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Pöytäkirjan tarkastus
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Pöytäkirja pidetään nähtävillä sivistystoimen kirjaamossa (Maaherrankatu 9-11,
3. kerros, 50100 Mikkeli) 22.12.2015

Tiina Turunen
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§ 80
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 81
Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Niina Särkkä ja Jari Sihvonen.

Pöytäkirja tarkastetaan sivistystoimen johtamisen tukipalveluissa
(Maaherrankatu 9 - 11, 3. kerros) viimeistään tiistaina 22.12.2015.

Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Niina Särkkä ja Pirjo Siiskonen.
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§ 82
Ilmoitusasiat

Opetus- ja kulttuuriministeriö 27.10.2015: vuoden 2016 valtionavustustus
museolle on 303 855 € ja Mikkelin kaupunginorkesterille on 271 966 €

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös
Merkittiin.
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§ 83
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kulttuurijohtaja
§46 Kohdeavustuksen, 4500 euroa, myöntäminen DeSavo ry:lle, 30.11.2015

Kirjastotoimenjohtaja
§9 Ohjelmointityön ostaminen Observis Oy:ltä hintaan 9 000 e, 30.11.2015

Liikuntapaikkapäällikkö
§3 Traktori mönkijän hankinta liikuntapalveluihin hintaan 7600 euroa (0 %),
10.11.2015

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Koska sivistystoimenjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoista sellaista, mikä
olisi esteenä päätösten toimeenpanolle sivistystoimenjohtaja ehdottaa, ettei
kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-
oikeutta viranhaltijapäätöksiin.

Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 84
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan kokousaikataulut ajalle 1.1. - 30.6.2016

MliDno-2015-1007

Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Sivistystoimenjohtaja on laatinut kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan
kokouksista ehdotuksen kokousaikatauluksi ajalle 1.1. - 30.6.2016.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta päättää, että kokoukset keväällä 2016 pidetään keskiviikkoisin
seuraavasti: 22.1., 24.2., 24.3. (tilinpäätös 2015), 27.4., 25.5. ja 15.6.2016.
Kokoukset alkavat kello 17:00, jollei muuta sovita.

Päätös
Päätettiin, että kokoukset keväällä 2016 pidetään keskiviikkoisin seuraavasti:
27.1., 24.2., 23.3., 27.4., 25.5. ja 15.6.2016.

Kokoukset alkavat klo 17:00, jollei muuta sovita.

Tiedoksi
Ilmoitustaulun hoitaja, Armi Karvonen, vahtimestarit
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§ 85
Talousarvion toteutumisen seuranta 30.11.2015

MliDno-2015-746

Valmistelija / lisätiedot:
Paula Sihvonen
Paula.Sihvonen@mikkeli.fi

Liitteet
1 Seuranta 30.11.2015.pdf

Lautakunnan alaisen toiminnan talouden marraskuun lopun toteutuma,
raportti sekä johdon ennuste loppuvuodelle jaetaan ja esitellään kokouksessa.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös
Merkittiin.
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§ 86
Vuoden 2016 laskujen hyväksyjät ja asiantarkastajat/kulttuuri-, nuoriso- ja
liikuntalautakunta

MliDno-2015-2532

Valmistelija / lisätiedot:
Paula Sihvonen
Paula.Sihvonen@mikkeli.fi

Liitteet
1 kulttuuri- nuoriso- ja liikunta laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät ks
2016.pdf
2 Kunulin projektien hyväksyjät ja asiatarkastajat 2016.pdf

Talouspalveluiden ohjeen mukaisesti hallintokuntien vuoden 2016
asiantarkastajista ja hyväksyjistä on tehtävä luettelo joulukuussa 2015.

Luetteloon on merkittävä tulosyksikön numero, tulosyksikön nimi, sisäisen
tilauksen numero (jos eri tarkastaja/hyväksyjä kuin varsinaisella tulosyksiköllä),
hyväksyjä, hyväksyjän varahenkilöt, asiantarkastajat ja varahenkilöt sekä
hyväksyjien osalta voimassaoloaika, jos kysymyksessä on määräaikainen
henkilö.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta hyväksyy vuoden 2016 laskujen ja projektien hyväksyjät ja
asiatarkastajat liitteen mukaisesti.

Päätös
Hyväksyttiin.

Tiedoksi
Kunnan Taitoa Oy/Kirsi Pesonen, yhteispalvelupisteet
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§ 87
Kirjastoauton lakkauttaminen

MliDno-2015-2512

Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Launonen
Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kirjastoauto on tullut teknisen käyttöikänsä päähän. Uuden auton hankinta oli
Mikkelin kaupungin taloussuunnitelmassa ja OKM:n perustamishankkeiden
rahoituslistalla vuodelle 2015. Vahvistaessaan vuoden 2015 budjettia kaupunki
teki päätöksen, että uutta kirjastoautoa ei hankita ja kirjastoautotoiminnasta
luovutaan. Vuoden 2016 budjettia suunniteltaessa linjaus on otettu
huomioon, eikä kirjastoautolle ole määrärahoja vuodelle 2016. Tästä syystä
kirjastotoimenjohtaja on jättänyt vahvistamatta reittiaikataulun vuodelle 2016.

Kirjastoautossa oli vuonna 2014 lainoja 25689 ja käyntejä 9 847. Suurin
osa käynneistä tulee koulupysäkeiltä. Kouluihin on oltu yhteydessä
siirtokokoelmien järjestämiseksi. Muut asiakkaat pystyvät käyttämään
omaa autoa tai asiointikyytiä ja käyttämään kiinteiden kirjastojen palveluita
muutamia yksittäisiä asiakkaita lukuun ottamatta.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että se päättää lakkauttaa kirjastoauton 1.1.2016.

Lisäksi lautakunta päättää valtuuttaa kirjastotoimenjohtajan valmistelemaan
kirjastoauton myyntiä, mikäli valtuusto päättää lakkauttaa kirjastoauton.

Päätös
Hyväksyttiin.

Tiedoksi
Kaupunginhallitus
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§ 88
Museopalveluiden hinnoittelu 1.1.2016 alkaen

MliDno-2015-2530

Valmistelija / lisätiedot:
Matti Karttunen
Matti.Karttunen@mikkeli.fi

Liitteet
1 Museopalvelujen hinnoittelu.pdf

Mikkelin kaupungin museoiden voimassa oleva palveluhinnasto on hyväksytty
kulttuuri- , nuoriso- ja liikuntalautakunnassa 17.12.2014 § 95  ja se on ollut
voimassa 1.1.2015 alkaen. Museon palveluhinnastoon on lisätty uutena
palvelumuotona Museokortti. Museokortti on valtakunnallinen ja se käy yli
200:ssa suomalaisessa museossa. Museokortin hinta on ollut vuonna 2015 54
euroa. Kortin uusijoille hinta on edelleen 54 euroa. Uusille ostajille kortin hinta
vuoden 2016 alusta on 59 euroa. Kortti on voimassa yhden vuoden ajan kortin
ensimmäisestä käyttökerrasta alkaen. Esitys Museopalveluiden hinnoittelusta
1.1.2016 alkaen on liitteenä.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta hyväksyy museoiden palveluhinnoittelun liitteen mukaisesti
1.1.2016 alkaen.

Päätös
Hyväksyttiin.

Tiedoksi
Museotoimenjohtaja
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§ 89
Liikuntapalvelujen tunnustuspalkinto ja Vuoden liikuntateko 2015

MliDno-2015-2542

Valmistelija / lisätiedot:
Antti Mattila
antti.mattila@mikkeli.fi

Liitteet
1 Liikuntapalvelut tunnustuspalkintoesitykset 2015.pdf

Liikuntapalvelujen tunnustuspalkinto

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta voi myöntää menestyneille
tai lupaaville urheilijoille, seuroille tai joukkueille ja ansioituneille
seuratyöntekijöille stipendejä ja tunnustuspalkintoja palkitsemissäännön
mukaan. Esityksen palkitsemisesta voi tehdä urheilijan/joukkueen seura tai
muu aloitteen tekijä tunnustuspalkintolomakkeella. Palkinto voi olla stipendi tai
muu huomionosoitus.

Tänä vuonna urheilijoiden palkitsemisesityksiä saapui
kymmenestä seurasta. Seurojen esitysten lisäksi liikuntapalvelut on tehnyt
seurantaa mikkeliläisestä urheilumenestyksestä, jotta vertailtavuus eri
suoritusten välillä säilyisi. Kriteerejä palkitsemiseen tarkastellaan vuosittain
esitysten ja urheilijoiden menestymisen mukaan. Liikuntapalvelut painottaa
menestystä yleisissä sarjoissa, mutta tänäkin vuonna esityksissä korostuu
myös junioreiden menestys.

Junioreissa palkitsemiskriteeriksi otettiin henkilökohtainen Suomen Mestaruus
tai huomattava kansainvälinen kisamenestys. Aiempina vuosina esityksissä
on huomioitu junioreiden ikä siten, että aivan nuorimmille, alle 15-vuotiaille
menestyjille, ei ole myönnetty tunnustuspalkintoa, vaan kehittymistä on
päätetty seurata. Tänä vuonna esitetään huomioimista myös kahdelle alle 15-
vuotiaalle urheilijalle.

Esityksiä palkittavista ansioituneista seuratyöntekijöistä tuli kolmesta seurasta.

Koonti seurojen esityksistä on liitteenä (seurojen esitykset sinisellä,
liikuntapalveluiden huomiot mustalla).

Liikuntapalvelut esittää, että kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta palkitsee
5000 euron suuruisella tunnustuspalkinnolla Mikkelin Kampparit ry:n
jääpallon Suomen Mestaruudesta 2015.

Lisäksi esitetään, että lautakunta palkitsee 500 euron suuruisella
tunnustuspalkinnolla yleisistä sarjoista seuraavat urheilijat:

Henna-Riikka Haikonen (Anttolan Urheilijat ry). Seuran perustelut:
Suunnistuksen naisten yleinen sarja: pitkä matka SM-pronssi, SM-
sprintin 7. sija, SM-viestin 6. sija, huippuliigan 4. osakilpailun voitto,
maailmancupin 10. osakilpailun 18. sija. Liikuntapalveluiden lisähuomio:
ampumasuunnistuksen MM-pronssi naisten sprintissä.
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Piia Komppa (Mikkelin Judo ry). Seuran perustelut: Special Olympics hopea,
Sovelletun judon SM-kulta n-63kg, Pajulahti Games kulta n-63kg.

Pirjo Komppa (Mikkelin Judo ry). Seuran perustelut: Special Olympics pronssi,
Sovelletun judon SM-hopea n +78kg, Pajulahti Games kulta n+78kg.

Jenni Miettinen (Mikkelin Bouncers ry). Liikuntapalveluiden perustelut:
amerikkalaisen jalkapallon EM-kultaa.

Miika Nykänen (Mikkelin Melojat ry). Seuran perustelut ja huomiot: Miesten
melonnan maajoukkueessa K2 B-finaaliin yhdessä Jeremy Hakalan kanssa
melonnan MM-kisoissa, Maailman cupin kilpailuissa sijoitukset A-finaaliin K2
1000m (Jeremy Hakala), K1 1000m Suomen mestaruus miesten yleinen sarja,
Ratamelonnan Suomen cupin voitto K1-1000m. Seuran huomio: Nykänen on
vakiinnuttanut paikkansa ratamelonnan miesten maajoukkueessa ja kehittynyt
kansainvälisen kärjen tasolle.

Martti Puumalainen (Mikkelin Judo ry). Seuran perustelut: Aikuisten
suomenmestaruus M-100, Nuorten suomenmestaruus U21+90, Juniors
European Cup Berlin 5. siaj. U21-100, Edustus: Juniors European Championship
U21-100.

Lisäksi esitetään, että lautakunta palkitsee 150 euron suuruisella
tunnustuspalkinnolla seuraavat junioriurheilijat:

Julia Palmgren (Mikkelin Ampujat ry). Seuran perustelut: N16- sarjan ilma-
ase SM- kulta, joukkue SM-pronssi, N16-sarjan pistooli SE, N18-sarja 25m
vakiopistooli SM-kulta, N18-sarja 25m pistooli SM-kulta. Ilma-ase cup N20 1.
sija.

Mika Varjo (Mikkelin Ampujat ry). Seuran perustelut: M16-sarjan ilmakivääri
3x20 laukausta SM-kulta, Y joukkue SM-pronssi, M20-sarjan Pienoiskivääri 60ls
m SM-kulta, Y joukkue SM-pronssi, M20-sarjan vapaakivääri 60ls SM-hopea.

Saana Lahdelma (Mikkelin Hiihtäjät ry). Liikuntapalveluiden perustelut:
Ampumahiihto: 7km SM-kulta ja 19-vuotiaiden viestikulta.
Hiihto: SM viestihiihto 18-vuotiaiden tyttöjen sarjassa pronssia, edusti Suomea
Euroopan nuorten olympiafestivaalien talvikisoissa.

Aliisa Laitinen (Mikkelin Hiihtäjät ry). Liikuntapalveluiden perustelut:
Ampumahiihto: 10km SM-kulta, 19-vuotiaiden viestikulta, edusti Suomea
Euroopan nuorten olympiafestivaalien talvikisoissa.

Elsa Heinikainen (Mikkelin Hiihtäjät ry). Liikuntapalveluiden perustelut:
Ampumahiihto: 19-vuotiaiden viestikulta.

Jessica Kähärä (Mikkelin Kilpa-Veikot ry). Seuran ja
liikuntapalveluiden perustelut: Kolmiloikka: SM-kulta 14-v sarjassa, Korkeus:
SM-kulta 14-v sarjassa, Kolmiloikka parikisa: SM-kulta 14-v sarjassa (Inka
Puumalainen), Korkeus parikisa: SM-kulta 14-v sarjassa (Liina Mäkelä), Korkeus:
B-tytöt (15v) KLL SM kulta, Pituus: B-tytöt KLL SM-pronssi, 4x100m KLL SM-
kulta, Viisiottelu: 14v SM-kulta + parikisan SM-kulta. Seuran huomio:
A-luokan tulos tehty kymmenessä lajissa. Kauden 2015 tilastokärki T14-sarjassa
kolmiloikassa, korkeudessa ja viisiottelussa.
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Lauri Lankila (Mikkelin Luistelijat ry). Seuran perustelut: Taitoluistelu: SM-
noviisien Suomen mestaruus, Pohjoismaiden mestaruuskisojen 3. sija
advanced novice –sarjassa, nuorten maajoukkuepaikka. Seuran huomio: Lauri
Lankila on lunastanut paikan SM-junioreiden sarjaan Mikkelin SM-kisoihin.

Ida Hulkko (Mikkelin Melojat ry, Mikkelin Uimaseura ry). Seurojen perustelut,
melonta: Naisten ratamelonnan SM 18v: K1 200m ja K1 500m hopea sekä K1
5000m pronssi, Suomen Cupissa hopeaa 18 v. ratamelonta (5-osakilpailua),
Höstregatta Jönköping Ruotsi K1 200m ja K1 500m N18 hopea. Uinti: Aikuisten
SM 50 RU 5. sija ja 100 RU 14. sija, Nuorten SM 100 RU 4. sija, aikuisten
maajoukkue-edustus kaudella 2014 - 2015 ja 2015 - 2016.

Jerry Laine (Mikkelin Nyrkkelilijät ry). Liikuntapalveluiden perustelut: SM-kulta
B63 sarjassa.

Tinja Sikanen (Mikkelin Nyrkkeilijät ry). Liikuntapalveluiden perustelut: SM-
kulta B57 sarjassa.

Heikki Kääriäinen (Mikkelin Soutajat ry). Seuran perustelut: Sulkavan
suursoudut: Kultaa alla 23v. miesten pitkällä 30 km matkalla yksinsoudussa,
Tampere, Pirkan soutu: Kultaa miesten alla 23v. parisoudun keskimatkalla
12,5 km, Taipalsaari: Kultaa miesten alla 23v. yksinsoudussa 1000m, hopeaa
miesten alle 23v. parisoudussa 1000m. Seuran huomio: Soutukisat ovat kaikki
Suomen Melonta- ja Soutuliiton virallisia SM-kisoja.

Oula Seppälä (Mikkelin Soutajat ry). Seuran perustelut: Sulkavan suursoudut:
hopeaa alle 23v. miesten pitkällä 30 km matkalla yksisoudussa, Tampere,
Pirkan soutu: kultaa miesten alla 23v. parisoudun keskimatkalla 12,5 km,
Taipalsaari: hopeaa miesten alle 23v. parisoudussa 1000m, kultaa miesten
alle 23v. parisoudussa 5000m. Seuran huomio: Soutukisat ovat kaikki Suomen
Melonta- ja Soutuliiton virallisia SM-kisoja.

Emilia Olkkonen (Ristiinan Urheilijat ry). Seuran ja liikuntapalveluiden
perustelut: Moukarinheitto: MM 5. sija (17v. sarja), SM-kulta (17v. sarja),
Moukari 3kg tilastoykkönen Suomi 2015, Nuorten Suomi-Ruotsi maaottelu, 3.
sija.

Liikuntapalvelut esittää, että ansioituneina ja pitkäaikaisina seuratyöntekijöinä
palkitaan 150 euron tunnustuspalkinnolla seurojen esitysten mukaisesti:

Jouko Hietalahti (Mikkelin Ampujat ry). Seuran perustelut: Erittäin
pitkäaikainen seuratyöntekijä. Hallituksessa 17v., sihteerinä ainakin 17v.,
nuorisokouluttajana 17v. Oli aikanaan huippuampuja.

Kari Kuusela (Mikkelin Kilpa-Veikot ry). Seuran perustelut: Kari Kuusela on
ansioitunut yleisurheiluvalmentaja, joka on toiminut  Mikkelin Kilpa-Veikkojen
yleisurheilijoiden valmentajana yli 20v. ja jatkaa valmennustyötä edelleen.
Karin valmentamat urheilijat ovat saavuttaneet vuosittain SM- mitaleita.
Tänä vuonna SM-mitalin saavuttivat mm. Elisa Pöyry ja Sonja Nousiainen.
Pitkän valmennusuran tehneenä miehenä Karin huomiointi kaupungin
tunnustuspalkinnolla olisi merkittävä teko.

Keijo Heinonen (Mikkelin Kilpa-Veikot ry). Seuran perustelut: Keijo Heinonen
tekee pyyteetöntä seuratyötä Mikkelin Kilpa-Veikkojen eteen. Hän on
talkoolaisena jokaisessa tapahtumassa, joita vuosittain järjestetään. Hänellä on
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erittäin suuri rooli tapahtumien toteutumisessa. Keijo tekee työtä yleisurheilun
eteen suuresta sydämestä ja on järjestämässä mm. joka vuosi koululaisten
yleisurheilukilpailuja. Tapahtumien lisäksi Keijo vetää aikuisten lenkkikerhoa ja
valmentaa kestävyysjuoksussa.

Mirja Luntinen (Ristiinan Urheilijat ry). Seuran johdon sihteeri 1995 -
2015/21v., Seuran rahastonhoitaja, 2005 - 2015/11v., Metsälinnatoimikunnan
jäsen 2004 - 2015/12v., sihteeri 2004 - 2013/10v., Metsälinnan talkoolainen,
2002 - 2015/14v., Metsälinnan tanssilavan ravintolavastaava, 2006 - 2015/10v.

Petri Tikkanen (Ristiinan Urheilijat ry). Seuran johtokunnan pj, 2007 - 2015/9v.,
johtokunnan jäsen 2004 - 2015/12v., Metsälinnatoimikunnan pj 2007 - 2015/9v.,
Metsälinnan lavaisäntä ja ohjelmavastaa, 2013 - 2015/3v., Metsälinnan
tanssilavan talkoolainen, 2008 - 2015/8v., Yleisurheilujaoston jäsen, 2004 -
2012/9v., Hiihtojaoston jäsen, 2006 - 2015/8v.

Vuoden liikuntateko 2015

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta voi myöntää vuoden liikuntateko
-palkinnon Mikkelissä toteutetulle, valtakunnallisesti tai kansainvälisesti
merkittävälle liikuntatapahtumalle, -teolle tai toimintamuodolle, joka tuo
Mikkelille myönteistä näkyvyyttä. Palkinto voidaan myöntää yksityiselle
henkilölle, ryhmälle tai seuralle/järjestölle. Vuoden liikuntateko -palkinnolla
ei palkita kilpailusaavutuksia. Esityksen palkitsemisesta tekee liikunta- ja
nuorisopalvelut.

Liikunta- ja nuorisopalvelut esittää Vuoden liikuntateko 2015 -palkinnon
saajaksi Mikkelin Frisbeegolf ry:tä. Mikkelin Frisbeegolf ry suunnitteli ja rakensi
vuonna 2015 Mikkelin Kaihulle valtakunnallisesti merkittävän frisbeegolfin
kilparadan, joka täydentää lajin harrastus- ja kilpailumahdollisuksia
yhdistyksen vuonna 2012 toteuttaman Siekkilän frisbeegolfradan rinnalla.
Lajin harrastajamäärä on kasvanut Mikkelissä valtavasti. Uusi laji ja sen uudet
liikuntapaikat ovat lisänneet mikkeliläisten liikkumista. Vuoden liikuntateko -
palkinnon arvoksi esitetään 1000 euroa.

Liikunta- ja nuorisojohtaja: Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta päättää
myöntää tunnustuspalkinnot menestyneille joukkueille ja urheilijoille sekä
ansioituneille seuratyöntekijöille sekä Vuoden liikuntateko -palkinnon
esityksen mukaisesti ja valitsee edustajan tai edustajat palkitsemistilaisuuteen.
Tilaisuuden ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta päättää myöntää tunnustuspalkinnot menestyneille joukkueille
ja urheilijoille sekä ansioituneille seuratyöntekijöille sekä päättää
Vuoden liikuntateko -palkinnon saajan ja valitsee edustajan tai edustajat
palkitsemistilaisuuteen.

Tilaisuuden ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

 

Päätös
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Keskustelun aikana Jari Roivas esitti, että 5 000 euron suuruinen
tunnustuspalkinto jaetaan Mikkelin Kamppareiden ja HC Jukurit Oy:n kesken.

Koska Roivaksen esitystä ei kannatettu, puheenjohtaja totesi, että esittelijän
ehdotus on tullut lautakunnan päätökseksi.

Lautakunta päätti, että lautakunnan edustajina tilaisuudessa ovat Marianne
Huoponen ja Anne Korhola.

Tiedoksi
Tunnustuspalkinnon saajat, vuoden liikuntateko -palkinnon saaja, edustajat
tilaisuuteen, liikunta- ja nuorisojohtaja
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§ 90
Vuoden Liikuttaja -palkinto ja Urheilugaala

MliDno-2015-2543

Valmistelija / lisätiedot:
Antti Mattila
antti.mattila@mikkeli.fi

Liitteet
1 Urheilugaalan Kuntakirje.pdf

Etelä-Savon Liikunta ry ja Etelä-Savon Maakuntaliitto järjestävät
yhteistyökumppaneineen vuoden 2015 eteläsavolaista urheilumenestystä
juhlistavan Urheilugaalan 29.1.2016 klo 19.00 alkaen. Etelä-Savon Liikunta ry:n
kirje on liitteenä.

Kullakin Etelä-Savon kunnalla on mahdollisuus nimetä Urheilugaalassa
palkittavaksi oman kuntansa Vuoden Liikuttaja.

Palkinnon saaja voi olla esimerkiksi oman kunnan henkilö, yhdistys, yhteisö,
yritys tai tapahtuma, joka on ollut vuonna 2015 merkittävä liikuttaja tai on
esimerkillisesti vaikuttanut oman kunnan toiminta-alueella liikunnan ja
urheilun parissa. Palkinnon saaja voi olla esimerkiksi edistänyt kuntalaisten,
työyhteisön, yhteisönsä jäsenien tai ympäristönsä liikunta-aktiivisuutta ja
mahdollisuuksia. Perusteena voi olla pitkäaikainen toiminta tai yksittäinen
teko, jolla on huomattu olevan liikunnallista merkitystä kunnan toiminta-
alueella.

Liikunta- ja nuorisopalvelut esittää Vuoden Liikuttaja –palkinnon saajaksi
Mikkelin Alueen Harrasteliigat ry:tä. MAHL ry on kehittänyt lapsille ja nuorille
suunnattua liikuntatoimintaa sekä monilajikerhojen että lajiryhmien kautta
ja kohdentanut toimintaa erityisesti niille lapsille ja nuorille, jotka eivät ole
mukana kilpaurheilussa tai ovat lopettaneet liikuntaseurassa harrastamisen.
MAHL ry järjestää lasten ja nuorten liikuntaa matalan kynnyksen periaatteella
ja mahdollistaa harrastamisen pitämällä osallistumismaksut pieninä. MAHL on
mikkeliläisittäin merkittävä, toiminnallaan valtakunnallista huomiota saanut
liikuttaja.

Liikunta- ja nuorisojohtaja: kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta päättää
myöntää Vuoden Liikuttaja -palkinnon esityksen mukaisesti ja valitsee
edustajan tai edustajat Urheilugaalaan palkintoa luovuttamaan.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta päättää Vuoden Liikuttaja -palkinnon saajan ja valitsee edustajan
tai edustajat Urheilugaalaan palkintoa luovuttamaan.

Päätös
Hyväksyttiin.

Lautakunta päätti, että edustajina Urheilugaalassa ovat Marianne Huoponen ja
Juha Kontinen.
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Tiedoksi
Etelä-Savon Liikunta ry, lautakunnan edustajat, liikunta- ja nuorisojohtaja
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§ 91
Nuorisotilojen hinnasto vuodelle 2016

MliDno-2015-2193

Valmistelija / lisätiedot:
Antti Mattila
antti.mattila@mikkeli.fi

Liitteet
1 Nuorisopalvelut hinnastoesitys 2016.pdf

Kaupunginhallituksen asettamaan vuoden 2016 talousarvioraamiin
päästäkseen liikunta- ja nuorisopalvelut on lisännyt eri liikuntapaikoilta ja
nuorisotiloilta kerättäviä tuloja talousarvioon noin 115 000 euroa.

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta on hyväksynyt tulotavoitteen noston
talousarviokokouksissaan 23.9. ja 29.9.2015. Suurin osa hinnankorotuksista
kohdistuu liikuntapaikoille, sillä pääosa nuorisopalveluiden tuloista koostuu
eri toiminnoille myönnetyistä valtionapurahoista. Muut mainittavat tulot
nuorisopalveluille koostuvat Vanhan Sotkun ja Susiniemen leirimajan
käyttömaksuista.

Nuorisopalveluissa on valmisteltu nuorisotilojen käyttöhinnasto vuodelle 2016.

Syksyisen talousarvioprosessin yhteydessä lautakunta on käynyt keskustelua
Sotkun säilyttämisestä nuorisopalveluilla. Sotku saatiin sisällytettyä
talousarvioon niin, että Sotkulta kerättäviä tuloja nostettiin 7 000 eurolla.

Nyt käsittelyssä oleva hinnankorotusesitys ei kuitenkaan kerrytä Sotkulta
koko summaa, sillä hintojen nousun katsottiin olevan kertanostona muuten
liian raju. Tulotavoitetta tuetaan Susiniemen leirimajan ja pieneltä osin
muiden nuorisotilojen hintojen nostolla. Sotkun salin osalta esitetään, että
vakiovuoroja ei enää jatkossa myönnetä paikallisille nuorisoyhdistykselle
ja nuorisotyötä tekeville järjestöille maksutta, kuten käytäntö on ollut,
vaan maksu peritään jatkossa myös näiltä toimijoilta.

Muiden nuorisotilojen, myös Sotkun kerhohuoneen, osalta vakiovuorojen
maksuttomuus nuorisoyhdistyksille säilytetään.

Korotetut hinnat astuvat esityksen mukaan voimaan 1.1.2016.

Liikunta- ja nuorisojohtaja: Lautakunta hyväksyy
nuorisotilojen hinnankorotukset ja Sotkun salin hinnoitteluperusteen
muutoksen nuorisojärjestöille esitetyn mukaisesti. Hinnankorotukset astuvat
voimaan 1.1.2016.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta hyväksyy nuorisotilojen hinnankorotukset ja Sotkun salin
hinnoitteluperusteen muutoksen nuorisojärjestöille.

Hinnankorotukset astuvat voimaan 1.1.2016.

Päätös
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Hyväksyttiin.

Tiedoksi
Liikunta- ja nuorisojohtaja
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§ 92
Kaupunginorkesterin konserttien hinnoittelu 1.1.2016 alkaen

MliDno-2015-2568

Valmistelija / lisätiedot:
Nikke Isomöttönen
Nikke.Isomottonen@mikkeli.fi

Mikkelin kaupunginorkesterin konserttien hinnoittelu on jaettu kolmeen
kategoriaan.

1) Suuret konsertit (mm. Saimaa Sinfonietta -yhteistyö)
2) Ns. tavalliset konsertit (kapellimestari ja solisti)
3) Kamarimusiikki- ym. pienemmät konsertit (usein ilman kapellimestaria tai
solistia)

Kaikissa hintaryhmissä on alennukset eläkeläisille, lapsille, opiskelijoille ja
työttömille.

Lippujen hinnoittelussa on huomioitava paine tulojen kasvattamiseen, mutta
yhtä lailla se, ettei hinnoittelulla liiaksi rajattaisi osallistumismahdollisuuksia.
Kategorioiden 2 ja 3 normaali- ja eläkeläishintoja nostetaan 1 eurolla nykyiseen
verrattuna. Kalleimman hintakategorian (1) hintoja ei nosteta ja lisäksi tämän
kategorian lasten, opiskelijoiden ja työttömien hintaa lasketaan 1 eurolla.

Hinnat 1.1.2016 alkaen
Kategoria 1: norm. 27 € / eläkeläinen 25 € / lapsi, opiskelija, työtön 10 €
Kategoria 2: norm. 24 € / eläkeläinen 22 € / lapsi, opiskelija, työtön 8 €
Kategoria 3: norm. 19 € / eläkeläinen 17 € / lapsi, opiskelija, työtön 6 €

Hinnat sisältävät lippujen välittäjän palvelumaksut. Tällä hetkellä Lippupalvelun
perimät toimituskulut normaali- ja eläkeläishintaisista lipuista ovat 2,50 €/
kpl ja alimmassa hintaryhmässä 1,50 €/kpl. Kuluttajaviraston ohjeen mukaan
markkinoinnissa lippujen hinnat tulee esittää toimituskulut sisältävinä
kokonaishintoina.

Konserttituotantojen kustannusrakenteen vaatiessa lippujen hintoja voidaan
konserttikohtaisesti korottaa intendentin harkinnan mukaan.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta päättää Mikkelin kaupunginorkesterin konserttien hinnoittelun
edellä esitetyn mukaisesti.

Päätös
Hyväksyttiin.

Tiedoksi
Intendentti
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§ 93
Yleisten kulttuuripalvelujen taksat ja maksut 1.1.2016 alkaen

MliDno-2015-2602

Valmistelija / lisätiedot:
Marita Kajander
Marita.Kajander@mikkeli.fi

Yleisten kulttuuripalvelujen pääsylippujen hinnat määritellään aina
tilaisuuskohtaisesti ja laskennallisena pohjana käytetään todellisia
kustannuksia sekä arviota siitä, paljonko lippuja tullaan todennäköisesti
myymään. Hintoja määriteltäessä on huomioitava, että kulttuuripalveluiden
järjestämät tilaisuudet täydentävät kaupallista tarjontaa, eivätkä siten
ole lähtökohtaisesti populaarisia tai pelkästään taloudellista tulosta
tavoittelevia. Kunnallisen kulttuuritoimen on huomioitava myös marginaaliset
ja innovatiiviset taidemuodot ja -lajit, jotka eivät välttämättä houkuttele suuria
yleisömääriä. Lapsille ja laitoksissa asuville ikäihmisille järjestetään lisäksi myös
täysin maksuttomia tilaisuuksia. Koska yleisten kulttuuripalveluiden taksat ja
maksut määritellään tapauskohtaisesti ja niissä on liikkumavaraa, hintojen
tarkistuksia ylöspäin ei ole syytä tehdä ensi vuodeksi.

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta hyväksyy yleisten kulttuuripalvelujen
maksut ja korvaukset 1.1.2016 alkaen seuraavasti:

Pääsyliput:
- Aikuiset 5 € - 30 €
- Lapset ja nuoret (alle 18 v) 2 € - 15 €

Kalusto             
- Pöydät 2 €/kpl/vrk
- Tuolit 2 €/kpl/vrk
- Telttakatos 5 €/vrk
- Esittelykatos 10 €/vrk

Lisäksi lautakunta päättää, että Anttolan viljamakasiinin ja Wanhan
muuntamon vuokra on 1.1.2016 alkaen 5 - 10 €/vrk. Vuorokausivuokran
suuruudesta päättää kulttuurijohtaja tapauskohtaisesti.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta hyväksyy yleisten kulttuuripalvelujen taksat ja maksut 1.1.2016
alkaen edellä esitetysti.

Lisäksi lautakunta päättää, että Anttolan viljamakasiinin ja Wanhan
muuntamon vuokra on 1.1.2016 alkaen 5 - 10 €/vrk. Vuorokausivuokran
suuruudesta päättää kulttuurijohtaja tapauskohtaisesti.

Päätös
Hyväksyttiin.

Tiedoksi
Kulttuurijohtaja
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Muutoksenhakukielto
§80, §81, §82, §83, §84, §85, §87

Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.
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Oikaisuvaatimus
§86, §88, §89, §90, §91, §92, §93

Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
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