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Saapuvilla olleet jäsenet
Marianne Huoponen, puheenjohtaja
Jenni Kolmisoppi, 1. varapuheenjohtaja
Anne Korhola
Enrique Tessieri
Hannu Toivonen
Heikki Pyrhönen
Jari Roivas
Jari Sihvonen
Juha Kontinen
Kyösti Kiljunen
Liisa Pulliainen
Niina Särkkä
Pirjo Siiskonen
Minna Pöntinen

Muut saapuvilla olleet
Tiina Turunen, johdon sihteeri, sihteeri
Juha Vuori, kaupunginhallituksen jäsen
Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
Roope Nykänen, nuorisovaltuuston edustaja
Antti Mattila, liikunta- ja nuorisojohtaja
Marita Kajander, kulttuurijohtaja
Matti Karttunen, museotoimenjohtaja
Nikke Isomöttönen, intendentti
Virpi Launonen, kirjastotoimenjohtaja
Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, poistui 17:27

Poissa

Sanni Hassinen
Kirsi Töyrynen

Allekirjoitukset

Marianne Huoponen
Puheenjohtaja

Tiina Turunen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

 

Juha Kontinen
 

 

 

Kyösti Kiljunen
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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään nähtävillä sivistystoimen kirjaamossa (Maaherrankatu 9-11,
3. kerros, 50100 Mikkeli) 3.5.2016

Tiina Turunen
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§ 26
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 27
Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Juha Kontinen ja Kyösti Kiljunen.

Pöytäkirja tarkastetaan sivistystoimen johtamisen tukipalveluissa
(Maaherrankatu 9 - 11, 3. kerros) viimeistään tiistaina 3.5.2016.

Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 28
Taidemuseon hankesuunnitelman hyväksyminen

MliDno-2016-744

Valmistelija / lisätiedot:
Jarkko Hyttinen
jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Liitteet
1 Taidemuseon hankesuunnitelma.pdf

Syksyllä 2015 ryhdyttiin selvittämään mahdollisuutta, että taidemuseolle
rakennettaisiin uudet tilat Mannerheimintie 12:ssa sijaitsevaan vanhaan
valssimylly/siilo-rakennukseen ja käynnistettiin hankesuunnitelman valmistelu.

Nykytilanne
Mikkelin taidemuseo toimii tällä hetkellä osoitteessa Ristimäenkatu
5, ns. Graniittitalossa. Graniittitalossa on ollut suuria ongelmia mm.
kosteusongelmien, sisäilman ja vanhentuneen talotekniikan osalta ja siksi,
että sokkeloiset ja epäkäytännölliset tilat ovat haitanneet suuresti museon
toimintaa. On arvioitu, että peruskorjauskustannukset tulisivat niin suuriksi,
että olisi järkevämpää rakentaa taidemuseolle kokonaan uudet tilat uuteen
paikkaan.

Perusparannuksen tavoitteet
Uusien tilojen tavoitteena on museokäyttöön soveltuva terve ja turvallinen
työympäristö, jossa huomioituna museokäyttöön hallitut olosuhteet,
esteettömyys, nykyaikaisuus ja käyttömukavauus asiakkaille ja henkilökunnalle.

Hankesuunnitelman valmistelu
Pääsuunnittelijaksi valittiin tarjouksen perusteella Cederqvist & Jäntti
Arkkitehdit Oy. Suunnittelun edetessä valittiin LVISA-suunnittelijaksi tarjouksen
perusteella Rejlers Oy. Hankesuunnittelun tueksi tilattiin pohjatutkimukset ja
rakennetutkimukset haitta-aineselvityksineen tarjouksen perusteella Ramboll
Finland Oy:ltä. Koko hankesuunnittelun ajan tehtiin myös kustannusseurantaa,
joka tilattiin Suomen Controlteam Oy:ltä.

Rakennetutkimusten jälkeen tuli esille, että suunnittelulle aiheuttaa oman
haasteensa se, että varsinkin suojellun valssimylly-rakennuksen kunto on niin
huono, että vanhat rakenteet joudutaan pääosin purkamaan ja rakentamaan
uudelleen.

Kustannukset
Suunnittelun lähtökohdaksi museotoimi teki tilantarveselvityksen, minkä
perusteella laadittujen ensimmäisten luonnosten kustannusarvio oli lähes
7 milj. euroa (alv 0 %). Tämän jälkeen suunnitelmia kehitettiin ja tiivistettiin.
Lopputuloksena valmistui 11.3.2016 hankesuunnitelma, jonka kustannusarvio
on 5,96 milj. euroa.

Suunnittelun edetessä on Mannerheimintien korttelikokonaisuuteen
tullut mukaan eteläpuolelle Esper Care Oy:n palvelutalo ja pohjoispuolelle
Raatihuoneenkadun varteen JL-Rakentajat Oy:n asuinkerrostalo. Palvelutalo,
museo ja asuinkerrostalo muodostavat toisiinsa liittyvän kokonaisuuden,
jonka keskelle tulee yhteinen maanalainen pysäköintihalli. Museo sijoittuisi
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valssimylly-rakennukseen ja pysäköintihallin päälle rakennettavaan
uudisosaan. Siiloihin ei rakennettaisi museon tiloja.

Rahoitus ja hankkeen aikataulu
Hankkeen toteutukseen kaupungin investointiesityksessä 2016 – 2018 on
100 000 euroa vuodelle 2016, 3,0 milj. euroa vuodelle 2017 ja 1,9 milj. euroa
vuodelle 2018, yhteensä 5 milj. euroa. Kustannusarvio on 5,96 milj. euroa,
joten loppuosa rahoituksesta tarkistetaan seuraavan vuoden talousarvion
valmistelun yhteydessä.

Alustavan hankeaikataulun mukaan hanke etenisi seuraavasti:

- suunnittelu 2016
- rakentaminen 2017-2018

Hankesuunnitelman esittely on pidetty 23.3.2016/§ 18 kulttuuri-, nuoriso- ja
liikuntalautakunnassa ja seuraavassa lautakunnan kokouksessa 27.4.2016
käsitellään hankesuunnitelman hyväksyminen.

Toimitilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeiden mukaan hankkeiden,
joiden kustannusarvio on yli 3,0 milj. euroa hankesuunnitelman hyväksyy
kaupunginvaltuusto.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta puoltaa Mikkelin uuden taidemuseon rakentamisen
hankesuunnitelman 11.3.2016 ja kustannusarvion 5,96 M€ (alv 0 %)
hyväksymistä ja lähettää ne edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Rahoituksen loppuosa käsitellään vuoden 2017 talousarviovalmistelun
yhteydessä.

Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Jari Roivas teki muutosesityksen Anne
Korholan kannattamana ”Jotta tätä taidemuseo hanketta jonka kustannus on
n. 6 milj.€ ei tarvitsisi laittaa koko summaa v. 2016 - 2018 budjetteihin teen
muutosesityksen että kaupunki selvittää ja saa mustaavakoisella että
- graniittitalon myynnistä saadaan varmasti se 2 milj.€
- saadaan valtiontukea 20 % varmasti.

Näitten jälkeen jää vielä kaupungille maksetavaa 3 milj.€ joka on iso summa
tänä aikana ja onko sekin vielä velkarahaa? Sitten tähän lopuksi sanon
että ensinnäkin valssimylly on aivan rapakunnossa ja museoviraston
kanssa suojelukohteen rakentaminen tai saneeraaminen ei tule pysymään
budjetoidussa! Ja kyllä tämän tilan tuotto-odotuksetkin ovat aika lailla huonot!”

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Jari Roivas on
tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun muutosesityksen, joten
asiasta on äänestettävä.

Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka
kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät "kyllä" ja ne, jotka kannattavat Jari
Roivaksen ehdotusta äänestävät "ei". Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys
hyväksyttiin.
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Suoritetussa äänestyksessä annettiin yksitoista (11) kyllä"-ääntä (Marianne
Huoponen, Jenni Kolmisoppi, Hannu Toivonen, Heikki Pyrhönen, Jari Sihvonen,
Juha Kontinen, Kyösti Kiljunen, Liisa Pulliainen, Minna Pöntinen, Niina Särkkä
ja Pirjo Siiskonen) ja kolme (3) "ei"-ääntä (Anne Korhola, Enrique Tessieri ja Jari
Roivas).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän ehdotus on äänestetty kulttuuri-, nuoriso-
ja liikuntalautakunnan päätökseksi.

Jari Roivas jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Merkittiin, että Jarkko Hyttinen poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo
17:27.

Tiedoksi
Kaupunginhallitus
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§ 29
Kulttuuri-, nuoriso ja liikuntapalvelujen palveluverkkopäivitys

MliDno-2015-1870

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

Liitteet
1 Palveluverkkopäivitys liitteineen.pdf

Työryhmän puheenjohtaja Hannu Toivonen esittelee päivityksen, joka on
liitteenä.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Merkitään tiedoksi ja huomioon otettavaksi TA2017-valmistelussa.

Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 30
Ilmoitusasiat

Kirjastotoimenjohtaja
§1 Eron myöntäminen Maini Utriaiselle palvelusihteerin toimesta, 15.03.2016
§2 Työsuhteen päättyminen/Tenho Nyman, 15.03.2016
§4 Puumalan kirjaston aukioloaikakokeilu 1.4.-31.12.2016, 18.03.2016

Kulttuurijohtaja
§8 Kohdeavustuksen, 4000€, myöntäminen Tanssikoulu La Carmencitan
kannatusyhdistys ry:lle, 18.03.2016

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös
Merkittiin.
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§ 31
Kirjastoauton myyminen KL-Metsäkone Oy:lle

MliDno-2015-2512

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

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 25.1.2016 § 10 lakkauttaa kirjastoauton
1.1.2016 alkaen ja valtuuttaa kirjastotoimenjohtajan valmistelemaan auton
myyntiä.

Kirjastoauto asetettiin myytäväksi huutokaupat.com-palveluun, jota kaupunki
käyttää muun muassa kiinteistöjen myymiseen. Myynnistä ilmoitettiin lisäksi
Länsi-Savossa sekä kaupungin Internet-sivuilla.

Määräaikaan mennessä korkein kirjastoautosta annettu tarjous oli 8 500 €
euroa. Tarjouksen teki Kari Pesonen/KL-Metsäkone Oy.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta päättää myydä kirjastoauton KL-Metsäkone Oy:lle 8 500 eurolla.

Ostaja sitoutuu poistamaan tai peittämään käyttötarkoitusta ja omistajaa
merkitsevät tarrat autosta.

Päätös
Hyväksyttiin.

Tiedoksi
KL-Metsäkone Oy, kaupunginlakimies
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Kaupunginvaltuusto, § 107, 09.11.2015
Kaupunginhallitus, § 402, 14.12.2015
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, § 32, 27.04.2016

§ 32
Valtuustoaloite liikuntaharrastuksen mahdollisuuksien lisäämiseksi Mikkelissä

MliDno-2015-2341

Kaupunginvaltuusto, 09.11.2015, § 107

Valtuutettu Markku Aholainen esitti 9.11.2015 SDP:n valtuustoryhmän
valtuustoaloitteena otsikkoasiasta seuraavaa:

"Kaupunki tukee strategiansa mukaisesti kaupunkilaisten omaehtoista
terveyden edistämistä. Tähän perustuen kaupunki valmistelee ohjelman
lähiliikuntapaikoista, erityisesti lasten ja nuorten liikuntaharrastuksesta
vastaavien urheiluseurojen toimintamahdollisuuksista sekä eläkeläisten ja
erityisryhmien liikuntaharrastusta seuraavasti:

• jokaisen kaupunginosan läheisyydessä tulee olla lähiliikuntapaikka
ulkopelien mm. jalkapallon ja jääurheilun harrastamista varten sekä
alueen asukkaiden mahdollisuutta käyttää koulujen liikuntasalien
saleja edistetään

• lumitilanteen salliessa kaupunki huolehtii kattavasta latuverkon ja
lenkkeilyreittien ylläpidosta kaupungin eri osissa

• kaupungin ylläpitämien uimahallien ja uimarantojen kunnosta ja
ajantasaisesta varustuksesta huolehditaan

• kaupunki tukee taloudellisesti lapsi- ja nuorisoliikunnasta vastaavia
seuroja siten, että liikuntapaikkojen käyttömaksut eivät aiheuta
estettä kenenkään harrastamiselle ja määritellään tätä koskevat
ohjeet kaupungin tuen käytölle

• lasten ja nuorten ja muiden tässä tarkoitettujen ryhmien
liikuntaharrastuksen taloudellinen tuki osoitetaan kaupungin
talousarviossa erillismäärärahana ensimmäisen kerran vuoden
2017

• kaupunki tekee mahdolliseksi taloudellisella tai muulla tuella
ikääntyneen väestön ja vammaisten henkilöiden aktiivisen liikunnan
harrastamisen tukemisesta siten, ettei käyttömaksut aiheuta estettä
harrastukselle

Mikkelissä 9.11.2015

Mikkelin SDPn valtuustoryhmä

Markku Aholainen
Markku Turkia
Arto Seppälä
Marianne Huoponen
Paavo Barck
Leena Teittinen
Tapani Korhonen
Osmo Ukkonen
Marita Hokkanen
Hannu Tullinen
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Jaana Vartiainen
Heikki Pyrhönen
Kalle Nieminen
Petri Tikkanen
Satu Taavitsainen"

 

Päätös
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 14.12.2015, § 402

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistystoimen valmisteltavaksi.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä
kaupunginhallituksessa viimeistään maaliskuussa 2016.

Päätös
Hyväksyttiin.

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, 27.04.2016, § 32

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

Valtuutettu Markku Aholainen esitti 9.11.2015 SDP:n valtuustoryhmän
valtuustoaloitteena otsikkoasiasta seuraavaa:

"Kaupunki tukee strategiansa mukaisesti kaupunkilaisten omaehtoista
terveyden edistämistä. Tähän perustuen kaupunki valmistelee ohjelman
lähiliikuntapaikoista, erityisesti lasten ja nuorten liikuntaharrastuksesta
vastaavien urheiluseurojen toimintamahdollisuuksista sekä eläkeläisten ja
erityisryhmien liikuntaharrastusta seuraavasti:

- jokaisen kaupunginosan läheisyydessä tulee olla lähiliikuntapaikka ulkopelien
  mm. jalkapallon ja jääurheilun harrastamista varten sekä alueen asukkaiden
  mahdollisuutta käyttää koulujen liikuntasalien saleja edistetään
- lumitilanteen salliessa kaupunki huolehtii kattavasta latuverkon ja lenkkeily-
  reittien ylläpidosta kaupungin eri osissa
- kaupungin ylläpitämien uimahallien ja uimarantojen kunnosta ja ajan-
  tasaisesta varustuksesta huolehditaan
- kaupunki tukee taloudellisesti lapsi- ja nuorisoliikunnasta vastaavia seuroja
  siten, että liikuntapaikkojen käyttömaksut eivät aiheuta estettä kenenkään
  harrastamiselle ja määritellään tätä koskevat ohjeet kaupungin tuen käytölle
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- lasten ja nuorten ja muiden tässä tarkoitettujen ryhmien liikuntaharrastuksen
  taloudellinen tuki osoitetaan kaupungin talousarviossa erillismäärärahana
  ensimmäisen kerran vuoden 2017
- kaupunki tekee mahdolliseksi taloudellisella tai muulla tuella ikääntyneen
  väestön ja vammaisten henkilöiden aktiivisen liikunnan harrastamisen
  tukemisesta siten, ettei käyttömaksut aiheuta estettä harrastukselle

Mikkelissä 9.11.2015

Mikkelin SDPn valtuustoryhmä

Markku Aholainen
Markku Turkia
Arto Seppälä
Marianne Huoponen
Paavo Barck
Leena Teittinen
Tapani Korhonen
Osmo Ukkonen
Marita Hokkanen
Hannu Tullinen
Jaana Vartiainen
Heikki Pyrhönen
Kalle Nieminen
Petri Tikkanen
Satu Taavitsainen"

Vastaus valtuustoaloitteeseen

Valmistelija liikunta- ja nuorisojohtaja Antti Mattila

Kaupunginhallituksen rajaamaan talousarvioraamiin 2016 päästäkseen
liikunta- ja nuorisopalvelut joutui vähentämään avustusmäärärahoja 29 500
euroa, eli lähes 14 prosenttia. Tämän lisäksi liikunta- ja nuorisopalveluissa
on toteutettu kaikki talousarviovalmistelujen yhteydessä vaaditut
avustusvähennykset, muun muassa 10 prosentin vähennys joitakin vuosia
sitten. 

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisesta toiminnasta laadittiin
kaupunginvaltuuston hyväksymä palveluverkkoselvitys vuonna 2014.
Selvityksessä päädyttiin muun muassa vain vähän käytettyjen kenttien
ja ulkoilureittien (latujen) vähentämiseen. Kaupunginhallitus edellytti
palveluverkkoselvityksen päivittämistä keväällä 2016. Saatteena oli, että
palveluverkon on kavennuttava, ei laajennuttava. Tämän lisäksi liikunta- ja
nuorisopalveluissa on tehty palvelua vähentäviä toimenpiteitä talouden
tasapainotusohjelmaan liittyen.

Valtuustoaloite, jonka toteuttamiseen tarvittaisiin lisämäärärahaa ja
mahdollisesti kokonaan uuden avustusmuodon avaamista, on ristiriidassa
kaupunginvaltuuston ja -hallituksen liikunta- ja nuorisopalveluilta vaatimiin
toimenpiteisiin.

- Jokaisen kaupunginosan läheisyydessä tulee olla lähiliikuntapaikka ulkopelien
  mm. jalkapallon ja jääurheilun harrastamista varten sekä alueen asukkaiden
  mahdollisuutta käyttää koulujen liikuntasalien saleja edistetään.
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- Lumitilanteen salliessa kaupunki huolehtii kattavasta latuverkon ja
  lenkkeilyreittien ylläpidosta kaupungin eri osissa

Lähiliikuntapaikoilla tarkoitetaan lasten ja nuorten liikuntaan sekä aikuisten
terveyttä edistävään liikuntaan suunniteltuja liikuntapaikkoja, jotka sijaitsevat
asuinalueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä. Lähiliikuntapaikkojen
keskeisinä ominaisuuksina ovat monikäyttöisyys, ympärivuotisuus,
maksuttomuus, vapaa käytettävyys ja että ne palvelevat mahdollisimman
laajaa käyttäjäryhmää.

Tällaisia lähiliikuntapaikkoja on rakennettu Mikkeliin viime vuosina
(Kalevankankaan ja Anttolan koulujen piha-alueet, Urheilupuisto) ja sellainen
on myös Ristiinassa. Liikuntapalveluissa on havaittu, että monipuoliset ja
kunnolliset lähiliikuntapaikat lisäävät kaupunkilaisten omaehtoista liikkumista.
Lähiliikuntapaikat on toteutettu teknisen toimen ja liikuntapalveluiden
yhteistyönä kaupungin investointiohjelman niin mahdollistaessa.

Lähiliikuntapaikkojen rakentamista asuinalueille kannattaa jatkaa
samalla tavalla, vähän kerrassaan ja investointiohjelmaan tukeutuen, ja
lähiliikuntapaikkamahdollisuus tulisikin ottaa huomioon aina myös uusilla
asuinalueilla heti kaavoitusvaiheessa.

Valtuustoaloitteessa viitattaneen varsinaisen lähiliikuntapaikan lisäksi lähellä
sijaitseviin liikuntapaikkoihin.

Palveluverkkoselvityksessä 2016 esitetään, että vuoden 2014
palveluverkkoselvityksessä hyväksyttyä linjaa jatketaan: vain vähän käytettyjä
liikuntapaikkoja jätetään hoito-ohjelmasta pois. Taajamissa tulisi säilyttää hyvät
liikuntamahdollisuudet niin kenttien kuin latujen ja ulkoilureittien osalta ja
erityisesti koulurakennusinvestointien yhteydessä tulisi selvittää mahdollisuus
varsinaisille lähiliikuntapaikoille. Mutta, edelleen palveluverkkoselvitykseen
viitaten, taajamien ja kaupunkikeskustan ulkopuolisilla alueilla vain vähän
käytettyä liikuntapaikkaverkostoa joudutaan karsimaan. Mikäli aivan
jokaiseen kaupunginosaan halutaan lähiliikuntapaikka tai halutaan parantaa
lähellä sijaitsevia liikuntapaikkoja, rakentamiseen ja ylläpitoon tulee varata
merkittävästi nykyistä enemmän määrärahaa ja henkilöstöä.

Liikuntasalitilanne on huonontunut vuosi vuodelta koulujen
lakkautumisen ja purkamisten yhteydessä. Korvaavaa salitilaa ei ole voitu
rakentaa. Kouluverkkoa on karsittu säästövaateiden vuoksi. Mikäli yksittäisen
koulun lakatessa liikuntapalvelut ottaa liikuntasalin vuokralle tilakeskukselta
ja ylläpitää salia, se vesittää koulun lakkautumisesta laskettuja säästöjä koko
kaupungin budjetissa.

Salitilannetta ovat viime vuosina huonontaneet erityisesti Kalevankankaan
vanhan koulun ja Kattilansillan koulun liikuntarakennuksen purkaminen.

Areena-ratkaisun yhteydessä ja palveluverkkoselvityksessä esitetään
lopetettavaksi myös vanhan Siekkilän koulun sali sekä Runebergin aukion
liikuntatilat.

Salien väheneminen on johtanut siihen, että jäljelle jääneet salit
ovat tehokkaassa käytössä eikä kaikki toivottuja vuoroja voida
myöntää. Lisävuorojen myöntäminen ei yksittäisiä tapauksia lukuun
ottaamatta onnistu ilta- ja viikonloppukäyttöä ajatellen. Salien käytön
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tehostaminen saattaisi olla mahdollista joillekin ryhmille ja joidenkin salien
osalta päiväaikaan.  

- Kaupungin ylläpitämien uimahallien ja uimarantojen kunnosta ja ajantasaisesta
  varustuksesta huolehditaan

Naisvuoren uimahalli on menossa remonttiin elokuussa. Remontissa
kiinnitetään huomiota esteettömyyden parantamiseen, jolloin uimahallin
käyttö on mahdollista nykyistä laajemmalle asiakasryhmälle. Myös esteetöntä
uimarantaa, jollainen Mikkelistä puuttuu, valmistellaan parhaillaan.
Tarkoituksena on rakentaa Pitkäjärven uimarannasta esteetön siten, että
uimarannalle kulku ja veteen meno pyörätuolilla mahdollistuu.

Liikuntapalveluilla on ollut erittäin suuria hankaluuksia uimahallien
käyttökunnossa pitämisessa, sillä vuosittain tapahtuviin laitteistorikkoihin ja
-korjauksiin ei ole voitu talousarviomäärärahan niukkuuden vuoksi varautua
riittävästi.

Vedenkäsittely- ja allaslaitteistojen korjauksien takia on jouduttu nipistämään
muualta vuosittain. 

Uimahallit ja uimarannat pidetään kunnossa määrärahojen riittävyyden
mukaan. Ajantasaisen varustuksen hankkiminen ja paremman käyttökunnon
varmistaminen vaatisi nykyistä enemmän määrärahoja. Varusteita on hankittu
ja hankitaan määrärahojen riittävyyden mukaan. Usein hankintoja joudutaan
siirtämään tuleville vuosille tai unohtamaan.

- Kaupunki tukee taloudellisesti lapsi- ja nuorisoliikunnasta vastaavia seuroja
  siten, että liikuntapaikkojen käyttömaksut eivät aiheuta estettä kenenkään
  harrastamiselle ja määritellään tätä koskevat ohjeet kaupungin tuen käytölle
- Lasten ja nuorten ja muiden tässä tarkoitettujen ryhmien liikuntaharrastuksen
  taloudellinen tuki osoitetaan kaupungin talousarviossa erillismäärärahana
  ensimmäisen kerran vuoden 2017

Liikuntapalveluiden avustuksista kaikki ovat kohdeavustusluonteisia.
Myöntäjä siis tietää, mihin tarkoitukseen avustuksen saaja avustuksen
käyttää. Suurin avustusmuoto on ohjaaja-avustus, jota myönnetään alle
19-vuotiaiden juniorien ohjaukseen ja valmennukseen ohjauskertojen ja
ohjaajan ohjauskokemuksen perusteella. Ohjaaja-avustuksia myönnetään
vuosittain noin 90 000 - 100 000 euroa mikkeliläisille, juniorityötä tekeville
liikuntaseuroille. Seurat voivat lisäksi saada muita kohdeavustuksia
toimintaansa, esimerkiksi joihinkin liikuntatapahtumiin tai välinehankintoihin.
Seuroja siis tuetaan jo nyt merkittävästi niiden tekemässä juniorityössä.

Liikuntapaikkojen käyttömaksut on pyritty pitämään kohtuullisella tasolla.
Siinä on toistaiseksi myös onnistuttu, ainakin kun hintatasoa arvioidaan
kokonaisuutena.

Vuosille 2015 ja 2016 on kuitenkin jouduttu, kaupunginhallituksen
antaman talousarvioraamin ja kaupunginvaltuuston hyväksymän
talousarvion asettamien lisätulovaateiden vuoksi, nostamaan
liikuntapaikkamaksuista kerättävien tulojen määrää yhteensä lähes 200 000
eurolla. Hintoja on toki jouduttu nostamaan aiemminkin, mutta viimeisen
kahden vuoden aikana tulojen nostovaade on ollut erityisen kova. Kehitys ei
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ole hyvä. Kun liikuntapalveluilta vaaditaan lisätuloja, ainoa keino on korottaa
liikuntapaikkamaksuja.

Kari Puronaho on tehnyt tutkimuksen lasten ja nuorten liikuntaharrastusten
kuluista (Drop-out vai Throw-out?, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja
2014:5). Puronaho toteaa, että lasten ja nuorten liikuntaharrastamisen
hinta on kohonnut viime vuosina merkittävästi. Syynä ovat erityisesti
seurojen harrastuskausien piteneminen, eli liikuntalajien ympärivuotistuminen,
jolloin vuoroja varataan seuran toiminnan vuoksi enemmän, pitkät
kilpailumatkat ja yöpymiset (myös leirit ulkomaita myöten) hyvin nuorillakin
ikäluokilla, varusteiden kallistuminen ja näistä syistä seurojen kausimaksujen
kallistuminen. Kuntien tarjoamien liikuntapaikkojen hinnoilla on luonnollisesti
osansa, mutta harrastamisen hinnan kasvaminen on enemmän seurausta
edellämainituista seikoista. Tämä ei poista sitä, etteikö mikkeliläisten nuorten
harrastamisen hinnasta tulisi olla huolissaan.

Valtuustoaloitteessa esitetään uudenlaisen avustusmomentin avaamista. Sille
tulisi löytää määräraha, myöntöperusteet ja ohjelman laajuuden mukaan lisää
avustusten käsittelijöitä. 

Uuden määrärahan varaamisen ja myöntöperusteiden laatimisen
sijaan parempi tapa olisi myöntää kaupungin omistamat liikuntapaikat
liikuntaseurojen alle 18-vuotiaiden junioriryhmille maksutta. Liikunta-
ja nuorisopalveluille määriteltyä vuosittaista tulovaadetta olisi tuolloin
merkittävästi vähennettävä sen sijaan, että sitä vuosittain vaaditaan
kaupunginvaltuuston taholta nostamaan, mutta toimenpiteellä olisi
välittömämpi vaikutus kuin uuden avustusmuodon kehittämisellä. Edellisen
kerran liikuntapalvelut nosti liikuntaseurojen junioreille maksuttomat
liikuntapaikat esiin vuoden 2014 palveluverkkoselvityksen valmisteluvaiheessa,
mutta se ei edennyt poliittisessa päätöksenteossa. Toinen vaihtoehto olisi
osoittaa lisärahaa jo käytössä olevaan, tehokkaaseen ohjaaja-avustukseen.

- Kaupunki tekee mahdolliseksi taloudellisella tai muulla tuella ikääntyneen väestön
  ja vammaisten henkilöiden aktiivisen liikunnan harrastamisen tukemisesta siten,
  ettei käyttömaksut aiheuta estettä harrastukselle.

Liikuntapalveluilla on käytössä erillinen seniorikortti, joka oikeuttaa 70-vuotta
täyttäneen kaupunkilaisen käyttämään uimahalleja ja kaupungin omistamia
kuntosaleja rajoittamattomasti vuoden aikana. Kortin hinta on vain 35 euroa
vuodessa, eli kaupungin tuki liikuntaharrastamiselle on merkittävä.

Tänä vuonna kortin käyttöä on laajennettu myös vammaisryhmille.
Mikäli kortin käyttöä halutaan entisestään laajentaa, esimerkiksi
laajemmalla ikäryhmälle, liikuntapalveluiden tulovaadetta on vähennettävä.
Liikuntapalveluiden avustuksista tuetaan erityisryhmien liikuntaa, tuki
on ryhmille merkittävä apu.

Valtuustoaloite esittää taloudellista tukea ikääntyneiden ja vammaisten
henkilöiden liikuntaharrastamisen tukemiseen. Tämä tarkoittaisi
yksittäisten ihmisten tukemista, eli avustusjärjestelyä, joka on verrattavissa
toimeentulotuen myöntöprosessiin hakemuksineen, käsittelyineen,
perusteineen, valituksineen jne. Tällaiseen järjestelmään ei voida
liikuntapalveluissa lähteä. Parempi tapa on pitää liikuntapaikkojen, muun
muassa uimahallien, hinnat kohtuullisina, tai jos seniorikorttityylistä
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järjestelmää halutaan laajentaa, vähentää liikuntapalveluilta vaadittavia tuloja.
Kortin käyttäjäryhmän laajentaminen saattaisi tuottaa lisää liikettä Mikkeliin.

Valtuustoaloitteessa esitetään ohjelman laatimista
lähiliikuntapaikkarakentamiseen ja liikuntaharrastamisen edistämiseen.

Liikuntapalvelut selvitti vuosikymmenen vaihteessa tuolloisen Nuoren
Suomen lähiliikuntapaikkaohjelman tilaamista Mikkeliin. Ohjelma olisi ollut
hyödyllinen, mutta melko kallis. Tuolloin päädyttiin siihen, ettei ohjelmaa
tilata, vaan lähiliikuntapaikkoja rakennetaan hyvässä yhteistyössä teknisen
toimen kanssa investointiohjelman niin salliessa. Liikuntapalvelut esittää,
ettei erillistä ohjelmaa laadita nytkään. Valtuustoaloitteen esiin nostamat
asiat on huomioitu edellä esitetyllä tavalla, ja vastauksessa esitetään myös
vaihtoehtoisia tapoja lisätä kaupunkilaisten liikkumista ja kohtuullistaa
harrastamisen hintaa.

Liikunta- ja nuorisojohtaja: Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle
ja edelleen kaupunginvaltustolle, että se merkitsee tietoonsa
saatetuksi lautakunnan selvityksen vastauksena Markku Aholaisen ym.
valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi. 

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltustolle,
että se merkitsee tietoonsa saatetuksi lautakunnan selvityksen vastauksena
Markku Aholaisen ym. valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen ja toteaa
aloitteen loppuunkäsitellyksi. 

Päätös
Hyväksyttiin.

Tiedoksi
Kaupunginhallitus
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Kaupunginvaltuusto, § 16, 25.01.2016
Kaupunginhallitus, § 42, 01.02.2016
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, § 33, 27.04.2016

§ 33
Valtuustoaloite harrastajateattereiden olosuhteiden parantamiseksi

MliDno-2016-303

Kaupunginvaltuusto, 25.01.2016, § 16

Valtuutettu Veli Liikanen ym. esittävät 25.1.2016 valtuustoaloitteenaan
otsikkoasiasta seuraavaa:

"Mikkeliläiset harrastajateatterit ovat maamme huippua. Tästä erinomaisena
osoituksena ovat tulevana viikonloppuna neljättäkymmenettä kertaa
järjestettävät Työväen Näyttämöpäivät, joille on valittu esiintymään peräti
neljä mikkeliläistä harrastajateatteriryhmää. Harrastajateatterit tuovat
kaupungille jatkuvasti positiivista näkyvyyttä ja vahvistavat merkittävästi
Mikkelin kulttuuribrändiä.

Harrastajaryhmät ovat kuitenkin jo vuosia kärsineet puutteellisten tilojen
aiheuttamista ongelmista. Näyttämöiden ja harjoitustilojen löytäminen on
hankalaa, ja kalustoa joudutaan jatkuvasti kuljettamaan paikasta toiseen.
Päämajatalon näyttämön käyttöä rajoittavat sisäilmaongelmat. Esimerkiksi
Vapaan nuorisoteatterin Vanun viimeistä näytelmää jouduttiin harjoittelemaan
seitsemässä eri tilassa, tavaroita säilytettiin ohjaajan parvekkeella ja
esitystekniikka rakennettiin jokaiseen näytökseen erikseen.

Vaarana on, että jatkuva kiertolaisuus johtaa tekijöiden uupumiseen, joka voi
vaarantaa harrastajateatterien toiminnan jatkumisen. Teatteri Vanun kohdalla
tämä riski on jo toteutunut.

Harrasteryhmissä tehtävä työ on monella tapaa arvokasta: palkintojen ja
mediahuomion lisäksi harrastajateatterit tuovat kuntaan yhteisöllistä pöhinää,
joka vahvistaa kuntalaisten osallisuutta sekä ehkäisee nuorten syrjäytymistä.
Siksi harrastajateatterit ansaitsevat toiminnalleen asianmukaiset toimivat ja
terveelliset tilat.

Edellä olevan perusteella me allekirjoittaneet esitämme, että Mikkeli järjestää
paikallisten harrastajateatteriryhmien käyttöön kohtuuhintaisen tilan siten,
että esitykset, harjoitukset ja tarpeiston säilytys onnistuvat yhdessä kiinteässä
vakiotilassa.

Mikkelissä 25.1.2016

Veli Liikanen ja 34 muuta allekirjoittajaa”

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 01.02.2016, § 42
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Ehdotus
Esittelijä: Ari Liikanen, hallintojohtaja

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistystoimen valmisteltavaksi.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä
kaupunginhallituksessa viimeistään toukokuussa 2016.

Päätös
Hyväksyttiin.

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, 27.04.2016, § 33

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

Valtuutettu Veli Liikanen ym. ovat valtuustoaloitteessaan nostaneet esille
huolensa paikallisten harrastajateatteriryhmien puutteellisista tiloista
aiheutuneista ongelmista.

Myös mikkeliläiset harrastajateatterilaiset ovat aika-ajoin, eri kokoonpanoilla,
nostaneet esille tarpeensa harrastajateatterien toimintaolosuhteiden
parantamiseksi. Eri teatteriharrastajien edustajat ja kaupungin sivistystoimen
sekä teknisen toimen edustajat ovat kokoontuneet yhteisiin palavereihin,
joissa on keskusteltu teatterilaisten tilatarpeesta ja kaupungin mahdollisesta
tilatarjonnasta.

Tilakeskus on tarjonnut harrastajateatterilaisille vuokrattavaksi mm. seuraavia
kohteita:
- Annikinkatu, korkea toimitila, entisestä pelastuslaitoksen autohallista puolet,
  noin 250 m2
- Wisa-areena, 2. krs, iso avara tila, normaali huonekorkeus, sekä sivutiloja,
  noin 700 m2
- Karjaportti, entinen laitoskorjaamo takapihalla, noin 100 m2 yhtenäinen
  teollisuustila sekä sivutiloja Karjaportti, entinen ruokala, avara yhtenäinen
  tila sekä sivuhuone, noin 160 m2
- Päämajatalo, useita erikokoisia luokkahuonetiloja, korkeaa tilaa entisellä
  yhteiskoululla ylimmässä kerroksessa salin lähellä yhtenäinen pitkulainen
  tila, noin 90 m2
- Urpolan kartano harjoitustilana, tuntivuokralla Vanha Sotku (vuokrattu
  nuoriso- ja liikuntapalveluille koko kiinteistö).

Haasteena on ollut se, että teatteriharrastajat eivät ole löytäneet yhteistä
linjausta siitä, millaiset tilat ja millä sijainnilla sijaitsevat tilat palvelisivat
kaikkia teatteriharrastajia. Ongelmana on ollut myös se, että kaupungin
avustuksia esimerkiksi tilavuokriin ei ole voitu myöntää järjestäytymättömille
teatteriharrastajaryhmille.

Mikkelin seudulle on perustettu HATTU ry, Mikkelin seudun harrastajateatterin
tukiyhdistys. Yhdistyksen perustaminen on lähtenyt liikkeelle useiden
teatteriharrastajien aloitteesta ja sillä tavoitellaan mahdollisimman monen
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ryhmän ja harrastajan ryhmittymistä yhteiseen yhdistykseen synergiaetujen
saamiseksi mm. materiaalisissa kysymyksissä, tiedotuksessa, koulutuksessa
ja tilakysymyksissä. Yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
ovat käynnistäneet keskustelun sivistystoimen edustajien kanssa
harrastajateatterilaisten toimintaolosuhteiden parantamiseksi. Yhdistyksen
tavoitteena on, että yhteistyössä kaupungin kanssa tila-asioihin löytyisi kestävä
ratkaisu, johon sekä kaupungin että harrastajateattereiden yhteiset resurssit
riittäisivät.

Kaupungin ja Hattu ry:n tapaamisessa 1.4.2016 sovittiin, että
harrastajateatterilaiset valmistelevat esityksen tilatarpeestaan. Tämän jälkeen
tilaneuvotteluja jatketaan tavoitteena turvata harrastajateatterilaisille toimivat
toimintaolosuhteet kohtuullisella kustannuksella.

Myös kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkopäivityksessä
esitetään yhtenä tavoitteena, että kaupungissa olisi yhteinen ”yhdistysten
ja seurojen talo”, joka toimisi paikkana kokoontumiseen ja harrastamiseen,
esimerkiksi harrastajateatterilaisille. Paikkana voisi toimia esimerkiksi Vanha
sotku, Urpolan kartano tai Päämajakiinteistö.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle,
että se merkitsee tietoonsa saatetuksi lautakunnan ja teknisen toimen
selvityksen vastauksena Veli Liikasen ym. valtuutettujen valtuustoaloitteeseen
ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös
Hyväksyttiin.

Tiedoksi
Kaupunginhallitus
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§ 34
Rantakeitaan kahvioyrittäjän ja kaupungin välisen sopimusperiaatteen muuttaminen

MliDno-2016-988

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

Rantakeitaan kahvioyrittäjä on irtisanonut kahvilatoiminnan järjestämisestä
liikunta- ja nuorisopalveluiden kanssa laaditun sopimuksen.

Liikunta- ja nuorisopalveluiden tulisi välittömästi aloittaa uuden kahvioyrittäjän
etsiminen, jotta Rantakeitaan uimahallin ja kuntosalin lipunmyynti sekä kahvio
saadaan elokuussa uimahallin avautuessa kesätauon jälkeen toimimaan
normaalisti.

Liikunta- ja nuorisopalveluissa on kuitenkin havaittu, neuvotteluissa nykyisen
ja aiempien kahvilayrittäjien kanssa, että yrittäjän on hankala pärjätä
Rantakeitaassa nykyisten sopimusehtojen mukaisesti.

Sopimus velvoittaa yrittäjän myymään uimahallin ja kuntosalin lippuja ja
maksamaan kahviotilasta ja -laitteistosta vuokraa. Tämä tarkoittaa sitä, että
yrittäjän on palkattava lisää työvoimaa ainakin kiireisimmiksi ajoiksi, jotta
lipunmyynti sujuu jouhevasti.

Kahvion myynti on kuitenkin useamman Rantakeitaassa toimineen yrittäjän
mukaan niin vaatimatonta, ettei työvoiman palkkaukseen ole realistista
mahdollisuutta.

Liikunta- ja nuorisopalveluilla on tällä hetkellä kahdenlaista sopimuskäytäntöä
uimahallien kahvioyrittäjien kanssa. Naisvuoressa yrittäjälle maksetaan
kuukausittaista korvausta lipunmyynnin ja kahviotoiminnan järjestämisestä.
Rantakeitaassa taas yrittäjä velvoitetaan maksamaan tilavuokraa oikeudesta
harjoittaa kahviotoimintaa. Tämä perustuu siihen, että Rantakeitaassa on
isomman asiakasmäärän, Naisvuorta laajemman toiminnan ja kahvilan
paremman sijainnin kautta katsottu olevan paremmat mahdollisuudet
yritystoiminnalle.

Jotta Rantakeitaan lipunmyynti ja kahvilapalvelut voidaan jatkossa
turvata, sopimustyyppiä tulisi liikunta- ja nuorisopalveluiden näkemyksen
mukaan muuttaa.

Toiminnan järjestämiseksi on muun muassa seuraavanlaisia vaihtoehtoja:

1. Jatketaan vanhalla sopimusmallilla, jossa yrittäjä sitoutuu lipunmyyntiin
    järjestämällä siihen riittävän määrän omaa henkilökuntaansa kahvio-
   toiminnan lisäksi.

   Päätetään, peritäänkö yrittäjältä vuokraa kahvilatilasta vai luovutetaanko
   tilat vastikkeetta käyttöön. Etsitään Rantakeitaan kahvioon uusi yrittäjä
   tällä mallilla. Riskinä on, aiempien yrittäjien ja liikunta- ja nuoriso-
   palveluiden kokemuksen mukaan, että uutta yrittäjää joudutaan
   etsimään uudelleen toistuvasti. Vaikka kahviotoiminta itsessään
   työllistäisi yrittäjän, uimahallin lipunmyynti ei onnistu ilman lisä-
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   henkilökunnan palkkaamista, jolloin toiminnasta näyttää tulevan
   yrittäjille mahdotonta järjestää. Yrittäjän toistuvasti vaihtuessa
   järjestely ei myöskään mahdollista kahvilatoiminnan kehittämistä
   pitkäjänteisesti. Kokemuksiin perustuen asiaa ei ratkaise se, että
   kahvilatilat annettaisiin yrittäjän käyttöön maksutta, ilman vuokraa.

2. Muutetaan sopimuspohjaa siten, että yrittäjä vastaa vain Rantakeitaan
    kahvilasta.

    Etsitään yrittäjä Rantakeitaaseen ja päätetään, peritäänkö yrittäjältä
    vuokraa kahvilatilasta vai luovutetaanko tilat vastikkeetta käyttöön.
    Tämä malli edellyttää sitä, että kaupunki vastaa itse uimahalli- ja
    kuntosalilippujen myynnistä, ja palkkaa vähintään kaksi henkilöä
    lipunmyyntiin. Yhden työntekijän palkkaaminen ei riitä, sillä uimahalli
    on auki päivittäin seitsemänä päivänä viikossa, arkisin aamusta iltaan.
    Tämä malli on kaupungille selvästi kallein, vähintään 60 000 euron
    lisäkustannus vuosittain. Tähän järjestelyyn joudutaan, jos yrittäjää ei
    löydetä.

3. Siirrytään ostopalvelumaisempaan sopimukseen, jossa kaupungin
    yrittäjälle lipunmyynnistä maksama korvaus määräytyy kilpailutuksen
    perusteella.

    Yrittäjä pitää Rantakeitaan kahvilaa ja päätetään, peritäänkö yrittäjältä
    vuokraa kahvilatilasta vai luovutetaanko tilat vastikkeetta käyttöön.
    Yrittäjälle maksetaan lipunmyynnin järjestämisestä kilpailutuksen ja
    laadittavan ostopalvelusopimuksen perusteella. Liikunta- ja nuoriso-
    palveluiden kanta on, että tämä malli olisi paras: se on kaupungille
    edullisempi kuin vaihtoehto 2 ja pysyvämpi ja kahvion kehittämisen
    kannalta varmempi kuin vaihtoehto 1. Malli ei kuitenkaan toteudu
    ilman ostopalveluun varatua määrärahavarausta, jollaista liikunta- ja
    nuorisopalveluiden budjetissa ei tällä hetkellä ole. Kustannusarvio
    on noin 25 000 -35 000 euroa vuodessa.

Liikuntapalvelut esittää, että Rantakeitaan kahviotoiminnassa ja
lipunmyynnissä siirrytään samantyyliseen malliin kuin Naisvuoren
uimahallissa, jossa yrittäjää tuetaan. Tämä tarkoittasi sitä, että toiminta
kilpailutetaan toukokuun aikana ja kilpailtuksen voittaneen yrittäjän
kanssa laaditaan ostopalvelusopimus lipunmyynnin ja kassatoimintojen
järjestämisestä.

Vuodelle 2016 koituvat kustannukset katetaan liikunta- ja nuorisopalveluiden
budjetista ja vuosi 2017 huomioidaan TA2017-valmistelussa.

Liikunta- ja nuorisojohtaja: Lautakunta valtuuttaa liikunta- ja
nuorisopalvelut laatimaan ostopalvelusopimuksen Rantakeitaan
lipunmyynnistä ja kahviotoiminnasta. Ostopalvelun kustannukset katetaan
vuonna 2016 liikunta- ja nuorisopalveluiden budjetista ja ostopalvelulle
varataan lisämääräraha vuodesta 2017 lähtien. 

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta valtuuttaa liikunta- ja nuorisopalvelut laatimaan
ostopalvelusopimuksen Rantakeitaan lipunmyynnistä ja kahviotoiminnasta.
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Ostopalvelun kustannukset katetaan vuonna 2016 liikunta- ja
nuorisopalveluiden budjetista ja ostopalvelulle varataan lisämääräraha
vuodesta 2017 lähtien.

Päätös
Hyväksyttiin.

Tiedoksi
Liikunta- ja nuorisojohtaja
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Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, § 75, 18.11.2015
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, § 35, 27.04.2016

§ 35
Liikuntapalveluiden avustusohjeen muutokset

MliDno-2015-2194

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, 18.11.2015, § 75

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

Liitteet
1 Liikunnan avustusohjeen muutos, ohjaaja ja koulutusavustus.pdf

Kaupunginhallituksen asettamaan talousarvioraamiin päästäkseen liikunta- ja
nuorisopalvelut on joutunut pienentämään vuoden 2016 avustusmäärärahaa
yhteensä 29 500 euroa. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta on
hyväksynyt avustusmäärärahan leikkauksen talousarviokokouksissaan 23.9.
ja 29.9.2015. Päätös edellyttää muun muassa liikunta- ja nuorisopalveluiden
suurimman avustusmomentin, ohjaaja-avustuksen, leikkausta ja
koulutusavustuksen poistoa. Ohjaaja-avustukseen on vuonna 2015 varattu
103 000 euroa ja koulutusavustukseen 4 500 euroa. Jotta talousarvioon
päästään, on ohjaaja-avustusta leikattava noin 13 000 euroa ja koulutusavustus
poistettava. Tämä vaatii liikuntapalveluiden avustuohjeen muutosta. Nykyinen
ohje on astunut voimaan 1.4.2010.

Liikuntapalvelut esittää, että ohjaaja-avustusten supistaminen tapahtuisi
nykyistä ohjetta yksinkertaistamalla, jolloin itse avustuksenhakuprosessi olisi
seuroille nykyistä helpompi. Ajatus sai läsnäolleilta liikuntaseuroilta kannatusta
liikuntapalveluiden ja Etelä-Savon Liikunnan järjestämässä seurainfossa
16.9.2015. Nykyisin ohjaaja-avustusta jaetaan paitsi harjoituskertojen, myös
kolmen eri ohjaajatason perusteella. Ohjaajatasot on taas jaettu sen mukaan,
kuinka paljon kokemusta ohjaajalla tai valmentajalla on:

Ohjaajatasot ja -korvaukset

I-ohjaajataso, 3 euroa/ohjauskerta
Ohjaajalla on vähintään 12 tuntia ohjaajakoulutusta.

II-ohjaajataso, 4 euroa/ohjauskerta
Ohjaajalla on vähintään 50 tuntia ohjaaja/valmentajakoulutusta.

III-ohjaajataso, 6 euroa/ohjauskerta
Ohjaajalla on vähintään 150 tuntia ohjaaja/valmentajakoulutusta

Ohjaajatasot esitetään poistettavaksi kokonaan. Tilalle esitetään mallia,
jossa seuroille maksetaan 4 euroa ohjauskertaa kohden, kun ohjaajalla
on vähintään 12 tuntia ohjaajakoulutusta. Muut ohjaaja-avustuksen
myöntökriteerit pysyisivät ennallaan. Seuroilta vaadittavien todistusten määrä
vähenee ja haku on seuroille aiempaa helpompi.
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Mikäli avustettaviksi hyväksyttyjen ohjauskertojen määrä pysyy nykyisellään,
toimenpiteellä saavutetaan tavoiteltu 13 000 euron säästö.

Koulutusavustus on pikku hiljaa menettänyt merkitystään. Hakemuksia tulee
yhä vähemmän ja siksi koulutusavustuksen kokonaismäärää on vuosittain
pienennetty ja euroja siirretty muille avustusmomenteille. Suuruudeltaan 4 500
euron koulutusavustus esitetään lopetettavaksi kokonaan.

Muutokset on esitetty liitteessä punaisella tekstillä. Liikuntapalveluiden
avustusohjetta tullaan lähiaikoina muokkaamaan vielä valmisteluvaiheessa
olevan avustusten sähköisen käsittelyn vuoksi, joten nyt lautakunnan
päätettäväksi tuodaan ohjaaja-avustuksen muutos kuvatulla tavalla ja
koulutusavustuksen poisto. Muutosten esitetään tulevan voimaan 1.12.2015
alkaen, sillä vuotta 2016 koskeva ensimmäinen avustusjakso alkaa tuolloin.

Liikunta- ja nuorisojohtaja: Lautakunta hyväksyy liikuntapalveluiden
avustusohjeen muutoksen kuvatulla tavalla. Ohjaaja-avustusten
maksuperusteen muutos ja koulutusavustuksen poisto astuvat voimaan
1.12.2015.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta hyväksyy liikuntapalveluiden avustusohjeen muutoksen edellä
kuvatulla tavalla ja oheisen liitteen mukaisena.

Ohjaaja-avustusten maksuperusteen muutos ja koulutusavustuksen poisto
astuvat voimaan 1.12.2015.

Päätös
Hyväksyttiin.

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, 27.04.2016, § 35

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

Liitteet
1 Liikunnan vanha avustusohje.pdf
2 Liikunnan avustusohjeluonnos.pdf

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta päätti kokouksessaan 18.11.2015
liikuntapalveluiden avustusohjeen muutoksista ohjaaja-avustuksen ja
koulutusavustuksen suhteen.

Kaupunginhallituksen asettamaan talousarvioraamiin päästäkseen liikunta-
ja nuorisopalvelut joutui pienentämään vuoden 2016 avustusmäärärahaa
yhteensä 29 500 euroa. Jotta tavoitteeseen päästiin, ohjaaja-avustusten
määräytymisperustetta tuli muuttaa ja koulutusavustukset poistaa. Muutokset
astuivat voimaan 1.12.2015.
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Liikuntapalvelut on jatkanut avustusohjeen päivittämistä. Tekstiä on muokattu
selkeämmäksi ja lyhennetty.

Avustusten sähköiseen käsittelyyn
siirryttäessä avustushakemusten toimitusosoitteet muutetaan. Avustusten
myöntämisen perusteita ei tässä kohtaa esitetä muutettavaksi. Suurin
yksittäinen muutos on, että tunnustuspalkintoja myönnettäisiin tästä lähtien
vain urheilijoille. Seurat ovat voineet esittää tähän saakka tunnustuspalkinnon
saajaksi myös ansioituneita seuratyöntekijöitä. Toisin kuin urheilijoilla,
palkitsemisen tasapuolisia vertailuperusteita on seuratyöntekijöiden kohdalla
hankalampi löytää.

Liikuntapalvelut esittää, että seuratyöntekijöiden palkitseminen poistetaan
avustuohjeesta ja työntekijöiden muistaminen jää seurojen omaksi
tehtäväksi. Merkittävien tekojen palkitseminen on edelleen mahdollista vuoden
liikuntateko -palkinnolla.

Toinen selkeä muutos on, että ohjaaja-avustukseen liittyvien lomakkeiden
palautusaikaa jatkettaisiin liikuntaseurojen ja liikuntapalveluiden toiveesta
viikolla, eli lomakkeet tulisi jatkossa toimittaa 14 päivän kuluessa kunkin
avustusjakson päättymisestä (ajankohdat mainittu liitteessä).  

Avustusten hakuun liittyvä lomakkeisto muuttuu sähköiseen hakuun
siirryttäessä. Sähköisen haun täyttöohjeet lisätään kotisívulle, sillä niihin voi
tulla muutoksia. Liitteenä olevaan avustusohjeeseen kirjataan avustusmuodot
ja avustusten myöntämisen perusteet.

Liitteenä vanha avustusohje, jossa ei ole huomioitu 1.12.2015 voimaan
astuneita muutoksia, sekä esitys uudeksi avustusohjeeksi 1.5.2016 alkaen.

Liikunta- ja nuorisojohtaja: Lautakunta hyväksyy liikuntapalveluiden
avustusohjeen päivittämisen esitetyllä tavalla. Uusi avustusohje astuu voimaan
1.5.2016.   

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta hyväksyy liikuntapalveluiden avustusohjeen päivittämisen
edellä esitetyllä tavalla.

Uusi avustusohje astuu voimaan 1.5.2016.   

Päätös
Hyväksyttiin.

Tiedoksi
Liikunta- ja nuorisojohtaja
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§ 36
Etelä-Savon kulttuurin tulevaisuusohjelma

MliDno-2016-1016

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

Liitteet
1 Etelä-Savon kulttuurin tulevaisuusohjelma.pdf

Etelä-Savon maakuntaliitto ja Mikkelin ammattikorkeakoulu
toteuttivat toukokuun 2015 ja helmikuun 2016 välisenä aikana
yhteistyössä hankkeen, jonka tuotoksena syntyi Etelä-Savon kulttuurin
tulevaisuusohjelma. Tulevaisuusohjelma pohjautuu pitkälti Etelä-Savon
kulttuurin toimenpideohjelmaan, joka oli tehty vuosille 2010 - 2015.
Toimenpideohjelmassa kulttuuria lähestyttiin kahdesta teemasta: syy tulla
maakuntaan ja syy pysyä maakunnassa. Toimenpideohjelmaa lähdettiin
päivittämään uuteen muotoon ajatuksella, että emme hae  toimenpiteisiin
sitoutuvaa ohjelmaa, vaan enemmänkin keskustelun ja vuorovaikutuksen
kautta syntyneen vision tulevaisuudesta. Tavoitteena oli tehdä Etelä-Savon
kulttuurin tulevaisuusohjelma, jonka syntyyn on vaikuttanut mahdollisimman
monipuolinen joukko maakuntamme asukkaita ja kulttuuritoimijoita.

Hankkeella saatettiin keskeisiä kulttuuritoimijoita yhteisten pöytien
ääreen, järjestettiin avoimia keskustelutilaisuuksia ja työpajoja, toteutettiin
kyselytutkimus ja suoritettiin haastatteluja. Kaiken tämän tarkoituksena oli
hakea kehittämismahdollisuuksia ja –kohteita ja avata kulttuurin tulevaisuuden
kuvaa. Osallistavaan prosessiin osallistui yhteensä noin 150, haastatteluihin
60 ja tutkimukseen 55 eteläsavolaista. Tulevaisuusohjelman ohjausryhmässä
edusti Mikkelin kaupunkia kulttuurijohtaja Marita Kajander.

Tulevaisuusohjelman tavoitteena on edelleen (toimenpideohjelman tapaan)
ohjata ja kannustaa eri kulttuuritoimijoita kulkemaan samaan suuntaan
sekä käydä keskustelua kulttuurin roolista ja merkityksestä aluekehityksessä
sekä prosessin aikana että sen jälkeen. Avoimen keskustelun ja työskentelyn
pohjalta laadimme kulttuuritoimijoiden yhteisen tahdonilmauksen. Keskeisiksi
asioiksi nousivat:

- kulttuurin ja taiteen aseman edintäminen osana maakunnan
  elinkeinoelämää,
- pysyvän ja tasapuolisen vuorovaikutuksen luominen,
- kokeilukulttuurin salliminen,
- koko maakunnan ja koko vuoden kattavan kulttuuritarjonnan
  mahdollistaminen ja
- Etelä-Savon vahvuuksien tuotteistaminen.

Yhteisöllinen tulevaisuusuohjelmaprosessi dokumentoitiin ja lopputulos
on nähtävissä videona osoitteessa https://www.youtube.com/watch?
v=1IyFQJ7YlQA

Tulevaisuusohjelmaa ja prosessia kommentoivat Helsingin kaupungin
nuorisoasiainkeskuksen johtaja Tommi Laitio, Kuntaliiton opetus- ja
kulttuuriasioiden erityisasiantuntija Ditte Winqvist sekä Opetus- ja
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kulttuuriministeriön neuvotteleva virkamies Tuula Lybeck, jotka kommentit on
myös nähtävissä videona https://www.youtube.com/watch?v=nszvZgVXsd4

Liitteenä on tulevaisuusohjelma.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta merkitsee Etelä-Savon kulttuurin tulevaisuuohjelman tiedoksi.

Päätös
Merkittiin.
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§ 37
Talousarvion toteutumisen seuranta 31.3.2016

MliDno-2016-954

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

Liitteet
1 Seuranta 31.3.2016.pdf

Talousarvion 2016 (kv 9.11.2015 §104) mukaan maaliskuun lopun toteutuman
perusteella tehtävän seurannan yhteydessä raportoidaan

- keskeisimmät strategiset toimenpiteet,
- strategisten kehittämisohjelmien toteutuminen (Asukkaiden hyvinvointi,
  Elinkeinojen hyvinvointi ja Ympäristön hyvinvointi),
- kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet,
- henkilöstön määrän kehitys sekä
- talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa.

Talousraportoinnin 3/2016 tavoitteena on arvioida kuluvan vuoden
talousarvion toteutumisennustetta sekä sopia tarvittaessa mahdollisista
lisätoimenpiteistä talousarvion toteuttamiseksi.

Seurannan toimenpiteet ovat:
- toimielinten ennusteiden tekeminen (excel- taulukoihin),
- johdon analyysit tiliryhmittäin sekä johdon arvio toimenpiteistä talouden
  tasapainossa pitämiselle,
- johdon analyysiin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota ja raportoida
  jo nyt, jos näyttää siltä, että toiminta ei pysy vahvistetussa talousarviossa
  (mitkä erät - palkat, palvelujen ostot jne. - ovat ylittymässä  ja mistä ylitys
  johtuu),
- raamiseuranta- taulukon täyttäminen koko kaupungin osalta,
- ennuste vuoden lopun tilanteesta sitovien määrärahojen osalta, selvitys
  ylityksistä annetaan johdon analyysissä,
- tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutumisen arvioiminen,
- toimielimet raportoivat johdon analyysissä tehdyt toimenpiteet sekä
  onko vuodelle 2016 suunnitellut toimenpiteet mahdollista toteuttaa,
- lisäksi raportoidaan euromääräisten tavoitteiden toteutuminen.

Lautakunnan alaisen toiminnan talouden maaliskuun lopun toteutuma,
raportti sekä johdon ennuste liitteenä.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös
Merkittiin.
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§ 38
Vuoden 2016 laskujen hyväksyjät ja asiantarkastajat/kirjastopalvelut

MliDno-2015-2532

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

Liitteet
1 kirjaston asiatarkastajat ja hyväksyjät.pdf

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta on vahvistanut lautakunnan alaisten
tulosalueiden laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat 16.12.2015 § 86. Kirjastossa
laskujen hyväksyjänä on kirjastotoimenjohtaja Virpi Launonen ja hänen
sijaisenaan palvelupäällikkö Sylvia Stavén. Koska Stavén siirtyy muihin
tehtäviin, on kirjastojen osalta vahvistettava varahenkilö laskujen hyväksyjäksi.

Kirjastotoimenjohtajaa sijaistaa 1.5.2016 alkaen palvelupäällikkö Pia Kontio,
joten on luontevaa, että hän toimii myös laskujen varahyväksyjänä kirjastojen
osalta. Liitteenä lista tulosyksiköistä ja projekteista, joita muutos koskee.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta päättää vahvistaa laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat kirjastojen
osalta liitteen mukaisesti.

Päätös
Hyväksyttiin.

Tiedoksi
kirjastotoimenjohtaja, palvelupäällikkö Kontio
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Muutoksenhakukielto
§26, §27, §28, §29, §30, §32, §33, §34, §36, §37, §38

Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.
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Oikaisuvaatimus
§31, §35

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.

 Mikkelin kaupunki
 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta
 PL 206 (Maaherrankatu 9 - 11),  50101 MIKKELI




