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OSALLISTUJAT
LÄSNÄ

POISSA

MUU

Nimi
Hjerppe Ilkka

Klo
18:00 - 20:52

Tehtävä
puheenjohtaja

Jokinen Kaarina
Koskela Irma
Latomäki Jari
Lehtonen Lauriina

18:00 - 20:52
18:00 - 20:52
18:00 - 20:52
18:00 - 20:52

varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen

Tuomaala Jyrki
Tuhkanen Pekka

18:00 - 20:30
18:00 - 20:52

Jakara Riitta

18:00 - 20:46

Marski Roope

18:00 - 20:52

jäsen
kaupunginhallituksen
edustaja
k.hallituksen
puheenjohtaja
esittelijä,
pöytäkirjanpitäjä

Lamminen Konsta

18:00 - 20:52

Joutsela Sami
Mäkelä Aino
Heletoja Taija
Asiala Liisa
Mäkelä Kimmo

jäsen
nuorisovaltuuston edustaja
Juupajoen edustaja
kirjastotoimenjohtaja

Ahonen Pia-Maria
Lähteenmäki Petteri
Mäki Jukka

18:00 - 20:52
18:00 - 20:52
18:05 - 18:13

Lisätiedot
poissa
18:05-18:13,
asian 3
käsittelyn ajan

poissa
18:05-18:13,
asian 3
käsittelyn ajan

varajäsen Aino
Mäkelä

Kansalaisopiston asiat
varajäsen Lehtonen
Lauriina

kansalaisopiston rehtori
vapaa-aikaohjaaja
varajäsen
Hjerppe Ilkka

ALLEKIRJOITUKSET
Hjerppe Ilkka
Puheenjohtaja

Marski Roope
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT
140 - 151
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Koskela Irma

Latomäki Jari

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Liikuntapäällikön toimistossa, Kaupungintalolla, Keskustie 23, 35300 Orivesi, MA 17.9. klo 10-15.
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Elämänlaatulautakunta 11.09.2018 § 140
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Elämänlaatulautakunta 11.09.2018 § 141
Pöytäkirjantarkastajiksi ovat vuorossa Irma Koskela ja Jari Latomäki
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Irma Koskela ja Jari Latomäki, päätettiin
pöytäkirjantarkastus tehtäväksi TO 13.9.2018 alk klo 12, Oriveden
kaupunginkirjastolla.
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Yleisavustukset 2018
Elämänlaatulautakunta 11.09.2018 § 142
Elämänlaatulautakunta on kokouksessaan 12.6.2018 päättänyt siirtää
yleisavustusten käsittelyn 11.9.2018 kokoukseen ja hakuaika on julistettu
auki 1.-31.8.2018, käsittelyssä otetaan huomioon myös ennen hakuaikaa
saapuneet yleisavutushakemukset. Hakuilmoitus on julkaistu Oriveden
sanomissa, hakemuksia saapui 10kpl joista 7 aiemman hakuajan
puitteissa ja 3 uudessa haussa.
LIITTEET

Pöytäkirjanote §134 Elämänlaatulautakunta 12.6.2018 liitteenä.
Pöytäkirjanote §150 Kaupunginhallitus 22.5.2017
Hakemukset liitteineen nähtävillä puoli tuntia ennen kokousta
Yleisavustusta on haettu seuraavasti:
Eräjärven Seuratalo Oy
679,40€
Oriveden Karjala-Seura ry
200€
Oriveden mielenterveysyhdistys Lumo ry
400€
Oriveden Reumayhdistys ry
400€
Oriveden seudun Hengitysyhdistys ry
1000€
Oriveden Seudun Sydänyhdistys ry
500€
Oriveden Seudun Senioriopettajat ry
200€
Oriveden Seudun Työttömät ry
1000€
Oriveden Sosialidemokraattinen Yhdistys ry
2000€
Oriveden Sotaveteraanit ry
3000€
YHTEENSÄ 9379,40€
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Elämänlaatulautakunta päättää,
1.Myöntää yleisavustukset seuraavasti:
Oriveden Karjala-Seura ry
200€
Oriveden mielenterveysyhdistys Lumo ry
400€
Oriveden Reumayhdistys ry
400€
Oriveden seudun Hengitysyhdistys ry
1000€
Oriveden Seudun Sydänyhdistys ry
500€
Oriveden Seudun Senioriopettajat ry
200€
Oriveden Seudun Työttömät ry
250€
(kohdennettu liikuntaharrastuksiin, uimahallin/liikuntahallin
käyttömaksuihin)
Oriveden Sotaveteraanit ry
3000€
2. Myöntää kokoontumistilojen yleisavustukset seuraavasti:
Eräjärven Seuratalo Oy
679,40€
Oriveden Sosialidemokraattinen Yhdistys ry
2000€
YHTEENSÄ 8629,40€

Pöytäkirjan tarkastajat:

ORIVEDEN KAUPUNKI
Elämänlaatulautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 142

5/2018

228

11.09.2018

Maksatuksessa noudatetaan §150/2017 kaupunginhallituksen ohjeistusta
maksuperiaatteissa / takaisinperinnässä.
Kokoontumistilojen avustukset maksetaan takautuvasti toteutuneiden
kulujen ja selvitysten perusteella, jotka tulee toimittaa liikuntapäällikölle
2018 vuoden loppuun mennessä.
Kaupungilla on oikeus takaisinperintään mikäli myönnetty avustus
perutaan muutoksenhaun johdosta tai avustusta käytetään muuhun kuin
hakemuksessa esitettyyn tarkoitukseen.
Avustuksiin on käytössä määrärahaa yhteensä 10 163,28€, käyttämättä
jäävä osa 1 533,88€ jätetään määrärahavaraukseen jaettavaksi vuoden
toimija palkintojen yhteydessä.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkitään että pj Ilkka Hjerppe ja jäsen Lauriina Lehtonen poistuivat
yhteisöjäävinä asian käsittelyn ajaksi klo 18.05-18.13. Ilkka Hjerpen
varajäsenenä toimi Jukka Mäki ja puhetta johti vpj Kaarina Jokinen.
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Ajankohtaisia asioita
Elämänlaatulautakunta 11.09.2018 § 143
1. Elämänlaatupalveluiden talouskatsaus 1-8/2018
2. Yksiköiden kuulumiset

liikuntapalvelut

nuorisopalvelut

kansalaisopisto & kulttuuri

kirjasto
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Merkitään että lautakunta keskusteli ajankohtaisista asioista ja merkitsi
asiat tiedokseen.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi merkitään pöytäkirjaan että käytiin keskustelua investoinneista,
erityisesti siirrettyjen investointi määrärahojen suhteen jotka koskivat
Västilän uimarannan sekä muiden rantojen ja monitoimikaukalon
pystytyskuluja.
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Elämänlaatupalveluiden osavuosikatsaus
Elämänlaatulautakunta 11.09.2018 § 144
OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2018
1.
2.

Tili- ja vastuuvelvollinen: Liikuntapäällikkö Roope Marski
Toiminnan kuvaus
Elämänlaatupalveluiden tavoitteena on luoda edellytyksiä, edistää, tukea ihmisten yhtäläisiä
mahdollisuuksia lisätä hyvinvointiaan eri tavoilla kirjastopalveluiden, kansalaisopiston,
kulttuuripalveluiden, liikuntapalveluiden ja nuorisopalveluiden kautta yhteistyössä eri
toimijoiden kanssa. Elämänlaatupalvelut tekevät paikallista, hallinnollista ja seudullista
yhteistyötä luoden Orivedelle laadukkaita ja kattavia hyvinvointipalveluita taloudellisesti ja
tehokkaasti. Elämänlaatupalvelut tarjoavat ja ylläpitävät kuntalaisille harrastuspaikkoja ja –
mahdollisuuksia koko elinkaari huomioiden.

3.

Toiminnalliset tavoitteet
Sitovat tavoitteet

Strateginen tavoite

Talousarviotavoite

1.Päämäärä: Elinvoimainen
kaupunki
Yritysten määrän kasvu
- Orivesi on kiinnostava ja
Asukasmäärän kehitys
vetovoimainen niin yrityksille
Palvelujen kehitys
kuin asukkaille
- Elinvoima kehittyy ja
vahvistuu elinkeino- ja
työllisyyspolitiikalla
yhteistyössä alueen
toimijoiden kanssa
- Maankäytön suunnittelu on
ennakoivaa

Elinvoimaohjelman
laatiminen
Kehittämistoimenpiteet
ja -hankkeet

- Kaupunki järjestää
tarpeiden mukaiset,
laadukkaat ja saavutettavat
palvelut, jotka suunnitellaan

Pöytäkirjan tarkastajat:

Toteutuminen

Palvelujen taso säilyy
ennallaan.

Toteutunut osittain, pientä
haastetta henkilöresurssien
vuoksi uimahallilla sekä
ulkoliikuntapaikoilla/jäähalli
lla.

Kävijä- ja käyttötilastot
pysyvät edellisen vuoden
tasolla, vertailuluvut 2017
tasolla.

Toteutunut, osassa
yksiköitä kasvanut.

Järjestetään tapahtumia ja
muuta toimintaa
yksiköittäin sekä
yhteistyössä eri toimijoiden
kanssa.

Toteutunut;
tapahtumia/retkiä liikunta
ja nuorisopalveluiden sekä
kulttuuri ja kirjasto
palveluiden toimesta.
Seurayhteistyössä esim
tennis-demo alakouluille.
Talvirieha yrittäjä
yhteistyössä kaikille
ikäryhmille. Kirjasto ja
kultturipalvelut sekä OSKO
yhteistyössä eri toimijoiden
kanssa (tapahtumia,

Kaavojen laatiminen
vastaa tarpeita ja
tulijoiden odotuksia

2. Päämäärä: Hyvinvoivat
kuntalaiset
- Kaupunki lisää kuntalaisten
hyvinvointia ja terveyttä
edistämällä omatoimisuutta
sekä järjestämällä
ennaltaehkäiseviä palveluita

Mittari

Hyvinvointikertomuksen
mukainen kehitys
asukasryhmittäin
Omatoimipalvelujen
määrän, hinnan ja
laadun kehitys
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yhdessä henkilöstön ja
asukkaiden kanssa
- Kaupunki järjestää palveluja Palveluverkon ja
-tarjonnan tarkastelu ja
tehokkaasti, vastuullisesti ja
kehittäminen
toimintaa uudistaen
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esityksiä ja kursseja).
Asiakaspalautekyselyn
toteuttaminen yksiköittäin
sekä yhteisesti.
Seudullinen nuorisokysely
7-9 lk

Oskon kurssipalautekysely
Kirjasto
Toiminnan kustannusten
ja vaikuttavuuden
seuranta

5/2018

Nuorisokysely toteutettu,
4H kautta nuorten
harrastuskysely jota
käytetty myös
nuorisopalveluissa.
Liikuntapaikkojen
asiakaspalautekyselyt
syksyllä 2018.
Nuorisopalveluissa otettu
käyttöön laatumittareita.
Oskon kurssipalautekysely
toteutettu keväällä.
Kirjaston asiakaskysely
toteutettu keväällä.

Kustannus/asukas; vertailu Eur/as (v. 2017)
v. 2017 (9261 asukasta
Kirjasto 21,29 (21,7)
30.4.)
Kulttuuri 2,22 (2,03)
Nuoriso 10,10 (8,82)
Liikunta 54,53 (47,11)
Osko 29,69 (0)
Tunnusluvut kohteittain,
vertailu v. 2017

Kustannukset
€/tapahtuma/käynti:
Kirjasto:
käynti 5,10 (4,70)
laina 2,16 (2,43)
Osko €/t 60,82 (67,29)
Uimahalli 8,11 (7,24)
Liikuntahalli 4,40 (4,64)
Nuorisopalvelut 10,06
(10,01)
Kävijämäärät: (v. 2017)
Kirjasto: 38 609 (43 006)
Kirjaston tapahtumat: 841
Kulttuurin kävijät: n. 2950
(n. 1900)
Kulttuurin tapahtumat: 16
Nuorisopalvelut yhteensä
9435 (7993)
Nuorisotalo/kerhotilat 6718
(5090)
Vapaa-aika retket 155
(271)
Nuorisotapahtumat 1789
(2187)
Ohjattu nuorisotoim 252
(72)
Erityisryhmät 400 (320)
N-palv.Leirit 57 (29)
Vapaa-aik.kurssit 64 (24)
Uimahalli 19709 (20180)
Liikhalli 28185 (24100)
Liikhalli tapahtumat 5885
(0)
Jäähalli 10759 (11073)
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Osko opiskelijat:
2009/1316 netto
(1833/1328 netto)
Merikanto 1428h/79 opp.

4. Muut tavoitteet ja toiminta
Kulttuurihyvinvointiryhmä aloitti toimintansa tavoitteenaan paikallisen kulttuurihyvinvoinnin
kehittäminen ja yhteistyön tiivistäminen Pirkanmaan alueellisen
kulttuurihyvinvointisuunnitelman suositusten pohjalta. Kulttuurihyvinvointiryhmän
toimintamalliksi päätettiin ryhtyä kokeilemana kumppanuuspöytämallia.
Mämmilän Meininkit tapahtumaviikonlopun 8.-10.6. uutena ohjelmana toteutettiin Oriveden
Vanhat talot ja pihat -tapahtuma yhteistyössä Osallistuva Orivesi -hankkeen ja useiden
yhteistyökumppaneiden kanssa. Tapahtuma tavoitti runsaasti kiinnostusta myös mediassa.
Kohteisiin tutustui vierailijoita ympäri Suomea. Tavoitteena oli vahvistaa osallisuutta, yhdessä
tekemisen otetta, jakaa tietoa ja kokemuksia
kulttuurishistoriasta/perinne-rakentamisesta/paikallishistoriasta, saattaa ihmisiä yhteen sekä
tuoda Orivettä tunnetuksi niin paikkakuntalaisille kuin matkailijoillekin. Tavoitteissa onnistuttiin
hyvin ja kannustusta tapahtuman jatkolle saatiin niin kävijöiltä kuin tapahtuman järjestäjiltäkin.
Nuorisopalveluiden lisämäärärahalla palkattiin nuoriso-ohjaaja kehittämään
perusnuorisotyötä sekä kouluyhteistyötä maaliskuussa 2018. Nuorisotalolle vakiintunut
osa-aikainen nuoriso-ohjaaja joka aloitti myös toukokuussa 2018 ehkäisevän päihdetyön
tekemisen neljä (4) t/vko. Lisäresurssien myötä ja palvelumuotoilua tehden on
nuorisopalveluiden toiminta tehostunut huomattavasti ja yhteistyö moniammatillisten
toimijoiden kesken tiivistynyt. Nuorisopalveluissa on aloitettu ohjattua pienryhmätoimintaa,
nuorisotiloilla on otettu käyttöön teemallisia viikko/kuukausi suunnitelmia ja tilojen
varustelua/aukioloaikoja aloitettu kehittää. Lisäksi jalkautuvaa nuorisotyötä tehtiin useaan
otteeseen, joka saavutti suosiota myös nuorten parissa. Nuorisopalveluiden käyttäjämäärät
ovat nousseet jo 25 % ensimmäisen puoliskon aikana, lisäksi nuorisopalveluissa otettu
käyttöön laatumittarit kohtaamisien/oman työn seurantaan sekä vuosiaikakello toiminnan
suunnittelun ja tavoitteellisuuden avuksi.
Liikuntapalvelut tuottivat ohjauspalveluita sekä ylläpitoa liikuntapaikoista, entinen taso
pystytty pääosin säilyttämään, liikuntahallin kävijämäärä lisääntyi kevätkaudella runsaasti
jopa 30%. Runsasluminen talvikausi vaati henkilöstöresursseilta paljon, apua saatiin
työllistämistuella palkatusta henkilöstä tammi-kesäkuussa 2018 sekä tiivistämällä
seurayhteistyötä. Uimahallilta irtisanoutui liikunnanohjaaja toukokuussa 2018. Tästä aiheutui
palvelun luotettavuudessa/tuottamisessa ongelmia ja uimahallia jouduttiin pitämään
suljettuna kevät/kesä kauden vaihteessa. Rekrytointi uuden ohjaaja palkkaamiseksi aloitettiin
ja työsuhde täytetään syyslukukaudelle. Yhteiskoulun/lukion lähiliikuntapaikan rakennustyöt
aloitettiin, monitoimikaukalo valmistuu syyslukukaudeksi. Retkeily ja melontareittien
kunnostusprojektia jatkettiin touko-kesäkuussa Pirkanmaan Virkistysalueyhdistyksen
myöntämän tuen voimin ja keskustan alueen kuntopolkuja/hiihtoreittejä kunnostettiin
investointisuunnitelman mukaan.
Elämänlaatulautakunnan kehittämisaloitteeseen liittyen tehtiin selvitystyötä matalan
kynnyksen harrastusmahdollisuuksien lisäämiseksi ja strategian mukaisesti varttuneiden sekä
lasten/nuorten liikuntaharrastuksen hinnoittelun madaltamiseksi. Uimahallin ja liikuntahallin
hinnoittelua uudistettiin madaltamalla omaehtoista harrastamista sekä kaupungin ohjattujen
ryhmien hinnoittelua kohderyhmien osalta. Uudet hinnastot tulevat voimaan
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syyslukukaudelle. Elämänlaatulautakunta kiinnitti toiminta-avustuksia jakaessaan huomiota
harrastusryhmien määrään varsinkin lasten ja nuorten ohjatun toiminnan osalta ja näin pyrki
edesauttamaan seuratoimintaa/harrastuneisuutta kohderyhmien osalta.
Elämänlaatupalvelut kokonaisuutena on pystynyt vastaamaan kysyntään ja kehittämään
uudenlaista, osallistavaa toimintaa kuntalaisille, monissa yksiköissä käyttäjämäärät ovat
nousseet. Tiukka talous ja henkilöstöresurssit aiheuttavat kuormitusta läpi koko
palvelutuotannon. Tulevaisuudessa tulee kiinnittää erityistä huomiota elämänlaatupalveluiden
toimintamahdollisuuksiin ja resurssien turvaamiseen, sillä tällainen erittäin kuntalaisläheinen
toiminta herättää paljon keskustelua ja näkyy kuntalaisten jokapäiväisessä toiminnassa.
Elämänlaatupalveluiden toiminnan häiriötilanteet heijastuvat välittömästi hyvinvointiin ja myös
Oriveden imagoon ja vetovoimaan alueellisesti.
Tavoitteena elämänlaatupalveluilla on edelleen kuntalaisten osallistuvuuden lisääminen,
erilaisten harrastuskokeilujen toteuttaminen sekä kehittää palveluiden tiedotusta ja
markkinointia. Liikuntapalveluissa lisätavoitteena on kouluyhteistyön aloittaminen sekä
liikuntaneuvonnan aloittaminen myös yksilötasolla yhteistyössä mm sote-palveluiden kanssa.
Nuorisopalvelut ovat kehittämisvaiheessa ja uusia toimintoja on aloitettu runsaasti,
tavoitteena 2018 on aito kohtaaminen jota seurataan laatumittareilla (alk 5/18).
1. Tilinpäätösennuste
Elämänlaatupalveluiden talous on toteutunut suunnitellusti ensimmäisen puolen vuoden
osalta 54,5% (optimi 49,99%), osa myyntituotoista keskittyy loppuvuodelle.
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

144 358,56€ (39,8%)
1 233 273,84€ (52,2%)
1 088 915,28€ (54,5%)

Toimintakulut ja -tuotot toteutuvat talousarvion mukaisina.

LIITTEET

Toimintakertomukset yksiköittäin
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Elämänlaatulautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.
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Talousarvio 2019
Elämänlaatulautakunta 11.09.2018 § 145
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 25.6.2018 §182 antanut
talousarvioraamin vuodelle 2019 sekä talousarvion laadintaohjeet.
Laadintaohjeen mukaan talousarvio - ja suunnitelma on laadittava siten,
että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien
hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään
kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Taloussuunnitelman on
oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Talousarvioon otetaan tehtävien ja
toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä
osoitetaan miten rahoitustarve katetaan.
Oriveden kaupunkistrategia on marraskuussa 2017 päivitetty vuoteen
2030 tähtäävänä ja sen mukaan Oriveden visiona on olla Aktiivisten
ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä. Strategian mukaan
palvelulupauksemme on, että Oriveden kaupunki uudistuu
kuntalaislähtöisesti ja toimii vastuullisesti.
Kaupunkistrategian painopisteet ovat:
1. Edistämme kaupunkilaisten hyvinvointia
2. Vahvistamme vetovoimaamme
3. Uudistamme toimintatapojamme ja -kulttuuriamme
Näiden tavoitteiden pohjalta kunkin tulosalueen tulee laatia kullekin
tavoitteelle 1-2 talousarviotavoitetta, jotka ovat valtuustoon nähden sitovia
sekä toiminnan ohjaamisen kannalta mitattavia ja keskeisiä. Liitteenä
kirjallinen talousarvio jossa toiminnalliset tavoitteet ja mittarit eriteltynä.
Oriveden kaupungissa on laadittu talouden tasapainotusohjelma, jonka
mukaan palvelutasoa ei tule lisätä ilman lain velvoitetta. Uusia vakansseja
ei perusteta ja mahdolliset esitykset käsitellään tapauskohtaisesti.
Kaupunginhallitus on asettanut elämänlaatupalveluiden lautakunnan
talousarvion 2019 raamiksi 1 985 860 euroa, mikä on 30 750 euroa (1,6
%) enemmän kuin kuluvana vuonna.
LIITTEET

Elämänlaatupalveluiden kirjallinen talousarvio/ toiminnalliset tavoitteet
Talousarvio 2019 yksiköittäin
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
1. Hyväksyä liitteen mukaiset elämänlaatulautakunnan tulosalueen
toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2019.
2. Esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle
elämänlaatulautakunnan talousarvion määrärahoiksi 1 985 860 euroa
talousarviovuodelle 2019.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kuntalaisaloite, nuorisotilat
Elämänlaatulautakunta 11.09.2018 § 146
Oriveden kaupungin nuorisopalvelujen toiminta on kokenut alkuvuonna
2018 suuria muutoksia, osittain johtuen lisämäärärahan tuomasta
resurssista sekä nuorisotilojen toiminnan kehittämisestä.
Nuorisotilojen kävijämäärät ovat kasvaneet voimakkaasti kevään aikana ja
tiloilla toimii myös muiden palveluyksiköiden ryhmiä. Nuorisopalveluiden
oman toiminnan laajennuttua myös pienryhmä ja harrastetiimi toimintaan
on huomattu tilojen aiheuttamia rajoitteita.
Nuorisotiloilla sattui vesivahinko heinäkuussa 2018 ja siitä syystä
toiminnot jouduttiin järjestämään uudelleen, väistötiloihin päästiin vasta
syyskuun alussa ja ne ovat alustavasti käytössä syyskuun loppuun.
Oriveden nuoret ovat tehneet alla olevan aloitteen, kannattajana
aloitteella on myös nuorisopalvelun henkilökuntaa:
________________________________________
Lähettäjä: noreply.elomake@orivesi.fi <noreply.elomake@orivesi.fi>
Lähetetty: 17. heinäkuuta 2018 17:01
Vastaanottaja: Kirjaamo Oriveden Kaupungin
Aihe: E-lomake: Sähköinen lomake kuntalaisaloitteen tekemiseen
Tieto tallennuksen saapumisesta
E-lomakkeeseen on saapunut tallennus lomakkeelle, johon sinut on merkitty vastaanottajaksi.
Tallennuksen tiedot
Lomake: 2014 (Sähköinen lomake kuntalaisaloitteen tekemiseen)
Lähetetty: 17.7.2018 klo 17:01
Raportti: http://elomake.orivesi.fi/lomake/raportti.php?lomake_id=61
Nimi: verneri vilho sauli vesala
Osoite: kaarnatie 5
Aloitteen sisältö: Asia:
Oriveden nuorille uudet nuoriso tilat
Perustelut:
1.Nuoret tarvitsevat enemmän tilaa nuorisotalon toiminnalle. Nuorisotalon käviämäärät ovat nousseet.
Isommat tilat mahdolistavat monipuolisen harrastamisen
2.Nuorisotalon sijainti ja käytännöllisyys eivät ole enään ajan tasalla.esim.keittiö on liian pieni nuorisotalon
käviämäärään verrattuna.
3.Paloturvallisuus. Nuorisotalon viimeisestä huoneesta ei ole mitään ulos pääsyä palon sattuessa.
Nuorisoilloissa kun käviöitä on lähes 50 ei pääse nopeasti ulos edes pääuloskäynnistä.
4.Vesivahingot. Viimevuosien aikana 3 vesivahinkoa nuorisotalolla.
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Ehdotus: Oriveden nuorisotalo toiminnalle olisi esimerkilliset tilat mm. tyhjät Sporttian tilat tai Opiston tilat.
Sporttialla olisi isommat tilat ja hyvä sijainti.
Aloitteen kannattajat: Valtteri Välimaa,Annika Anttila,Nuoriso ohjaaja Jenni ahokas,Nuoriso ohjaaja Mira
Marski,Niko Väätänen,Henna Annala,Anna Sulin,Samuli Niskala,Ilmari Mäkinen.
Haluan tiedon aloitteen vastaanottamisesta: 1
======================================
HUOMAA !
Tämä on automaattinen viesti, joka kertoo lomakkeen tallennuksesta. Älä vastaa Reply/vastaa -toiminnolla
tähän viestiin!
Sait tämän viestin siksi, että sähköpostiosoitteesi on lomakkeen asetuksissa vastaanottajana.
======================================

Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Elämänlaatulautakunta päättää:
1. Merkitä aloitteen tiedokseen
2. Aloittaa selvitystyön nykyisten nuorisotilojen soveltuvuudesta
toimintaan tulevaisuudessa, toimintamallien ja käyttäjämäärien noustessa
sekä mahdollisten uusien vaihtoehtoisten tilojen saatavuudesta ja
kustannuksista.
Tähän liittyen tulee tilata nykyisistä tiloista tarkastus-/lausuntokäynti paloja työterveysviranomaisen toimesta.
3. Pyytää selvityksen Oriveden kaupungin tilapalveluilta 3.7.2018
vesivahingon korjauksesta sekä korjauksen jälkeen tehdyistä
tarkastus-/mittaustuloksista. Erityistä huomiota tulee kiinnittää
työsuojelullisiin asioihin sekä esim sisäilman terveyteen. Tiloja käytetään
toimistotyössä sekä niissä oleskellaan pitkiäkin aikoja niin henkilökunnan
kuin asiakkaidenkin toimesta.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkitään että jäsen Jyrki Tuomaala poistui kokouksesta klo 20:30.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupungin taidekokoelmien kartoitustyö ja jatkotoimenpiteet
Elämänlaatulautakunta 11.09.2018 § 147
Oriveden kaupungin kulttuuripalvelut on tehnyt kaupungin taideteosten
kartoittamistyötä, jotta tiedot saadaan ajan tasalle. Taideteosten sijainnit
on nyt kartoitettu ja teokset on dokumentoitu ja kuvattu alustavasti.
Teoksia on n. 250 kpl kaupungin kiinteistöissä eri puolilla Orivettä.
Kuntalaisilta on myös tullut toiveita, että kaupungin julkisilla paikoilla
sijaitsevista taideteoksista tehtäisiin esitevihkonen kuntalaisten käyttöön.
Tavoitteena on työstää esitevihkonen julkaistavaksi 2019 alkuvuodesta
Oriveden juhlavuoden kunniaksi.
Ajankohtaista on pohtia jatkotoimenpiteet ja projektiin osoitettavat
resurssit. Taideteosten luettelon tulisi olla esillä esimerkiksi kaupungin
verkkosivuijen yhteydessä. Luettelon näkyvyyttä ja sen eri vaihtoehtoja
tulee pohtia huolellisesti. Lisäksi on päätettävä, mitkä teokset
valokuvataan esitettä/julkaisua varten ammattilaisen toimesta teosten
kuvien julkaisukelpoisuuden varmistamiseksi.
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Elämänlaatulautakunta päättää:
1. Merkitä tiedoksi taideteosten kartoitustyön ja dokumentoinnin
2. Valtuuttaa kulttuuripalvelut valitsemaan kuvattavat teokset 20.11.
kokoukseen mennessä.
3. Esittää kaupunginhallitukselle, että se osoittaa määrärahan projektin
toteuttamiseen kun tarvittava selvitystyö on tehty ja tarjouspyynnöt
kuvauksen ja esitteen osalta saatu.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lausuntopyyntö Oriveden kaupungin rakennusjärjestysluonnoksesta
Elämänlaatulautakunta 11.09.2018 § 148
Oriveden kaupungin ympäristölautakunta on pyytänyt lausuntoa koskien
rakennusjärjestysluonnosta. Luonnos liitteineen löytyy linkistä

http://www.orivesi.fi/fi/palvelut/asuminen-rakentaminen-ja-ymparisto/rakennusvalvonta/rakennusjarjestyksen
-uudistaminen
LIITTEET

Lausuntopyyntö
Liikuntapäällikönpäätösehdotus:
Elämänlaatulautakunta päättää:
1. Merkitä rakennusjärjestysluonnoksen tiedokseen
2. Toteaa ettei lautakunnalla ole rakennusjärjestyksen uudistamiseen
liittyvää huomautettavaa
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkitään että kaupunginhallituksen edustaja Riitta Jakara poistui
kokouksesta klo 20:46.
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Ilmoitusasiat
Elämänlaatulautakunta 11.09.2018 § 149
Elämänlaatulautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen /
lakiesityksen tilanne
Elinvoimaohjelma
Tilinpäätös 2017 ja tilintarkastuskertomus
Tarkastuskertomus 2017 /tarkla
Hallintosäännön tarkastaminen
Hyvinvointitilinpäätös 2017
Henkilöstökertomus 2017
Kasvatus- ja opetusjohtajan viran täyttäminen
Liikunnanohjaajan työsuhteen täyttölupa sekä täyttäminen
Vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman2019-2021
kehykset ja laadintaohjeet

Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Elämänlaatulautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Nuoriso-ohjaajan työsuhteen täyttölupa (2kpl)
Elämänlaatulautakunta 11.09.2018 § 150
Elämänlaatupalveluissa työskentelee kaksi nuoriso-ohjaajaa
määräaikaisessa työsuhteessa. Toinen työsuhde päättyy 21.11.2018 ja
toinen 31.12.2018, toiminnan jatkuvuuden ja laadukkaan nuorisotyön
takaamiseksi työsuhteet tulisi täyttää toistaiseksi voimassa olevana.
Toinen nuoriso-ohjaajista työskentelee nuorisotilan vastaavana ja lisäksi
tekee ehkäisevää päihdetyötä joka tulee ottaa rekrytoinnissa huomioon.
Toinen nuoriso-ohjaaja työskentelee perusnuorisotyön parissa ja
tehtävänkuvaan kuuluu koulu yhteistyö sekä nuorisopalvelujen
kehittäminen.
Molempiin työsuhteisiin liittyen on varaus henkilöstökuluissa ja työtehtävät
eivät ole uusia työsuhteita. Nuorisotalon toimintaa on pitkään hoidettu
tuntityö ja määräaikaisin sopimuksin ja toinen työsuhde on perustettu
kaupunginvaltuuston lisämäärärahalla maaliskuussa 2018
nuorisopalvelujen kehittämiseen ja kouluyhteistyön aloittamiseen.
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Elämänlaatulautakunta päättää,
1. Esittää kaupunginhallitukselle myönnettäväksi täyttölupa molempiin
nuoriso-ohjaajan työsuhteisiin toistaiseksi. Toinen täytettäväksi
22.11.2018 alkaen nuorisotalon osalta sekä koulunuorisotyön ja
nuorisopalvelujen kehittämisen osalta 1.1.2019 alkaen.
2. Mikäli täyttölupa myönnetään, nimetä haastatteluryhmään lautakunnan
puheenjohtajan, liikuntapäällikön sekä kasvatus- ja opetusjohtajan.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkitään kokous päättyneeksi klo 20:52.
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Otto-oikeuden käyttäminen
Elämänlaatulautakunta 11.09.2018 § 151
Viranhaltijapäätös, 18.6.18 §4 Kansalaisopiston rehtori / TYKY-aika
Viranhaltijapäätös, 25.6.18 §5 Kansalaisopiston rehtori /
Harkinnanvarainen avustus
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:

