan
saavuttamiseksi tehtävien toimien käyttöönottoon.
Kokonaisuutena liikuntapalvelut tuottivat taloudellisesti ylijäämää
budjetoituun maksutuottoon nähden 16% eli n 30 000€. Oletuksena on
että hinnoittelumuutoksen tuoma menetys maksutuotoissa korvautuisi
osittain käyttäjämäärän kasvulla sekä kohtuullisella työikäisten ja
salivuokrien käyttömaksujen korotuksella. Salivuokrien korotukseen
sisältyisi jatkossa käyttökertakohtaisesti käyttäjäryhmän sisäänpääsyt.
Erityiskohderyhminä liikuntapalveluiden kehittämistoimissa ovat lapset,
nuoret (alle 18v) sekä varttuneet (yli 60v). Omaehtoisen liikunnan
kynnyksen madaltamiseen sekä harrastuneisuuden lisäämiseen on
monissa kunnissa otettu käyttöön onnistuneesti liikuntapassi-tyyppinen
ratkaisu. Osassa passilla saa alennusta palveluista tai leimoja keräämällä
osallistuu arvontoihin.
Orivedellä liikuntapassi voisi toimia aktivaattorina siten että harrastamalla
yksin tai kaverin kanssa saisi etuja käyttömäärän mukaan. Passi voitaisiin
toteuttaa pilottina lukukaudelle 1.8.2018 - 31.5.2019 ja tehdä arviointi
vaikutuksista käyttäjäpalautteen sekä henkilökunnan kokemusten
perusteella jakson päätyttyä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Oriveden liikuntapalveluiden liikuntapassi 1.8.2018-31.5.2019

Passiin leima uima- tai liikuntahallissa omatoimisen käynnin
yhteydessä

5 leimaa = tutustumisseteli (ei henkilökohtainen, kuka vain voi
käyttää sekä uima- että liikuntahallissa)

Passilla kaverin kanssa maksulliseen liikuntaan oikeuttaa
alennukseen. Molemmat puoleen hintaan

Passia jaetaan maksutta <18 ja >60 vuotiaille käyttäjille
toimipisteissä tai esim markkinointitapahtumissa, täyteen leimatut
passit kerätään tilastointia varten talteen. Henkilötietoja ei kerätä.
LIITTEET

Liikuntahallin ja uimahallin käyttömaksut (1.8.2017-)
Liikuntahallin ja uimahallin käyttömaksut (1.8.2018-) ESITYS
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
1.Lautakunta vahvistaa käyttömaksut liikunta- ja uimahallin osalta alkaen
1.8.2018
2. Lautakunta vahvistaa liikuntapassin toteutuksen pilottina
1.8.2018-31.5.2019 jonka vaikutukset arvioidaan 31.5.2019 jälkeen ja
passin käytön jatkamisesta päätetään erikseen.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Otto-oikeuden käyttäminen
Elämänlaatulautakunta 12.06.2018 § 138
Viranhaltijapäätös 24.5.2018 §3, Kansalaisopiston rehtori,
Opintosetelityyppisen avustukset
Viranhaltijapäätös 28.5.2018 §1, Kansalaisopiston rehtori,
Orivesi harrastaa-yhteisesite
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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Elämänlaatulautakunnan kokouksen 22.5.2018 pykälän §125 pöytäkirjantarkastus
Elämänlaatulautakunta 12.06.2018 § 139
Elämänlaatulautakunnan kokouksessa 22.5.2018 tehtiin muotoseikkavirhe
käsittelyssä ja pöytäkirjantarkastajaksi nimettiin Jyrki Tuomaala joka on
esteellinen tarkastamaan pöytäkirjan päätöksen §125 osalta.
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Elämänlaatulautakunta tarkastaa edellisen kokouksen pöytäkirjan
päätöksen §125 osalta.
Päätös:
Elämänlaatulautakunta tarkasti 22.5.2018 kokouksen pöytäkirjan §125
osalta.
Merkitään että jäsenet Jyrki Tuomaala sekä Irma Koskela poistuivat
esteellisinä asian käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

