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Pois §204

ALLEKIRJOITUKSET
Ilkka Hjerppe
Puheenjohtaja

Kaarina Jokinen
Puheenjohtaja §201

Roope Marski
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT
199 - 209
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Jari Latomäki

Pekka Tuhkanen

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
27.5.2019 klo 10-15 Liikuntatoimisto, Keskustie 23, Orivesi
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Elämänlaatulautakunta 21.05.2019 § 199
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
1.Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2.Elämänlaatulautakunta myönsi varajäsenille, Kimmo Mäkelä sekä Jukka
Mäki läsnäolo-oikeuden kokoukseen asialistan kohtien 1-3 ajaksi
3.Elämänlaatulautakunta muutti työjärjestystä siten että varajäsenet
pääsevät poistumaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, Asia nro 8
Yleisavustukset nostettiin lisalle nro 3 sekä asia nro 4 OSKO
kurssiohjelma siirrettiin asiaksi 7.
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Elämänlaatulautakunta 21.05.2019 § 200
Pöytäkirjantarkastajiksi ovat vuorossa Jari Latomäki ja Pekka Tuhkanen.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Latomäki sekä Pekka Tuhkanen,
elämänlaatulautakunta päätti hyväksyä kaupunginhallituksen edustajan
pöytäkirjantarkastajaksi lautakunnan jäsenten esteellisyyksien vuoksi.
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Yleisavustukset 2019
Elämänlaatulautakunta 21.05.2019 § 201
Yleisavustusta myönnetään kunnan asukkaisiin kohdentuvaan toimintaan
ja yhteisöllisiin tapahtumiin sekä yhdistysten sääntöjen mukaiseen
toimintaan ja hankkeisiin, avustus myönnetään hakua koskevan
kalenterivuoden ajalle ja se tulee käyttää kokonaisuudessaan 31.12.
mennessä. Yleisavustuksella tuetaan yhteisöllistä, myös tilapäistä
toimintaa tai erilaisia hankkeita. Avustus myönnetään mm. tapahtumiin,
näyttelyihin, kerhoihin ja tilavuokriin / toimitiloihin liittyviin kuluihin sekä
ilmaiseksi jaettavien julkaisujen laadintaan tai muuhun lautakunnan
harkinnan mukaan päätettävään tarkoitukseen. Hakijalla tulee olla myös
omaa rahoitusta min 20% ja myönnetty yleisavustus tulee käyttää
kokonaan haettuun kohteeseen.
Hakuaika oli maaliskuun 30. päivään asti, hausta ilmoitettiin Oriveden
sanomissa sekä kaupungin tiedotuskanavissa. Yleisavustushakemuksia
saapui yhteensä 9 kpl jotka kaikki täyttävät hakukriteerit. Haettava
avustusmäärä on 14 200€, elämänlaatulautakunnalla on budjetoituna
yleisavustuksiin 9 000€.
LIITTEET

Yleisavustukset 2019, hakemukset nähtävillä 30 min ennen kokousta.
Hakemukset:

Eräjärven Seuratalo Oy; Hakee 1200€, kohteena kiinteistöveron
maksu, valaisimien uusiminen, saniteettitilojen korjaus ja
sähköliittymän suurentaminen.

Längelmäen kirkonseudun kyläyhdistys ry: Hakee 3000€, kohteena
kylätalo Päivölän ulkopuolen saneeraus.

Oriveden mielenterveysyhdistys Lumo ry: Hakee 500€, kohteena
toiminnan järjestäminen.

Oriveden Moottorikerho ry: Hakee 300€, kohteena 70v
juhlatapahtuman tiedotus.

Oriveden seudun Parkinson-kerho: Hakee 200€ kohteena tiedotus ja
tapahtumakulut.

Oriveden Sosiaalidemokraattinen yhdistys ry: Hakee 3000€
kohteena Taiston talon kehitys sekä ylläpito.

Oriveden Sotaveteraanit ry: Hakee 2500€, kohteena hengelliset
virkistyspäivät sekä jouluaterian järjestäminen.

Pitkäjärven nuorisoseura ry: Hakee 2000€, kohteena seuratalon
ulkopuolen saneeraus sekä kylmälaitteet.

Västilän Voima ry: Hakee 1500€, kohteena keittiölaitteet.
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Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Elämänlaatulautakunta jakaa yleisavustukset seuraavasti esittelijän
ehdotuksen mukaan.

Eräjärven Seuratalo Oy
800€

Längelmäen kirkonseudun kyläyhdistys ry
1500€

Oriveden mielenterveysyhdistys Lumo ry
500€

Oriveden Moottorikerho ry
300€

Oriveden seudun Parkinson-kerho ry
200€

Oriveden Sosiaalidemokraattinen yhdistys ry 1200€

Oriveden Sotaveteraanit ry
2500€

Pitkäjärven nuorisoseura ry:
1000€

Västilän Voima ry
1000€
Yhteensä
9000€
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirjaan merkittiin
1. Pj Ilkka Hjerppe sekä jäsen Lauriina Lehtonen ilmoittivat jääviydestä ja
poistuvat asian käsittelyn ajaksi klo 17:11, varapj Kaarina Jokinen toimii
kokouksen puheenjohtajana ja varajäsenet Kimmo Mäkelä sekä Jukka
Mäki osallistuvat asian käsittelyyn. Käsittelyn jälkeen varajäsenet
poistuivat klo 17:18 ja pj Ilkka Hjerppe sekä jäsen Lauriina Lehtonen
palasivat kokoukseen.
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Kulttuuripalveluiden toimintakorvaukset
Elämänlaatulautakunta 21.05.2019 § 202
Kulttuuripalveluiden toimintakorvaukset ovat olleet haettavana huhtikuun
30. päivään mennessä. Kulttuuripalveluiden toimintakorvaukset on
tarkoitettu rekisteröidyille, paikallisille, yhdistyksille / kulttuurijärjestöille /
kulttuuriyhteisöille. Toimintakorvausta myönnetään sääntömääräisen ja
toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen. Kulttuuritoiminnalla
tarkoitetaan taiteen harrastamista ja harjoittamista, taidepalvelusten
tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen
vaalimista ja edistämistä. Korvausten tavoitteena on tukea vapaata
kansalaistoimintaa ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä, monipuolistaa
kaupungin kulttuuritarjontaa sekä edistää kuntalaisten
harrastusmahdollisuuksia.
Toimintakorvausten hakemisesta on ilmoitettu Oriveden Sanomissa ja
kaupungin internetsivuilla. Määräaikaan mennessä jätettiin 10 hakemusta,
jotka kaikki täyttivät hakukriteerit.
Anottava yhteissumma oli 15 600€. Kulttuuripalveluiden talousarviossa on
varattu toimintakorvauksiin 9 000€.
Hakemukset/yhdistykset:
1. Eräjärven kehittämisyhdistys ry
- jäseniä: 162
- saanut toimintakorvausta v. 2018: 700€
- edellisen tilinpäätöksen tulot 7 999,70€, menot 10 455€, ali/ylijäämä
- 2 455,30€
- anoo 1 000€
- toimintakorvauksen käyttötarkoitus: Kylälehti Purkiaisen toimitus, taitto ja
printtaus, kehittämistyö ja kopiokonekustannukset ja jakajien
talkoovakuutukset.
2. Eräjärvi seura ry
- jäseniä 374
- saanut toimintakorvausta v. 2018: 1 700 €
- edellisen tilinpäätöksen tulot 6 773,25€, menot 6 810,59€, yli/alijäämä
-37,34€
- anoo 5 500 €
- toimintakorvauksen käyttötarkoitus: kotiseututyö, Eräjärven kivimuseon
avoinnapito, tapahtumat, Testamenttilahjoituksena saadun Rosellin tilan
kunnostaminen kotiseutumuseoksi.
3. Eräjärven Työväen näyttämö ry
- jäseniä 62
- saanut toimintakorvausta v. 2017: 800€
- edellisen tilinpäätöksen tulot 542 356,14€, menot 48 674,92€, yli/alijäämä
-6 318,78€
- anoo 1 500€
-toimintakorvauksen käyttötarkoitus: OSKOn ulkopuolisten opetustuntien
kustantaminen teatteriryhmissä. Muun kulttuuritoiminnan ja koulutuksen
järjestäminen ja tuottaminen.

Pöytäkirjan tarkastajat:

ORIVEDEN KAUPUNKI
Elämänlaatulautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 202

3/2019

315

21.05.2019

4. KSL:n Oriveden seudun opintojärjestö ry
- jäseniä: 4 jäsenjärjestöä, jäsenjärjestöissä yhteensä 152 jäsentä
- saanut toimintakorvausta v. 2018: 400 €
- edellisen tilinpäätöksen tulot 7 473,15€, menot 9 590,23€ ali/ylijäämä
- 2 117,08€
- anoo 800 €
- toimintakorvauksen käyttötarkoitus: lastenkonsertin ja muun
kulttuuritoiminnan järjestäminen ja tukeminen, osallistuminen muuhun
paikalliseen kulttuuritoimintaan.
5. Muotoilu ja taideteollisuus MUTTA ry
- jäseniä 67
- saanut toimintakorvausta v. 2018: 700 €
- edellisen tilinpäätöksen tulot 5 736€, menot 4 872,36€ , ali/ylijäämä
-863,64€
- anoo 1 000 €
- toimintakorvauksen käyttötarkoitus: SuviDesign -tapahtuman
järjestäminen (tiedotus- ja toimintakulut) kesällä 2019 sekä lisäkaluston
hankinta
6. Oriveden seudun kotiseutuyhdistys ry
- jäseniä 69
- saanut toimintakorvausta v. 2018: 2 700 €
-edellisen tilinpäätöksen tulot 4 333€, menot 9 164,62€, ali/ylijäämä - 4
831,62€
- anoo 3 500 €
- toimintakorvauksen käyttötarkoitus: museotoiminnan tukeminen,
toiminnasta aiheutuvat kulut, kesätyöntekijöiden palkkaus, talkootarjoilut
7. Talviaisten kansanmusiikki ja tanhupiiri
- jäseniä 12
- saanut toimintakorvausta v. 2018: 300€
- edellisen tilinpäätöksen tulot 969€, menot 874,89€, ali/ylijäämä 94,11€
- anoo 1 000€
- toimintakorvauksen käyttötarkoitus: Tilavuokrat, Ruotsin Nordlake
-tapahtumaan osallistuminen, esiintymismateriaali
8. Ylä-Hämeen taiteilijaseura ry
- jäseniä n. 50
- saanut toimintakorvausta v. 2018: 400 €
- edellisen tilinpäätöksen tulot 2 599€, menot 4 017,11€, ali/ylijäämä - 1
418,11€
- anoo 600 €
- toimintakorvauksen käyttötarkoitus:Yleinen toiminta, maalauspäivän
järjestäminen, taideretki, näyttelyt, kokoontumiset.
9. Längelmäen Kirkonseudun Kyläyhdistys ry
- jäseniä 200
-saanut toimintakorvausta v. 2018: 600€
- edellisen tilinpäätöksen tulot 67 330,53, menot 64 252,83€ ali/ylijäämä 3
077,70€, toiminta-avustusta saatu 11 000€.
anoo 1 000€
-toimintakorvauksen käyttötarkoitus: kahden konsertin
järjestämiskustannukset ja esiintymispalkkiot.
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10. Oriveden Naislaulajat ry
- jäseniä 22
-saanut toimintakorvausta v. 2018: 400€
- edellisen tilinpäätöksen tulot 2 943,04€, menot 3 748,64€ ali/ylijäämä -805,60€
anoo 400€.
-toimintakorvauksen käyttötarkoitus: nuotistot, kuoroleirien pitäminen 2
kertaa vuodessa, Teosto-maksut, säestäjän palkkio, uudet esiintymisasut.
Avustuspäätöksessä on otettu huomioon yhdistyksen toiminnan laajuus
ja vaikuttavuus sekä otettu huomioon yhdistyksen jäsenmäärä.
Toimintakorvaushakemukset on nähtävissä kokoushuoneessa puolta
tuntia ennen kokousta.
Kulttuuripalvelujen johdon esitys jaettavista toimintakorvauksista:
1. Eräjärven kehittämisyhdistys ry
2. Eräjärvi-Seura ry
3. Eräjärven Työväen Näyttämö ry
4. KSL:n Oriveden seudun opintojärjestö ry
5. Muotoilu ja taideteollisuus MUTTA ry
6. Oriveden Kotiseutuyhdistys ry
7. Talviaisten kansanmusiikki ja tanhupiiri
8. Ylä-Hämeen taiteilijaseura
9. Längelmäen Kirkonseudun Kyläyhdistys ry
10. Oriveden Naislaulajat ry

700€
1900€
800€
400€
700€
3000€
300€
400€
500€
300€

Liikuntapäällikön päätösesitys:
Elämänlaatulautakunta jakaa kulttuuripalveluiden toimintakorvaukset
valmistelijan esityksen mukaisesti.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirjaan merkitään
1. Juupajoen edustaja Taija Heletoja saapui kokoukseen pykälän
käsittelyn aikana klo 17:33.
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Nuorisopalveluiden toimintakorvaukset
Elämänlaatulautakunta 21.05.2019 § 203
Nuorisopalveluiden toimintakorvaus myönnetään rekisteröidylle,
paikalliselle lapsi- ja nuorisotyötä tekeville yhdistyksille, jotka täyttävät
nuorisolain ja -asetuksen mukaiset avustuksen saamisen edellytykset ja
sääntöjensä mukaan kuuluvat nuorisotoiminnan piiriin. Yhdistyksen tulee
olla toiminut vähintään vuoden ja toimintakorvaus myönnetään
sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan
tukemiseen. Lisäksi toimintakorvausta myönnetään aikuisjärjestöjen
nuoriso-osastoille, jotka ovat jäsenistön perusteella verrattavissa
nuorisoyhdistyksiin ja kirjanpidossa selkeästi erotettavissa pääjärjestöstä.
Toimintakorvaus on ollut haettavissa huhtikuun 30. päivään menneessä.
Toimintakorvauksen hakemisesta on ilmoitettu Oriveden Sanomissa
6.3.2019 sekä kaupungin nettisivuilla.
1. MLL Oriveden yhdistys ry
- jäseniä 253, joista 102 alle 18 v.
- saanut vuonna 2018 toimintakorvausta 1.800 €
- vuoden 2018 tulot 16.918,22€ ja vuoden 2018 menot 18.389,23€,
alijäämä 1.471,01€
- anoo toimintakorvausta säännöllisen toiminnan järjestämiseen koko
perheille, tukioppilastoimintaan sekä Vappuriehaan ja
perhekahvilatoimintaan 2.500€
2. Siitaman nuorisoseura ry
- jäseniä 146, joista 19 alle 18v
- saanut vuonna 2018 toimintakorvausta 1.800 €
- vuoden 2018 tulot 12.084,01€ ja vuoden 2018 menot 12.658,58€,
alijäämä 574,57€
- anoo toimintakorvausta toiminnan järjestämiseen lapsille, nuorille ja
perheille. Tapahtumiin mm. kesäleiriin Pikku-Vittasissa, kotiseutupäiviin,
Siitaman Sikamaratoniin, Jukolan 100v juhliin, ulkoilutapahtumiin ja retkiin.
Lisäksi ohjaajien koulutuksiin ja kulukorvauksiin 2.500 €
3. Pitkäjärven nuorisoseura ry
- jäseniä 209, joista 28 alle 18 v.
- saanut vuonna 2018 toimintakorvausta 1.800 €
- vuoden 2018 tulot 7.404,00€ ja vuoden 2018 menot 6.612,08€,
ylijäämä 791,92€
- anoo toimintakorvausta nuorisoseuratoimintaan; säännöllisen toiminnan
lisäksi retkien ja harrastusmahdollisuuksien toteuttamiseen 3.200 €
4. Oriveden 4H-yhdistys ry
- jäseniä 174, joista 135 alle 18 v.
- saanut vuonna 2018 toimintakorvausta 7.400 €
- vuoden 2018 tulot 151.443,09€ ja vuoden 2018 menot 156.747,18€,
alijäämä 5.304,09€
- anoo toimintakorvausta lasten ja nuorten kerho-, kurssi-, leiri- ja
retkitoimintaan sekä nuorten työllistämiseen ja kerhonohjaajien palkkioihin
sekä kerhomateriaaleihin 9.500 €
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5. Oriveden Eräsudet ry
- jäseniä 77, joista 69 alle 18 v.
- ei hakenut vuonna 2018 toimintakorvausta
- vuoden 2018 tulot 3.369,40€ ja vuoden 2018 menot 5.504,98€,
alijäämä 2.139,58€
- anoo toimintakorvausta partiotoiminnan järjestämiseen; säännöllinen
toiminta, eräretkeilyn edistäminen sekä lisäksi ohjaajien kouluttamiseen
3.000 €
Nuorisopalveluiden talousarviossa on toimintakorvauksiin varattu 11.300 €
määräraha. Anotut toimintakorvaukset ovat yhteensä 20.700 €
Avustuspäätöksessä on otettu huomioon yhdistyksen toiminnan laajuus ja
vaikuttavuus sekä otettu huomioon yhdistyksen jäsenmäärä sekä
koulutusten ja tapahtumien määrä. Toimintakorvaushakemukset on
nähtävissä kokoushuoneessa puoli tuntia ennen kokousta.
LIITTEET

Nuorisopalveluiden toimintakorvaushakemusten yhteenveto
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Elämänlaatulautakunta päättää myöntää vuoden 2019 nuorisopalveluiden
toimintakorvaukset hakijoiden toiminnan, laadun, monipuolisuuden ja
avustustarpeen perusteella seuraavasti valmistelijan esityksen mukaan.
1.
2.
3.
4.
5.

MLL Oriveden yhdistys ry
Siitaman nuorisoseura ry
Pitkäjärven nuorisoseura ry
Oriveden 4H-yhdistys ry
Oriveden Eräsudet ry

1.200 €
1.400 €
1.000 €
6.900 €
800 €

Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirjaan merkitään
1. Huomautus (Elämänlaatulautakunnan avustusohje) koskien
hakemuksen liitetietojen toimitusta Oriveden Eräsudet ry:n kohdalta.
Avustus myönnetään ehdollisena ja edellyttää liitteiden täydentämistä
avustusohjeen mukaisesti.
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Liikuntapalveluiden toimintakorvaukset
Elämänlaatulautakunta 21.05.2019 § 204
Liikuntapalveluiden toimintakorvaus myönnetään rekisteröidylle,
paikalliselle liikuntaseuralle tai yhdistykselle, jonka pääasiallisina
toimintamuotoina ovat liikuntaa ja terveyttä edistävä toiminta tai
kilpaurheilu. Yhdistyksen tulee olla toiminut vähintään vuoden ja
toimintakorvaus myönnetään sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman
mukaisen toiminnan tukemiseen. Toiminnalta edellytetään liikuntalain 1 §:n
perusteissa mainittua eettisesti perusteltua toimintaa. Tämä pitää sisällään
dopingsäännösten noudattamisen ja väkivallattoman toiminnan urheilussa.
Lisäksi edellytetään, että toiminnassa noudatetaan reilun pelin sääntöjä ja
korostetaan päihteettömyyttä, suvaitsevaisuutta, tasa-arvoa ja
ympäristöstä huolehtimista.
Toimintakorvaukset ovat olleet haettavissa 30.4.2019 mennessä.
Toimintakorvausten hakemisesta on ilmoitettu Oriveden Sanomissa sekä
kaupungin tiedotuskanavilla. Avustusten hakeminen on siirretty
Avustusverkko-ohjelman kautta tehtäväksi, muutamia hakemuksia tuli myös
kirjallisesti, hakuohjeessa liikunnan toiminkorvausten käsittely edellyttää
sähköistä hakua mutta toimittajasta johtuen kaikille hakijoille ei ole ollut
mahdollista käyttää uusittua hakupalvelua.
Avustusta haki yhteensä 15 seuraa. Liikuntapalveluiden toimintakorvausta
on jaettavissa 26 220,80 €. Yhdistykset anoivat avustuksia yhteensä 51 600€.
Toimintakorvausta hakeneet urheiluseurat:
1. Eräjärven Urheilijat ry
- jäseniä 180
- vuoden 2018 toimintakorvaus 1000€
- edellisen tilinpäätöksen tuotot 603 135€, kulut 625 062€,
yli/alijäämä -21 927€
- hakee toimintakorvausta 1500€
2. Fortuna ry
- jäseniä 380
- vuoden 2018 toimintakorvaus 8000€
- edellisen tilinpäätöksen tuotot 247 791€, kulut 234 138€,
yli/alijäämä 13 653€
- hakee korvausta 25 000€
3. Mämmilän Norpat ry
- jäseniä 30
- vuoden 2018 toimintakorvaus 300€
- edellisen tilinpäätöksen tuotot 3334€, kulut 3876€,
yli/alijäämä -542€
- hakee korvausta 1300€
4. Oriveden Moottorikerho ry
- jäseniä 182
- vuoden 2018 toimintakorvaus 400€
- edellisen tilinpäätöksen tuotot 21 831€, kulut 27 911€,
yli/alijäämä -6080€
- hakee korvausta 600€
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5. Oriveden Naisvoimistelijat ry
- jäseniä 55
- vuoden 2018 toimintakorvaus 300€
- edellisen tilinpäätöksen tuotot 4302€, kulut 4414€,
yli/alijäämä -112€
- hakee korvausta 600€
6. Oriveden Ponnistus ry
- jäseniä 450
- vuoden 2018 toimintakorvaus 7000€
- edellisen tilinpäätöksen tuotot 171 371€, kulut 159 836€,
yli/alijäämä 11 535€. (väh liigajoukueen tuotot/kulut).
- hakee korvausta 10 000€
7. Oriveden Ratsastajat ry
- jäseniä 68
- vuoden 2018 toimintakorvaus 300€
- edellisen tilinpäätöksen tuotot 1063€, kulut 797€,
yli/alijäämä 266€
- hakee korvausta 300€
8. Oriveden Tuisku ry
- jäseniä 354
- vuoden 2018 toimintakorvaus 4000€
- edellisen tilinpäätöksen tuotot 45 660€, kulut 47890€,
yli/alijäämä -2230€
- hakee korvausta 4000€
9. SC Läsimäki ry
- jäseniä 67
- vuoden 2018 toimintakorvaus 500€
- edellisen tilinpäätöksen tuotot 7445€, kulut 7541€
yli/alijäämä -96€
- hakee korvausta 2500€
10. Västilän Voima ry
- jäseniä 315
- vuoden 2018 toimintakorvaus 1600€
- edellisen tilinpäätöksen tuotot 47 722€, kulut 48 303€
yli/alijäämä -581€
- hakee korvausta 3000€.
Liikunnan toimintakorvausta hakeneet yhdistykset:
11. Oriveden Karjalaseura ry
- jäseniä 75
- vuoden 2018 toimintakorvaus 200€
- hakee korvausta 300€.
12. Oriveden Reumayhdistys ry
- jäseniä 188
- vuoden 2018 toimintakorvaus 1 600€
- hakee korvausta 400€.
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13. Oriveden seudun Hengitysyhdistys ry
- jäseniä 101
- vuoden 2018 toimintakorvaus 1000€
- hakee korvausta 1000€.
14. Oriveden seudun Senioriopettajat ry
- jäseniä 70
- vuoden 2018 toimintakorvaus 1062€
- hakee korvausta 400€.
15 Oriveden Seudun Sydänyhdistys ry
- jäseniä 240
- vuoden 2018 toimintakorvaus 500€
- hakee korvausta 700€.
Avustusten jakoehdotuksessa on otettu huomioon toiminnan laajuus ja
vaikuttavuus sekä huomioitu seuran oma tulopohja ja aiemmin
haetut/myönnetyt avustukset.
Liitteet

Yhteenveto toimintakorvauksista. Hakemukset esillä 30min ennen kokousta.
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Elämänlaatulautakunta päättää liikuntapalveluiden toimintakorvauksista
2019 seuraavasti:
1. Eräjärven Urheilijat ry
1500 €
2. Fortuna ry
6500 €
3. Mämmilän Norpat ry
1000 €
4. Oriveden Karjalaseura ry
300€
5.Oriveden Moottorikerho ry
600 €
6. Oriveden Naisvoimistelijat ry
600 €
7. Oriveden Ponnistus ry
5500 €
8. Oriveden Ratsastajat ry
300 €
9. Oriveden Reumayhdistys ry
400€
10. Oriveden seudun Hengitysyhdistys ry 900€
11. Oriveden seudun Senioriopettajat ry
400€
12. Oriveden Seudun Sydänyhdistys ry
700€
13. Oriveden Tuisku ry
4000 €
14. SC Läsimäki ry
1000 €
15. Västilän Voima ry
2500 €
Toimintakorvaukset yhteensä 26 200€, määrärahaan alitusta 20,80€ joka
siirretään harkinnanvaraisten avustusten piiriin.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirjaan merkitään
1. Jäsen Jyrki Tuomaala sekä Juupajoen edustaja Taija Heletoja ilmoittivat
jääviydestä ja poistuivat asian käsittelyn ajaksi klo 17:46.
2. Irma Koskelan varajäsen Kati Joki saapui asian käsittelyn aikana
kokoukseen klo 17:59.
3. Huomautus (Elämänlaatulautakunnan avustusohje) koskien
hakemuksen liitetietojen toimitusta Fortuna ry ja Oriveden Ponnistus ry
kohdalta. Avustus myönnetään ehdollisena ja edellyttää liitteiden
täydentämistä avustusohjeen mukaisesti.
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Oriveden seudun kansalaisopiston kurssiohjelma ja maksukäytännöt
Elämänlaatulautakunta 21.05.2019 § 205
Kansalaisopiston alustava tuntikehys lukuvuodelle 2019-2020 käsiteltiin
Elämänlaatulautakunnan kokouksessa 6.2.2019. Kokonaistuntikehykseksi
määriteltiin n. 7450 opetustuntia. Kansalaisopiston tuntikehyksen
muodostumisen perusteena ovat aiempien vuosien toteumien seuranta,
opetuksen painopistealueet sekä talousarviossa määritellyt määrärahat.
Kurssitarjonnan suunnittelee kansalaisopiston rehtori ja musiikin osalta
musiikin suunnittelijaopettaja. Kurssisuunnittelua tehdään yhteistyössä
tuntiopettajien ja opistosihteerin kanssa. Suunnittelussa otetaan huomioon
aiempi kurssitarjonta ja sen toteutuminen, saatu palaute opiskelijoilta ja
tuntiopettajilta sekä mahdolliset uudet kurssisuunnitelmaehdotukset uusilta
tuntiopettajiksi aikovilta.
Alustavaan tuntijakoon aineryhmittäin tuli varsinaiseen kurssiohjelmaan
joitakin muutoksia. Opinto-ohjelmaan on tarjolla yhteensä n. 7 423h,
sisältäen Juupajoen kurssitarjonnan n. 600h. Tavoitteena on pyrkiä n.
7200 opetustunnin toteutumiseen, joten suunnittelussa on otettu huomioon
mahdolliset kurssien peruuntumiset. Tällä tavoin pyritään myös
säilyttämään valtionosuuksien määrä ennallaan jatkoa ajatellen.
Tuntimäärässä on mahdollisuus reagoida mahdollisiin muuttuviin
kurssitarjonnan tarpeisiin lukuvuoden aikana.
Liitteenä olevassa kurssitarjonnan luettelossa on nähtävillä aineryhmittäin
kurssit tuntimäärineen. Tavoitteena on ollut reagoida saatuun
palautteeseen ja muodostaa mahdollisimman monipuolinen, eri
kohderyhmät huomioon ottava kurssien kokonaisuus.
Taideratas opintoihin on varattu 160h kuvataiteen aineryhmään. Tunnit
ovat osa Oriveden alakouluissa tapahtuvaa kulttuurikasvatusohjelmaa,
eivätkä siten sisälly perinteiseen opinto-ohjelman mukaiseen
kansalaisopisto-opetukseen. Aihealueet varmistuvat kevään ja alkusyksyn
aikana.Tulevana lukuvuonna järjestetään kaksi Taideratas-kurssia
kahdelle ikäluokalle, kolmansille ja viidensille luokille. Kursseilla ohjaajina
toimivat ammattitaiteilijat työpareina.
Kansalaisopiston toiminta pyrkii elämään ajassa ja muokkaamaan
mahdollisuuksien sekä taloudellisten resurssien mukaan toimintaansa
palautteiden pohjalta pitkin lukuvuotta.
Liitteet

Kurssiluettelo, maksukäytännöt ja kurssimaksutaulukko.
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Elämänlaatulautakunta hyväksyy Oriveden seudun kansalaisopiston
kurssiohjelman sekä maksukäytännöt ja merkitsee ne tiedokseen.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirjaan merkittiin että jäsen Jyrki Tuomaala sekä Juupajoen edustaja
Taija Heletoja liittyivät asian alusta kokoukseen klo 18:06.
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Koulutuskorvaus §191, 26.3. päätöksen oikaisu
Elämänlaatulautakunta 21.05.2019 § 206
Elämänlaatulautakunnan päätöksessä §191 26.3.19 on todettu Oriveden
Ponnistuksen koulutuskorvaushakemus saapuneeksi määräaikaan.
Hallintolain §22 mukaan hakuaikana toimitettuun hakemukseen kuuluvien
liitteiden toimitus jälkikäteen tulee sallia, eikä niitä siten voi vaatia
toimitettavaksi hakuajan puitteissa, joka oli hylkäysperusteena
oikaisuvaatimukselle. Hallintolaki ei myöskään edellytä liitteiden
toimittamiselle etukäteen sopimista, mikäli siitä ei ole erikseen ilmoitettu.
Elämänlaatulautakunnan avustusohjeessa (1.1.-26.3.19) on mainittuna
ainoastaan hakemuksen myöhästymisen osalta hylkäysperuste.
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Elämänlaatulautakunta
1. Oikaisee päätöksensä Oriveden Ponnistuksen oikaisuvaatimuksesta,
oikaisuvaatimuksen eduksi.
2. Hyväksyy Oriveden Ponnistuksen lentopallojaoston
koulutuskorvaushakemuksen.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.
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Ajankohtaiset asiat
Elämänlaatulautakunta 21.05.2019 § 207
Elämänlaatupalveluiden talousinfo 1-4/19. Optimaalinen toteuma on
33,33%, talouden toteuma tällä hetkellä 38,3%. Vaikuttavat tekijät ovat
alkuvuoden sijaistarve henkilöstömenoissa sekä maksutuottojen
keskittyminen loppuvuodelle.
Yksiköiden kuulumiset.
Liitteet

ELPtalous0419
Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Elämänlaatulautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedokseen.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirjaan merkitään
1. Lautakunta järjestää työpajan sekä kokouksen 12.6.2019 klo 17-19,
aiheena elämänlaatupalveluiden kehittämissuunnitelma ja vastaus
valtuustoaloitteeseen §95 23.10.2017.
2. Kirjastotoimenjohtaja Liisa Asiala saapui kokoukseen klo 18:20.
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Ilmoitusasiat
Elämänlaatulautakunta 21.05.2019 § 208
Elämänlaatulautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat:
1.
2.
3.
4.

Valtion avustushakemusta koskeva päätös, Vapaan sivistystyön
opintoseteliavustukset: 278/385/20419, Opetushallitus
Valtion avustushakemustakoskeva päätös, Vapaan sivistystyön
henkilöstökoulutus 2019: 224/385/2019, Opetushallitus
Khall Maapoliittinen ohjelmaluonnos §84, 15.4.19
Henkilöstöjaosto, OSKO tuntiopettajat tyky etu §13, 9.4.19

Liikuntapäällikön päätösehdotus:
Elämänlaatulautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.
Päätös:
Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.
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Otto-oikeuden käyttäminen
Elämänlaatulautakunta 21.05.2019 § 209
1. Liikuntapäällikkö §3, 1.4.19 Uimahallin kahviotilan käyttö
2. Liikuntapäällikkö §4, 18.4.19 Västilän Voiman pääsiäiskokko
3. Kirjastotoimenjohtaja §1, 24.4.19 Kirjaston kesäaukiolo ajat
4. Liikuntapäällikkö §5, 6.5.19 Yläkentän ja Sukkavartaan käyttö
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: 201-204
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: 199-200, 205-209
Tämä pöytäkirja on ollut kuntalain 63 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä
edeltäpäin ilmoitettuna aikana, 27.5.2019 liikuntatoimistossa, Keskustie 23,
klo 10.00 - 15.00, todistaa
Virallisesti
Roope Marski
pöytäkirjanpitäjä
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