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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Elämänlaatulautakunta 23.10.2018 § 152
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kuntalain 101§ mukaan
elämänlaatulautakunta totesi kokouksen julkiseksi, eikä kokouksessa
käsitellä asiaa tai asiakirjaa joka on säädetty salassa pidettäväksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Elämänlaatulautakunta 23.10.2018 § 153
Pöytäkirjantarkastajiksi ovat vuorossa Lauriina Lehtonen ja Jyrki
Tuomaala.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lauriina Lehtonen ja Jyrki Tuomaala,
pöytäkirjan tarkastus päätettiin tehtäväksi sähköpostilla ja pöytäkirja
allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa 14.11.2018.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ajankohtaiset asiat
Elämänlaatulautakunta 23.10.2018 § 154
1. Elämänlaatupalveluiden talouskatsaus 1-9/18
2. Yksiköiden kuulumiset

kansalaisopisto ja kulttuuri

kirjasto

liikuntapalvelut (hinnoittelu, markkinointi, yhteistoiminta vaka)

nuorisopalvelut (nuorisotilat, työsuhteet)
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Merkitään että lautakunta keskusteli ajankohtaisista asioista ja merkitsi ne
tiedokseen.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Elämänlaatulautakunnan avustusten jako-ohjeen uusiminen
Elämänlaatulautakunta 23.10.2018 § 155
Elämänlaatulautakunnan avustusten jako-ohjeiden uusiminen on ollut tulle
aiheelliseksi uusien avustusmuotojen ja määrärahojen johdosta (Khall
§64, 12.3.2018/Yleisavustus).
Avustusohjeita on alustavasti käsitelty 12.6.2018 elämänlaatulautakunnan
kokouksessa (§135) sekä aiheesta on järjestetty avoin keskustelutilaisuus
26.9.2018 johon osallistui yhdistys- ja seuratoimijoita sekä kuntalaisia
yhteensä 41 henkilöä. Tilaisuudessa keskusteltiin jakoperusteista ja
käytännön ratkaisuista, osallistujat tekivät pienryhmissä esityksiä
lautakunnalle huomioitavaksi ohjeiden uudistamisessa.
Elämänlaatupalveluiden työryhmä, johon kuului kansalaisopiston
rehtori/kulttuuripalveluiden johto, liikuntapäällikkö sekä vapaa-aikaohjaaja,
kokoontui 10.10.2018 tekemään yhteenvedon esityksistä ja kokoamaan
esityksen uudeksi avustusten jako-ohjeeksi.
LIITTEET

Esitys elämänlaatulautakunnan avustusten jako-ohjeeksi 2019
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Elämänlaatulautakunta merkitsee tiedoksi tehdyn esityksen, asiasta
käydyn keskustelun ja palauttaa esityksen jatkovalmisteluun
elämänlaatupalveluiden työryhmälle. Kokouksessa esille tulleet muutokset
kirjataan ohjeisiin ja ohjeet hyväksytään muutettuina
elämänlaatulautakunnan kokouksessa 20.11.2018.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Voimaa Vanhuuteen - ohelma
Elämänlaatulautakunta 23.10.2018 § 156
Taustaa
Suomessa on tällä hetkellä noin 250 000 kotona vielä itsenäisesti, mutta ”
kiikun kaakun” pärjäävää iäkästä (75+) ja määrä kaksinkertaistuu
nopeasti. Paljonko heitä on Sinun kunnassasi? Tiesitkö, että vuosittain
Suomessa iäkkäille tapahtuu noin 26 000 terveydenhuollon toimiin
johtavaa kaatumista ja 6000–7000 lonkkamurtumaa? Jo kahden
lonkkamurtuman ehkäisy voima- ja tasapainoharjoittelulla säästäisi sen
verran rahaa, että sillä palkattaisiin vuodeksi yksi liikunnan ammattilainen.
Ohjelman tuki kunnille
Ohjelmaan valitut kunnat saavat Ikäinstituutilta kolmen vuoden
maksuttoman mentoroinnin, runsaasti koulutuksia ja oppimateriaalia
hyvien terveysliikuntakäytäntöjen käyttöönottoon ja maakunnallisen
Voimaa vanhuuteen -oppimisverkoston. Niiden tuella kunnissa löydetään
liikuntapalvelujen ulkopuolella olevat iäkkäät ja lisätään heille tarkoitettua
voima- ja tasapainosisältöistä ryhmäliikuntaa, liikuntaneuvontaa ja
ulkoilua. Kohderyhmä on kotona ilman koti-/hoivapalveluja asuvat iäkkäät
(pääosin 75+), joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia, yksinäisyyttä ja/tai
osallistumisvaikeuksia. Liikuntatoiminta tuotetaan julkisen sektorin,
järjestöjen ja ikäihmisten yhteistyönä kunnissa.
Valintakriteerit
• Kunnan väestöennuste painottuu iäkkäisiin.
• Kunnanhallitus tai lautakunta on tehnyt päätöksen ohjelmaan
hakemisesta.
• Kunta on tehnyt aiesopimuksia erityyppisten järjestöjen, kuten
kansanterveys-, liikunta- ja eläkeläisjärjestöjen kanssa Voimaa
vanhuuteen -työn toteuttamiseksi.
• Kunta on nimennyt poikkisektorisen työryhmän, joka ottaa vastuulleen
Voimaa vanhuuteen -työn etenemisen. Ryhmässä on edustajat
liikunta-/vapaa-aika-, sosiaali- ja terveys-, kulttuuri- ja sivistystoimesta
sekä järjestöistä.
• Julkisen sektorin hallintokunnat nimeävät kukin yhden ja järjestökenttä
kaksi henkilöä, jotka sitoutuvat toimimaan yhteyshenkilöinä Ikäinstituuttiin.
Kunnan panos kehittämistyölle
Kunnille ei myönnetä erillistä rahoitusta. Kuntien kannattaa varata
henkilötyöpanosten lisäksi varoja mm. julkisen sektorin yhteyshenkilöiden
ja järjestöjen vapaaehtoisten koulutuksiin liittyviin matka- ja
majoituskuluihin, paikallisten koulutusten toteuttamiseen sekä
liikuntatilojen kustannuksiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Oriveden tilanne
Orivedellä väestö painottuu ikääntyviin, kaupunkistrategian painopisteenä
on mm ikääntyvien hyvinvointi sekä kuntalaisten osallisuus/aktivointi.
Voimaa vanhuuteen-ohjelmasta on käyty neuvottelu hyvinvointijohtaja
Tuija Peuralan ja kansalaisopiston rehtori Pia-Maria Ahosen kanssa.
Poikkihallinnollinen työryhmä saadaan perustettua ja yhdistyssektori on
myös esittänyt kiinnostuksensa hankkeelle, asiasta on tarkoitus käydä
keskustelua seurafoorumissa ke 24.10. klo 18-20 Voi hyvin -teemaviikon
tapahtuman yhteydessä. Ohjelman suunnittelu ja työryhmän vetovastuu
tulee liikuntapalveluiden henkilökunnalle. Rahoitus toimintaan pystytään
kattamaan yhdessä elämänlaatupalveluiden sekä sosiaali- ja
terveyspalveluiden kesken.
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Elämänlaatulautakunta päättää hakemisesta mukaan Voimaa
Vanhuuteen - ohjelmaan. Hakemiseen liittyvät käytännön toimet
päätetään osoittaa liikuntapäällikölle joka kokoaa työryhmän ja laatii
hakemuksen.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valtuustoaloite: Merikanto-opiston rahoituksen nostaminen
Elämänlaatulautakunta 10.04.2018 § 115
Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 12.3.2018 § 70 lähettää
aloitteen valmisteltavaksi elämänlaatulautakunnalle.
Merikanto-opiston kuntaosuutta on talouden tasapainoituksen vuoksi
leikattu vuonna 2015 summasta 56.000€ alaspäin 50.000€. Lisäksi
budjetissa vähennettiin vuokrien osuus 26.000€ tasolle 16.000€, nämä
summat on laskettu vuoden 2014 toteuman mukaan (1-12/14 yht
66.027,56€ 80,5% budjetista ja 1-12/13 yht 73.558,38€ 89% budjetista).
Huomioitavaa on että opetuksen kuntaosuus on pysynyt toteumassa
lähes samana 13-14 (55.453,44€ vs 54.000€) ja laskua on tapahtunut
lähinnä vuokrien määrissä, tästä johtuen säästöt ovat voimakkaasti
vaikuttaneet opetuksen kuntaosuuteen (yli 10%).
Valtuustoaloitteessa 12.2.2018 § 10 esitetään kuntaosuuden rahoituksen
nostamista 6.000€ takaisin summaan 56.000€, tämä mahdollistaisi uusien
oppilaiden paremman pääsyn koulutukseen. Nykyisin uudet oppilaat ovat
päässeet vain varasijoille (5-6 lasta ja nuorta yli 30 hakijan joukosta).
Kaupunginhallitus on 12.3.2018 § 70 toimittanut aloitteen
elämänlaatupalveluille valmisteltavaksi. Vuoden 2015 talousarvion
yhteydessä on hyväksytty ponsiesitys rahoituksesta leikatun 6.000€
löytämiseksi muusta toiminnasta yhdessä kaupunginhallituksen, lasten ja
nuorten lautakunnan sekä elämänlaatulautakunnan kesken. Rahoitusta ei
kuitenkaan ole osoitettu käyttösuunnitelmaan aiemman mukaan.
LIITTEET

Ote pöytäkirjasta § 70 Oriveden kaupunginhallitus 12.3.2018
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Elämänlaatulautakunta pyytää lausuntoa lasten ja nuorten lautakunnalta
mahdollisuudesta osoittaa määrärahaa 3.000€ Merikanto-opistolle
palvelujen oston palauttamiseen entiselle tasolle, samalla
elämänlaatulautakunta ottaa tarvittavan 3.000€ lisäyksen huomioon
omassa budjetin suunnittelussa vuodelle 2019. Tarvittavan 6.000€
lisäyksen jakaminen kahden lautakunnan kesken mahdollistaisi tarkan
talouden aikana myös musiikin opetuksen pysymisen tasolla joka luo
tasapuolisemmat mahdollisuudet harrastaa musiikkia omalla
paikkakunnalla eikä kohdistaisi säästötoimenpiteitä suoraan lapsiin ja
nuoriin sekä heidän hyvinvointiinsa.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.
------------

Lasten ja nuorten lautakunta 25.09.2018 § 62
Kasvatus- ja opetusjohtajan päätösehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lasten ja nuorten lautakunta pitää tärkeänä Merikanto-opiston
kuntaosuuden palauttamista 56 000 euroon, mutta rahoitus pitää varata
elämänlaatulautakunnan budjetista.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
-------Elämänlaatulautakunta 23.10.2018 § 157

Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Elämänlaatulautakunta merkitsee lasten ja nuorten lautakunnan
päätöksen (§62 25.9.2018) tiedokseen. Merikanto-opiston kuntaosuuden
palauttaminen 56 000 euroon on huomioitu elämänlaatulautakunnan
talousarviossa, elämänlaatulautakunta päättää että palautus toteutetaan
elämänlaatulautakunnan budjetista.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ilmoitusasiat
Elämänlaatulautakunta 23.10.2018 § 158
Elämänlaatulautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat:
1.
2.
3.

Khall 17.9.18 §225 Lapsivaikutuksen arviointi
Tekninen ltk 27.9.18 §71, Onninpolku
Khall 1.10.18 §236, Kaupungin taidekokoelmat

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

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Otto-oikeuden käyttäminen
Elämänlaatulautakunta 23.10.2018 § 159
24.9.18 §6, Kansalaisopiston rehtori, taiteilija-apurahan muutos
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:

ORIVEDEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

6/2018

255

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Tämän kokouksen seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:
Pykälät: 157
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: 152-156, 158-159
Tämä pöytäkirja on ollut kuntalain 63 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä
edeltäpäin ilmoitettuna aikana, 29.10.2018 liikuntatoimistossa, Keskustie 23,
klo 10.00 - 15.00, todistaa
Virallisesti
Roope Marski
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastajat:

