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Ikäihmisten virkistystoiminnan tukeminen Valtiokonttorin perintövaroilla
Oriveden ikäihmisten palveluista vastaava palveluesimies on lähettänyt
1.4.2019 anomuksen, että Valtiokonttorin perintövaroista maksettaisiin 10
asukkaan, 1 omaisen ja 6 hoitajan kuljetuskustannukset Tampereen Pakkahuoneella järjestettävään mummodiskoon 10.4.2019. Tapahtuma on ilmainen.
Ikäihmisten palveluissa on myös päätetty "Orivesi 150 vuotta" juhlavuoden
kunniaksi järjestää teatteriesitys "Hukkareissu On Hyvä Reissu!". Teatteri
Rollon ”Hukkareissu” ikäihmisille suunnattu näytelmä jalkautuu 7.5.2019
Tähtiniemen vanhainkotiin, Särkänkotiin sekä Taiston talolle. Esitys on
osallistujille ilmainen. Lisäksi asumisyksiköissä tarjotaan asukkaille ja
omaisille kakkukahvit Oriveden juhlavuoden kunniaksi.
Ikäihmisten palveluista on tullut myös esityksiä erilaisten pienten sosiaalista osallisuutta ja asukkaiden hyvinvointia lisäävien hankintojen (mm. pyörätuolien sadeviitat, yksiköiden omien juhlien hankinnat, joulumuistamiset)
rahoittamiseksi perintövaroista.
Kaupunginhallituksen 19.2.2018 (§ 38) vahvistaman erillisvarojen käyttösuunnitelman mukaan tasetilin 23743 "Valtiokonttorilta haetut perinnöt"
käyttötarkoitus on erityisryhmien sosiaalisen osallisuuden edistäminen.
Vuonna 2018 tasetilillä olevista perintövaroista käytetään 13.000 € erityisryhmien sosiaalisen osallisuuden edistämiseen (mm. erityisryhmien erilaisten tapahtumien,kerhojen ja tilaisuuksien taloudellinen tukeminen). Lisäksi
vuosien 2018-2019 aikana tehdään esteettömyyskartoitus.
Päätös

Maksetaan Teatteri Rollon esitys kahvitarjoiluineen, mummodiskon
kuljetukset sekä muut hankinnat (mm. sadeviitat, yksiköiden juhlien
hankinnat, joulumuistamiset) kustannuksia enintään 3.000 € tasetililtä
23743 "Valtiokonttorilta haetut perinnöt".
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Kaupunginhallituksen päätös 19.2.2018 § 38.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus tehdään Oriveden kaupunginhallitukselle, osoite Keskustie 23, postiosoite PL 7, 35301 Orivesi. Sähköposti: kirjaamo@orivesi.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Pöytäkirjan nähtävilläoloaika on 8.4.2019.
Tämä päätös on lähetetty sähköpostitse 3.4.2019.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

