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§ 170
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06.02.2019

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Elämänlaatulautakunta 06.02.2019 § 170
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Lautakunta päätti muutoksen käsittelyjärjestykseen siirtämällä asiat 9
(kirjastopalvelujen toimintakertomus) sekä 10 (nuorisopalvelujen
toimintakertomus sekä toimintasuunnitelma) alkuun asian 3 (nuva
edustajapyyntö) perään.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Elämänlaatulautakunta 06.02.2019 § 171
Pöytäkirjantarkastajiksi ovat vuorossa Irma Koskela sekä Jari Latomäki
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Irma Koskela sekä Jari Latomäki

Pöytäkirjan tarkastajat:
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NUVA lautakuntaedustajapyyntö
Elämänlaatulautakunta 06.02.2019 § 172
Oriveden nuorisovaltuusto esittää elämänlaatulautakunnalle vuoden 2019
edustajaksi hyväksyttäväksi Jessika Katajainen sekä hänen
varahenkilökseen Tiia Karppelin. Nuorisovaltuuston edustajalle esitetään
maksettavaksi kokouspalkkio sekä myönnettäväksi kokouksissa puhe- ja
läsnäolo-oikeus.
LIITTEET

Nuva lautakuntaedustajapyyntö
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Elämänlaatulautakunta hyväksyy edustajapyynnön esityksen mukaan
alkaen 6.2.2019 kokouksesta.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupungin kirjasto; Toimintakertomus 2018
Elämänlaatulautakunta 06.02.2019 § 173
Kirjastonjohtaja Liisa Asiala esittelee kirjaston toimintakertomuksen 2018.
LIITTEET
Kirjaston toimintakertomus 2018
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Lautakunta hyväksyy toimintakertomuksen 2018 ja merkitsee sen
tiedokseen.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Nuorisopalvelut; Toimintakertomus 2018 ja toimintasuunnitelma 2019
Elämänlaatulautakunta 06.02.2019 § 174
Nuorisopalveluiden edustajat esittelevät toimintakertomuksen 2018 ja
toimintasuunnitelman 2019.
Petteri Lähteenmäki, vapaa-aika toiminta
Mira Marski, nuorisotyö
Miika Kumara, nuorisotalotoiminta
LIITTEET

Nuorisopalveluiden toimintakertomus 2018 ja toimintasuunnitelma 2019
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Lautakunta hyväksyy toimintakertomuksen 2018 ja toimintasuunnitelman
2019 ja merkitsee ne tiedokseen.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin
Pöytäkirjaan merkitään että asiantuntijana paikalla olleet Ilkka Kaita-Aho
(kirjasto) sekä Miika Kumara ja Mira Marski (nuorisopalvelut) poistuivat
pykälän käsittelyn jälkeen kokouksesta klo 18:52.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Elämänlaatupalvelujen ajankohtaiset asiat
Elämänlaatulautakunta 06.02.2019 § 175
Yksiköiden ja lautakunnan ajankohtaiset asiat
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Lautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedokseen
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Elämänlaatupalveluiden tilinpäätös 2018 sekä käyttösuunnitelma 2019 sekä
investointisuunnitelma 2019
Elämänlaatulautakunta 06.02.2019 § 176
Lautakunnan talousarvio toteutui seuraavasti (budj):
Toimintatuotot
398 840,32 € (363 050€)
109,9%
Toimintakulut
2 360 452,59 € (2 362 160 €) 99,9%
Toimintakate
1 961 612,27 € (1 999 110 €) 98,1%
Toimintakate alittui (1,9%) 37497,8 € kun toimintatuottoja kertyi (9,9 %)
35790,32 € suunniteltua enemmän ja menot alittuivat (0,1%) 1707,50 €.
Toimintatuottojen ennakoitua suurempi tulos selittyy hyvin kertyineistä
kurssimaksuista, liikuntapaikkojen pääsymaksuista sekä avustuksista ja
hankerahoituksista.
Henkilöstökulut toteutuivat budjetin mukaan (100,1%). Henkilöstökulujen
osuutta nosti runsas sijaisten käyttö ja lisätyön korvaus, odotusarvona oli
toteutuminen n 95% tasolle (2017 toteuma 955 000€).
Palveluiden ostot toteutuivat hieman yli budjetin (100,8%), palveluiden käyttöä
lisäsi varsinkin liikunta- ja kirjastopalveluissa terveyspalveluiden käyttö ja
liikuntapuolella palvelusopimukset ohjauksessa sekä liikuntapaikkojen
hoidossa. Toteumantulostus vaiheessa joitakin vyörytyseriä on vielä
kirjaamatta palveluihin, mm tietoliikennekulut. Näiden vaikutus on alle 1%.
Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin sisältyy kalustomäärärahat, hankinnoissa
säästettiin 6,9% ja budjetti alittui (93,1%).
Raportit yksiköittäin:
Kansalaisopisto (toimintakate 439 867€, toteuma 97 %)
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 vaikka palkat ja palkkiot ylittivät ennakoidun n 6%.
Kirjasto (toimintakate 368 996 €, toteuma 85 %)
Vastuuhenkilö kirjastotoimenjohtaja Liisa Asiala
Tuloarvio ylittyi reilusti n 95%. Henkilöstökuluissa tuli merkittävä säästö, kun
yhden kirjastovirkailijan työsuhde jätettiin täyttämättä, henkilöstökuluissa
kuitenkin mukana merkittävä osa sijaisten kuluja (>1200%) sekä palveluiden
ostossa terveyspalveluita (>370%). Muutoin kokonaisuus säilyi tasapainossa.
Liikuntapalvelut (toimintakate 925 992 €, toteuma 104%)
Vastuuhenkilö liikuntapäällikklö Roope Marski
Toimintatuottoja kertyi arvioitua enemmän (9,2%) sekä liikunta- että uimahallin
käyttömaksuista, lisäksi tukien ja avustusten määrä kasvoi. Ylitystä
määrärahoihin syntyi henkilöstökuluista (9,8%), tämä johtui sijaisten tarpeesta
sekä resurssien puutteesta johtuneista lisätyön korvauksista. Sama heijastui
myös palveluihin (122%) jossa tarvittiin odotettua enemmän alihankkijoita sekä
terveyspalveluja.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Nuorisopalvelut (toimintakate 197 956 €, toteuma 104%)
vastuuhenkilö vapaa-aikaohjaaja Petteri Lähteenmäki
Toimintatuotoissa merkittävä ylitys, joka johtui kurssijärjestelyiden
laskutuksesta/ostopalvelusta. Vastaava meno kirjattu siis palveluiden
ostopuolelle jossa ylitys 10,8%. Henkilöstökuluissa ylitystä 10%, johtuu
nuorisopalveluiden kehittämisestä ja palvelun kysynnän kasvusta sekä
alkuvuoden sijaisista. Muuten talousarvio toteutui suunnitellusti.
Kulttuuripalvelut (toimintakate 28 799 €, toteuma 92%)
vastuuhenkilö kansalaisopiston rehtori Pia-Maria Ahonen
Kulttuuripalveluiden toiminta ja talous toteutui suunnitellun mukaisesti.

LIITTEET

1 ELÄMÄNLAATUPALVELUT 2018 tunnusluvut
2 Talouden toteuma 1-12/2018
3 Käyttösuunnitelma 2019
4 Investointisuunnitelma 2019
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Elämänlaatulautakunta hyväksyy elämänlaatupalveluiden tilinpäätöksen
2018 sekä käyttösuunnitelman ja investointisuunnitelman vuodelle 2019.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin seuraavalla kommentilla
koskien käyttösuunnitelmaa 2019 kirjaston osalta;
Elämänlaatulautakunta edellyttää, että täyttämättä olevan kirjastovirkailijan
tehtävien hoitamiseksi, etsitään kaupungin sisäisillä järjestelyillä nykyistä
pysyvämpi ja kestävämpi sekä kustannustehokas ratkaisu, joka takaa
henkilöstön työhyvinvoinnin ja jaksamisen.
Talousarvion 2020 laadinnan yhteydessä kirjaston henkilöstöresurssin
riittävyys tulee huomioida.

Pöytäkirjan tarkastajat:

ORIVEDEN KAUPUNKI
Elämänlaatulautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 177

1/2019

280

06.02.2019

OSKO ja kulttuuripalvelut; Toimintakertomus 2018 ja toimintasuunnitelma 2019
Elämänlaatulautakunta 06.02.2019 § 177
Kansalaisopiston rehtori Pia-Maria Ahonen esittelee OSKON ja
kulttuuripalveluiden toimintakertomukset 2018 ja toimintasuunnitelmat
2019.
LIITTEET
OSKO toimintakertomus 2018 ja toimintasuunnitelma 2019
Kulttuuripalvelut toimintakertomus 2018 ja toimintasuunnitelma 2019
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Lautakunta hyväksyy toimintakertomukset 2018 ja toimintasuunnitelmat
2019 ja merkitsee ne tiedokseen.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin
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Nuorten elämänpolkuvalintoja ja kasvua tukeva kansainvälinen pilottihanke yhteistyössä
Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen kanssa
Elämänlaatulautakunta 06.02.2019 § 178
Mänttä-Vilppulan kaupunki on kutsunut Oriveden ja Juupajoen kuntien
edustajat suunittelemaan yhteistä hanketta:
Nuorten elämänpolkuvalintoja ja kasvua tukeva pilottihanke 16-22 vuotiaille
Mänttä-Vilppulan, Juupajoen ja Oriveden alueella yhteistyössä Saksan
Rhein-Hunsrück Kreis alueen kanssa.
Hankkeen tavoitteena on rohkaista ja tukea nuorten:
- uusia elämänpolkuja ja -taitoja
- itsetunnon ja oman itsensä kehittämistä
- toimimista ryhmissä
- kansainvälistymistä ja yhteistyötä nuorten kesken
- kielitaidon vahvistumista
- tutustumista uusiin kulttuureihin ja tapoihin
- kertomaan ja esittelemään itseään ja omaa kotipaikkansa
Pilottihankkeen tavoitteena on rakentaa myös kurssi- ja rahoitusmalli, jolla
toiminta saadaan jatkumaan ja laajentumaan alueellisesti hankkeen
jälkeen. Samalla kartoitetaan mallia tukevat toteuttajatahot. Kumppaneina
hankkeessa olisi Oriveden seudun kansalaisopisto ja etsivä nuorisotyö
Orivedellä ja Juupajoella.
Hankkeeseen osallistumiselle ja jatkotoimenpiteille tarvitaan
Elämänlaatulautakunnalta puoltava lausunto.
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Elämänlaatulautakunta päättää antaa puoltavan lausunnon hankkeen
puolesta. Lautakunnan edustajaksi hankkeeseen valitaan Kansalaisopiston
rehtori.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vuoden 2019 taiteilijan apuraha
Elämänlaatulautakunta 06.02.2019 § 179
Elämänlaatulautakunta jakaa vuonna 2019 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 9.1.2019. Hakulomakkeen on voinut
tulostaa kulttuuripalveluiden internetsivuilta tai hakea kulttuuritoimistosta.
Apurahaa on voinut hakea 30.1.2019 klo 15 mennessä.
Määräaikaan mennessä saapui kolme hakemusta.
Haettavana oleva kokonaissumma on yhteensä 1 900€.
Kulttuuripalveluiden osalta vuonna 2019 avustuksia on jaettavissa 12
750€. Tästä määrärahasta jaetaan taiteilija apurahat, toimintakorvaukset
ja kulttuuripalkinto sekä harkinnanvaraiset avustukset.
Taiteilijan apurahojen jakoesitys:
Kulttuuripalveluiden johtaja esittää avustuksia jaettavaksi seuraavalla
tavalla vuonna 2019: taiteilijan apuraha 900 €, toimintakorvaukset 9 000€,
kulttuuripalkinto 1 500€ ja harkinnanvaraiset avustukset 1 100€.
Hakemukset ovat nähtävillä puoli tuntia ennen kokouksen alkua.
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Elämänlaatulautakunta jakaa taiteilijan apurahat kulttuuripalvelujen
johtajan esittämän ehdotuksen mukaan.
Päätös:
Elämänlaatulautakunnan jäsen Jyrki Tuomaala esitti ja Jari Latomäki
kannatti varatun määrärahan (1900€) jakamista kokonaisuudessaan
kulttuuripalveluiden johtajan esityksestä poikkeavalla tavalla kolmen
hakijan kesken.
Esityksestä järjestettiin äänestys jonka tulos jakautui tasan 3-3, jossa
puheenjohtajan ääni ratkaisi alkuperäisen esityksen puolesta.
Taiteilijanapurahat 2019 päätettiin jakaa seuraavasti:
Korri Elina
150€
Suutari Tuija
250€
Söderholm Outi
500€
YHT
900€
Jakamatta jäävä osa määrärahasta (1000€) siirretään jaettavaksi 150v
juhlavuoden kulttuuripalkinnon yhteydessä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Liikuntapalvelut; Toimintakertomus 2018 ja toimintasuunnitelma 2019
Elämänlaatulautakunta 06.02.2019 § 180
Liikuntapäällikkö Roope Marski esittelee liikuntapalveluiden
toimintakertomuksen 2018 sekä toimintasuunnitelman 2019.
LIITTEET Liikuntapalveluiden toimintakertomus 2018 ja
toimintasuunnitelma 2019
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Lautakunta hyväksyy toimintakertomuksen 2018 ja toimintasuunnitelman
2019 ja merkitsee ne tiedokseen.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Liikuntapalveluiden koulutuskorvaukset 2018
Elämänlaatulautakunta 06.02.2019 § 181
Liikuntapalveluiden koulutuskorvaukset ovat olleet haettavissa 30.1.2019 klo
15:00 mennessä. Koulutuskorvausten haku perustuu elämänlaatulautakunnan
päättämään avustusten jako-ohjeisiin (14.11.2018, § 166).
Koulutuskorvaukset on tarkoitettu valmentaja-, ohjaaja- ja
toimihenkilökoulutukseen (ei kilpailutoiminnan tukemiseen). Tuen
myöntämiselle edellytetään omarahoitusosuutta vähintään 20%/ koulutus.
Yhden henkilön koulutuskorvaus on enintään 250 € ja seurakohtainen maksimi
1500€. Matka-, päiväraha- ja laskutuskustannuksia ei korvata.
Koulutuskuluista on esitettävä maksutositteet sekä koulutuksen kurssiohjelma
koulutuskorvaushakemuksen liitteenä.
Liikuntapalveluilla on varattu 2019 talousarviossa avustuksiin 40 000 €.
Määräaikaan mennessä koulutuskorvausta haki Oriveden Ponnistus
(Yleisurheilujaosto), kaksi hakemusta saapui määräajan jälkeen.
Yhdistysten käyttämä summa koulutuksiin on yhteensä 2224,00 €, josta
yhdistykset hakevat avustuksia yhteensä 1779,20 €. Hakemukset ovat
nähtävillä puoli tuntia ennen kokouksen alkua.
Määräaikana tulleen hakemuksen osalta myönnettävä koulutuskorvaus on
1024,80 €, seuran kokonaiskustannus 1281,00 € (omavastuu 256,20 €),
myöhästyneiden hakemusten osalta koulutuskorvausta ei voida käsitellä.
Liikuntapalveluiden avustusmäärärahasta käytetään hakuehdot täyttäviin
koulutuskorvauksiin yhteensä 1024,80 € jolloin muihin jaettaviin avustuksiin
jää käytettäväksi yhteensä 38 975,20 €.
LIITTEET

Koulutuskorvaushakemukset 2018
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Elämänlaatulautakunta päättää jakaa koulutuskorvaukset valmistelussa
esitetyn mukaan.
Päätös:
Liikuntapalvelujen koulutuskorvaukset 2019 päätettiin jakaa seuraavasti:
Oriveden Ponnistus ry /yleisurheilujaosto
1024,80€
Hakemus hylätty seuraavien osalta, hylkäys syy:
Oriveden Ponnistus ry/lentopallojaosto, hakemus myöhässä (30.1. klo
21:24) sekä epätäydellinen (vaaditut liitteet puuttuvat)
Oriveden Tuisku ry, hakemus myöhässä (31.1.)
Elämänlaatulautakunta kävi myöhästyneiden tai epätäydellisinä
toimitettujen hakemusten osalta keskustelua ja päätyi lopulta
liikuntapäällikön päätösehdotukseen.
Pöytäkirjaan merkitään avustuksenjako-ohjeissa ilmoitetun hakuajan
korjaustarve yksiselitteiseen muotoon.
Koulutuskorvausten hakuaika 2019 on ilmoitettu kaupungin
internet-sivuilla, some-kanavassa sekä Oriveden Sanomat lehdessä
päättyväksi 30.1. klo 15 kun taas elämänlaatulautakunnan hyväksymässä
avustusten jako-ohjeessa (14.11.2018, § 166) on maininta 30.1.
mennessä.
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Lausuntopyyntö Oriveden rakennusjärjestysehdotuksesta
Elämänlaatulautakunta 06.02.2019 § 182
Oriveden kaupungin ympäristölautakunta on esittänyt lausuntopyynnön
koskien Oriveden rakennusjärjestysehdotusta.
LIITTEET

Lausuntopyyntö sekä liitteet
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Elämänlaatulautakunta päättää ettei sillä ole lausuttavaa koskien
rakennusjärjestysehdotusta 11.12.2018 Ympäristölautakunnan §123.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Elämänlaatulautakunnan kokouskutsun ja esityslistan lähettäminen 2019
Elämänlaatulautakunta 06.02.2019 § 183
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 on
lähetettävä vähintään neljä arkipäivää 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 läsnäoloja puheoikeus Juupajoen kuntaa koskevien kansalaisopisto
asioiden osalta.
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
1. Kokouskutsu ja siihen liittyvä esityslista liitteineen lähetetään
lautakunnan jäsenille, kaupunginhallituksen edustajalle,
kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja kaupunginjohtajalle
vähintään neljä (4) arkipäivää ennen kokousta sähköpostilla.
2. Kokouskutsu lähetetään pääsääntöisesti sähköisesti ja
lautakunnan jäsenille liitteet julkaistaan Virta-työtilassa.
Esityslista liitteineen on nähtävillä kokouksessa paperiversiona.
3. Tarkastuslautakunnan jäsenille toimitetaan esityslista ja
esityslista liitteineen (1)sihteerille.
4. Juupajoen kunnan edustajalle lähetetään esityslista mikäli
kokouksessa on kansalaisopistoa koskeva pykälä.
5. Oriveden Sanomille ja Aamulehdelle lähetetään esityslista
sähköpostilla.
6. Elämänlaatulautakunnan esityslista julkaistaan kaupungin
internetsivuilla.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Elämänlaatulautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastaminen sekä pöytäkirjan ja
viranhaltijapäätösten nähtävillä pitäminen 2019
Elämänlaatulautakunta 06.02.2019 § 184
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 8.1.2018 §1.

Liikuntapäällikön päätösehdotus:
1. Elämänlaatulautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kulloinkin valittua
lautakunnan jäsentä, pöytäkirjantarkastus päätetään kokouksessa.
Pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti ja allekirjoittaa seuraavan
elämänlaatulautakunnan kokouksen yhteydessä.
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 2019
Elämänlaatulautakunta 06.02.2019 § 185
Vuoden 2019 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, liikunnanohjaaja, 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: liikuntapäällikkö, vapaa-aikaohjaaja, nuoriso-ohjaaja
hyväksyjä: liikuntapäällikkö ja hänen estyneenä kasvatus- ja opetusjohtaja
Laskujen asiatarkastaja ja hyväksyjä eivät voi kuitenkaan olla sama
henkilö.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin

Pöytäkirjan tarkastajat:

ORIVEDEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Elämänlaatulautakunta

§ 186

1/2019

289

06.02.2019

Ilmoitusasiat
Elämänlaatulautakunta 06.02.2019 § 186
Elämänlaatulautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

OPM kansalaisopiston yksikköhinnat
OPM liikunta ja nuorisotoiminnan yksikköhinnat
Kaupunginhallitus §284, kuntademo osallistuminen
OKM Lausuntopyyntö Taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivat
-työryhmän esityksestä taide- ja taiteilijapolitiikan keskeisiksi
tavoitteiksi
Kaupungin ilmoitusten julkaiseminen 2019, khall 21.1.19 §13
Nuoriso-ohjaajan työsuhteen täyttölupa, khall 10.12.18 §304
Vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman
täytäntöönpano-ohjeet, khall 10.12.18 §307
Hankintaohjeen hyväksyminen, khall 10.12.2018 §302
Henkilörekistereiden pitäjien nimeäminen, khall, 10.12.2018 §305

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

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Otto-oikeuden käyttäminen
Elämänlaatulautakunta 06.02.2019 § 187
3.12.18 §1, Liikuntapäällikkö, nuoriso-ohjaajan sijaisuus
8.1.19 §1, Kansalaisopiston rehtori, harkinnanvarainen avustus
15.1.19 §1, Liikuntapäällikkö, Villasukkajuoksun SM
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:

