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Elämänlaatulautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 188

26.03.2019

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Elämänlaatulautakunta 26.03.2019 § 188
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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ORIVEDEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Elämänlaatulautakunta

§ 189

2/2019
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26.03.2019

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Elämänlaatulautakunta 26.03.2019 § 189
Pöytäkirjantarkastajiksi ovat vuorossa Irma Koskela ja Jyrki Tuomaala
Päätös:
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Irma Koskela sekä Jyrki Tuomaala,
pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti ja allekirjoitetaan seuraavan kokouksen
yhteydessä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Elämänlaatupalveluiden ajankohtaiset asiat ja talouskatsaus
Elämänlaatulautakunta 26.03.2019 § 190
Elämänlaatulautakunnan talouskatsaus 1-2/2019 ja ajankohtaiset asiat
yksiköittäin.
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Elämänlaatulautakunta merkitsee talouskatsauksen ja ajankohtaiset asiat
tiedokseen.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkitään pöytäkirjaan että jäsen Jari Latomäki saapui kokoukseen
pykälän käsittelyn aikana klo 17:28, samoin kaupunginhallituksen
puheenjohtaja Riitta Jakara klo 18:00.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Oikaisupyyntö liikuntapalvelujen koulutuskorvauksiin 2019
Elämänlaatulautakunta 26.03.2019 § 191
Oriveden Ponnistus /lentopallojaosto on hakenut oikaisupyyntöä koskien
elämänlaatulautakunnan päätöstä koulutuskorvauksista 6.2.2019 §181.
Elämänlaatulautakunnan avustusohjeissa (14.11.2018 §166) on ilmoitettu
hakuajaksi tammikuun 30.pv mennessä. Hakuaika käytäntö on ollut
vuosittain se että hakuaikaa on tarkennettu Oriveden kaupungin
tiedotuskanavia käyttäen siten että hakuaika on päättynyt joko 15.pv tai
sitä edeltävänä arkipäivänä klo 15. Myös 2019 hakuaikaan liittyen
täsmennys on ilmoitettu Oriveden kaupungin-internet sivuilla,
some-kanavalla sekä Oriveden sanomissa.
On huomioitava että hakuaika on avustusohjeessa ilmoitettu kuitenkin
tulkinnanvaraisesti ja se on esitetty korjattavaksi elämänlaatulautakunnalle
omassa pykälässään tässä kokouksessa.
Hakuohjeessa lisäksi ilmoitetaan hakemukseen vaadittavista liitteistä
seuraavasti:
"Hakemukseen tulee liittää maksutositteet sekä koulutuksen
kurssiohjelma. Matka- ja päivärahakustannuksia ei korvata."
Oriveden Ponnistuksen lentopallojaoston oikaisuvaatimuksessa esitetään
että yleensä ajoissa toimitettua hakemusta saa täydentää myöhemmin.
Avustusohjeissa ole mainintaa täydentäimismahdollisuudesta tältä osin,
ohjeissa mainitaan ainoastaan "Myöhässä tulleita avustushakemuksia ei
huomioida." Toisaalta koulutuskorvauksessa on kysymys edellisen
kalenterivuoden kuluista joten liitemateriaalit oletettavasti ovat
toimitettavissa hakuajan puitteissa kuten tässä tapauksessa maksu
tositteet sekä koulutusohjelmat (6.4. ja 7.4.2018) myös osoittavat.
Käsittelyn yhteyteen olisi mahdollista saada kohtuullista jatkoaikaa
liitteiden tai hakemuksen jättämiselle mikäli kyseessä olisi force
majour-tyyppinen este ja asiasta oltaisiin käsittelijään yhteydessä ennen
hakuajan päättymistä.
Hakuohjeissa vaaditun liitemateriaalin toimittamiseen lisäaikaa tulee anoa
vapaamuotoisella hakemuksella tai muulla yhteydenotolla hakuajan
puitteissa ja siten että tällaisen lisäaikahakemuksen käsittelyyn on myös
varattu kohtuullisesti aikaa. Tässä tapauksessa on ainoastaan ilmoitettu
vaadittujen liitteiden toimittamisesta hakuajan jälkeen n 2 tuntia ennen
vuorokauden vaihtumista virka-ajan jälkeen.
Hakemuksen liitteet on toimitettu täydellisinä oikaisuvaatimuksen
yhteydessä 19.2.19.
Oriveden Tuisku ry on jättänyt myös hakemuksen koulutuskorvauksesta
joka on toimitettu liikuntatoimistoon aamupostin yhteydessä 31.1.2019,
hakemuksen jättöaikaa ei pysty todentamaan joten oletettavaa on että
hakemus on jätetty kaupungin postilaatikkoon 30.1.2019 klo 15:03 jälkeen,
sisälaatikkoon on ollut mahdollista jättää postia klo 19 asti (kirjaston
aukioloaika). Liikuntapäällikkö on tarkastanut kaupungintalon postilaatikot
30.1.2019 klo 15:03. Hakemus on jätetty täydellisenä liitteineen ja täyttää
hakuehdot.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Orpo/lentopallojaosto oikaisuvaatimus, Tuisku ry hakemus
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Elämänlaatulautakunta päättää:
1.
Hylätä Oriveden Ponnistuksen lentopallojaoston
oikaisuvaatimuksen, hakemus on ollut epätäydellinen eikä vaaditun
liitemateriaalin toimittamiselle ole pyydetty/myönnetty jatkoaikaa.
2.
Huomioida tämän ratkaisun perusteena avustusohjeiden
täsmennykselle hakuaikojen yksiselitteisyyden varmistamiseksi.
3.
Hyväksyä Oriveden Tuisku ry:n koulutuskorvaushakemuksen joka
on toimitettu hakuajan puitteissa 30.1.2019 klo 23:59 mennessä ja
toimitettu aamupostissa liikuntatoimistoon 31.1.2019.
Koulutuskorvausta maksetaan hakemuksen mukaisesti 396,00€

LIITTEET

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirjaan merkitään että Jari Latomäki esitti päätöksestä eriävän
mielipiteen joka liitetään kirjallisena pöytäkirjan liitteeksi.
Eriävä mielipide, Jari Latomäki
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Elämänlaatulautakunnan avustusohjeiden täsmentäminen
Elämänlaatulautakunta 26.03.2019 § 192
Elämänlaatulautakunta on kokouksessaan 14.11.2018 §166 hyväksynyt
uudet Avustusohjeet.
On ilmennyt käytännön ongelmia avustusten hakuaikojen
yhdenmukaisuudessa, hakuaikojen päättyminen kuukauden viimeinen
päivä on mahdotonta valvoa ilman täsmennystä.
Hakuohjeessa viitataan internet-palveluun jota urheiluseurat ovat
käyttäneet avustusten hakuprosessissa. Seuraverkko-palvelu on
muuttunut siten että uuden palvelun kautta sen käyttö onnistuu myös
nuoriso- ja kulttuuritoimijoilta. Samassa muutosyhteydessä palvelu on
vaihtanut nimensä Avustusverkko-palveluksi. Palvelun käytöstä tullaan
järjestämään koulutusta kaikille yhdistystoimijoille 2019 aikana.
LIITTEET

Päivitetty Elämänlaatulautakunnan avustusohje 2019
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Elämänlaatulautakunta hyväksyy liitteenä olevan päivitetyn avustusohjeen
seuraavin muutoksin edelliseen:
1.
Kuun loppuun asti auki olevat hakuajat muutetaan päättymään
kuukauden viimeinen arkipäivä klo 15:00
2.
15.pv asti auki olevat hakuajat muutetaan päättymään 15. tai sitä
edeltävänä arkipäivänä klo 15:00.
3.
Korjataan Seuraverkko-palvelun nimeksi Avustusverkko ja lisätään
palvelu hakuohjeisiin myös nuoriso- ja kulttuuripalvelujen
toimintakorvauksien kohdalle.
4.
Lisätään hakuehtoihin ohjeistuksen koskien Avustusverkkoa:
Ylimenokaudella 2019 nuoriso- ja kulttuuritoiminnan
korvaushakemukset hyväksytään myös paperisina mutta 2020
alkaen vain sähköisellä Avustusverkko-hakemuksella.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä
avustusohjeisiin:
5.
Hakemuksen liitteiden toimittamisesta hakuajan ulkopuolella
tulee sopia avustuksen käsittelijän kanssa hakuajan
puitteissa.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kuntalaisaloite beach volley - puiston rakentamisestta
37/12.04.02/2019
Elämänlaatulautakunta 26.03.2019 § 193
Oriveden kaupungille on saapunut kuntalaisaloite sähköisen
palautepalvelun kautta.
Aloite kuuluu seuraavasti:
"Beach volley-puiston rakentaminen liikuntahallin päätyyn nykyiselle
nurmialueelle. Tämä puisto toteuttaa hienosti Oriveden strategiaa. Se lisää
hyvinvointia, erityisesti lasten ja nuorten. Puisto luo positiivista ja
aktiivista mielikuvaa kaupungista. Rakentamiskustannuksia voisi pienentää
paikallisten yritysten sponsoroinnin avulla, puiston nimeksi voisi tulla jopa
paikallisen yrityksen nimi. Käyttö- ja huoltokustannukset olisivat erittäin
pienet."
Aloitteeseen tehty taustaselvitys:
Orivedellä on tällä hetkellä tarjolla useita hoidettuja beach volley-kenttiä;
Kirkkolahden uimarannan, Rönnin matkailukeskuksen sekä Säynäniemen
leirintäalueen yhteydessä. Lehtimäentien puiston yhteydestä löytyy beach
volley kenttä sekä soveltuva kenttä myös yhteiskoulun läheltä 2018
valmistuneesta monitoimikaukalosta. Tarjolla on siis monipuoliset
mahdollisuudet beach volleyn harrastamiseen keskustan / lähiympäristön
alueella.
Oriveden liikuntahallin ympäristön lähiliikuntapaikkoihin liittyen on tehty
selvitystyötä sekä alustavaa suunnitelmaa alueen kehittämiseksi
lähiliikuntapaikkana. Lähiajan toteutettavia hankkeita on mm
koripallokentän aitaaminen vuonna 2020.
Liikuntahallin ympäristön ja puistoalueen kehittämistyöhön liittyen voidaan
selvittää mahdollisuus myös beach volley kentän osalta, hanke ei
kuitenkaan ole seuraavan 3 vuoden sisällä toteutettavien
liikuntapaikkainvestointien joukossa.
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Oriveden elämänlaatulautakunta päättää
1.
Merkitä aloitteen tiedokseen
2.
Ottaa aloitteen huomioon liikuntahallin ympäristön
kehittämishankkeissa.
3.
Toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kuntalaisaloite retkiluisteluradasta
Elämänlaatulautakunta 26.03.2019 § 194
Oriveden kaupungille on tullut E-lomakkeen kautta aloite 8.3.19 klo 9:48
Retkiluisteluradan avaaminen ja ylläpitäminen.
Paikka esim. Kirkkolahti tai muu retkiluisteluun sopiva paikka keskeisellä
paikalla Orivettä jonne on helppo mennä ja pysäköintimahdollisuus
valmiina.
Retkiluisteluradasta olisi ainoastaan positiivisia vaikutuksia ja voisi tuoda
myös kauempaakin Suomesta väkeä Orivedelle.
Taustatietoa/selvitys aloitteen johdosta
Orivedellä on ollut luistelurata Kirkkolahdella yksityishenkilön ylläpitämänä,
rata on ollut suosittu. Tänä vuonna keliolosuhteista johtuen luistelurataa ei
ole pystytty järjestämään.
Vastaavanlaisen luisteluradan ylläpito kaupungin toimesta on käytännössä
tällä hetkellä resursseista johtuen mahdotonta.

Retkiluisteluradan ylläpitoo liittyy vastuukysymykset joiden vuoksi
kaupungin tulisi huolehtia jään kantavuuden mittaamisesta ja radan
aurauksesta / jäädyttämisestä säännöllisesti sekä opasteiden
asentamisesta/poistamisesta.

Tällä hetkellä liikuntapaikkojen kunnossapidossa työskentelee kolme
vakituista työntekijää joiden tehtävänkuvat ovat niin laajat että
lisäresurssia ei pystytä järjestämään retkiluisteluradan
perustamiseen tai ylläpitoon.

Radan perustaminen vaatisi myös kalustohankintoja joihin ei tässä
taloustilanteessa ole mahdollisuutta. Liikuntapalveluilla ei ole
tarkoitukseen sopivaa kalustoa.
Retkiluisteluradan perustaminen sinänsä on erittäin positiivinen asia,
rataa voisi ylläpitää myös yhdistystoimija tai yksityinen toimija. Lisäksi olisi
hyvä selvittää retkiluisteluun liittyen esim yhteistyömahdollisuus olemassa
olevien jääratojen yhteiskäytöstä. Elämänlaatulautakunnalla on erilaisia
mahdollisuuksia tukea tällaista verkostoitumista ja yhteistyötä avustusten
muodossa.
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Elämänlaatulautakunta
1. Merkitsee aloitteen tiedokseen ja toteaa että tämän hetken käyttötalous
resursseilla retkiluisteluradan perustaminen/ylläpito ei ole mahdollista
mutta mikäli radan perustamiseen ja ylläpitoon löytyy jokin kaupungin
ulkopuolinen toimija on elämänlaatulautakunnalta mahdollisuus hakea
avustusta toimintaan.
2. Toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lausuntopyyntö Oriveden strategisen yleiskaavan luonnoksesta
Elämänlaatulautakunta 26.03.2019 § 195
LAUSUNTOPYYNTÖ ORIVEDEN STRATEGISEN YLEISKAAVAN
LUONNOKSESTA
Oriveden kaupungin yleiskaavatoimikunta pyytää kohteliaimmin
lausuntoanne Oriveden strategisen yleiskaavan luonnoksesta.
Aineisto on nähtävillä Oriveden kaupungin internetsivuilla. Lausunnot
pyydämme toimittamaan 2.4.2019 mennessä.
LIITTEET:

Lausuntopyyntö Oriveden strategisen yleiskaavan luonnoksesta
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Elämänlaatulautakunta lausuu strategisesta yleiskaavasta seuraavaa

Tampereen ja Oriveden yhteishanke mahdollisen ylikunnallisen
virkistysreitin rakentamisesta Kintulammin ja Pukalan kautta
Teerijärven ulkoilureittien yhteyteen on merkittävä hanke ja luo
puitteita samansuuntaiselle toiminnalle seutukuntien välillä. Reitti on
alustavasti suunniteltu kulkevan strategisessa
yleiskaavaluonnoksessakin huomioidun Orituvan alueen kautta.

Ylikunnallinen virkistysreitti toisi Orivedelle lisää mahdollisuuksia
matkailupalveluihin sekä madaltaisi harrastuskynnystä ja parantaisi
tasa-arvoisia harrastusmahdollisuuksia.

On erittäin tärkeää huomioida Oriveden vesistö-, virkistys- ja
luontoreitit sekä niiden linkittyminen/verkottuminen toisiinsa
strategisessa yleiskaavassa, reittien saavutettavuuteen paikallisesti
liittyy myös kävelyn ja pyöräilyn huomioiminen suunnittelussa.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lausuntopyyntö asemakaavan muutoksen ja laajennuksen kaavaluonnoksesta Keskustien
itäpuolinen alue.
Elämänlaatulautakunta 26.03.2019 § 196
LAUSUNTOPYYNTÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA
LAAJENNUKSEN KAAVALUONNOKSESTA KESKUSTIEN
ITÄPUOLINEN ALUE
Oriveden kaupungin ympäristölautakunta päätti 5.3.2019 § 20 asettaa
Keskustien itäpuolisen alueen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen
osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä muun valmisteluaineiston
nähtäville sekä pyytää lausunnot viranomaistahoilta.
Lausunnot pyydämme toimittamaan 30.4.2019 mennessä.
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Oriveden elämänlaatulautakunta lausuu kaavaluonnoksesta seuraavaa

Kaavasuunnittelussa tulee ottaa huomioon erityisesti kävely ja
pyöräilyreittien lisääminen sekä turvallisuusnäkökulma

Tavoitetason suunnitelman kävely- ja pyöräilyreitit parantavat
liikkumismahdollisuuksia mutta varsinkin pyöräilyn osalta ajoradalla
tapahtuva pyöräily osassa reitistöä lisää onnettumuusriskiä, tämän
vähentämiseen tulee kiinnittää huomiota
Päätös:
Pj Ilkka Hjerppe sekä Vpj Kaarina Jokinen ilmoittivat käsittelyn aluksi
esteellisyydestä ja poistuivat käsittelyn ajaksi. Jyrki Tuomaala esitti
kokouksen puheenjohtajaksi Jari Latomäkeä, lautakunta kannatti
Tuomaalan esitystä yksimielisesti ja Jari Latomäki valittiin
puheenjohtajaksi asian käsittelyn ajaksi.
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin seuraavin lisäyksin

Elämänlaatulautakunta näkee tärkeänä Auvisen talon suojelun sekä
muiden historiallisesti tärkeiden rakennuskohteiden huomioimisen.

Kaavatyön valmistelussa tulee erityisesti kiinnittää huomiota
kulttuuriperinnön sekä kulttuurinäkökulman huomioimiseen varsinkin
Oriveden opiston alueen suunnittelussa ja kehittämisessä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ilmoitusasiat
Elämänlaatulautakunta 26.03.2019 § 197
Elämänlaatulautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Oriveden kaupunginvaltuusto §3 11.2.2019 Edustajapyyntö
Oriveden kaupunginvaltuusto §6 11.2.2019 Merikanto opiston
rahoitus
Oriveden kaupunginhallitus §36 18.2.2019 Euroopan
kulttuuripääkaupunki-hakemus
Kulttuuri kunnan toiminnassa -tiedonkeruu (TEAviisari) Opetus- ja
kulttuuriministeriö, Kuntaliitto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019) voimaantulo 1.3.2019
Oriveden kaupunginhallitus 11.3.2019 §45 Ulkoilureitti
VH päätös kasvatus-ja opetusjohtaja, nuoriso-ohjaajan työsuhteen
täyttäminen 12.3.2019 §2.

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

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Otto-oikeuden käyttäminen
Elämänlaatulautakunta 26.03.2019 § 198
1.Viranhaltijapäätös, Osko rehtori, Oriveden seudun kansalaisopiston
tyhy-aika 14.3.2019 §2
2. Viranhaltijapäätös, Osko rehtori, Opintosetelityyppiset avustukset
20.3.2019 §3
3. Viranhaltijapäätös, Liikuntapäällikkö, NuPa tyhy, 14.3.2019 §2
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:191, 193-194
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:188-190, 192, 195-198
Tämä pöytäkirja on ollut kuntalain 63 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä
edeltäpäin ilmoitettuna aikana, 1.4.2019 liikuntatoimistossa, Keskustie 23,
klo 9.00 - 15.00, todistaa
Virallisesti
Roope Marski
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastajat:

