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Aika 09.12.2015, klo 16:30 - 17:13

Paikka Löydön kartano

Käsitellyt asiat

§ 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 123 Pöytäkirjan tarkastus

§ 124 Lausuntopyyntö Pelloksen eteläisen teollisuusalueen 1. asemakaava

§ 125 Eläkeliiton Ristiinan yhdistys ry, teatterimatka Kangasniemelle,
kohdeavustus

§ 126 Kylälahden kylät ry, pikkujoulumatka, kohdeavustus

§ 127 Himalanpohjan kylät ry, pikkujoulumatka, kohdeavustus

§ 128 Ristiinan läntinen maa- ja kotitalousseura, lanan hankinta, kohdeavustus

§ 129 Ristiinan maaseutunuoret virkistyspäivän tukeminen, kohdeavustus

§ 130 Ristiinan aluejohtokunnan kokousajat v 2016.

§ 131 Pro Patria taulujen säilyttäminen ja uudelleensijoittaminen

§ 132 Muut asiat

§ 133 Tiedoksi
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Saapuvilla olleet jäsenet
Jari Viitikka, puheenjohtaja
Petri Tikkanen, 1. varapuheenjohtaja
Ari Hämäläinen
Erkki Rantalainen
Hannu Kortelainen
Jaana Vartiainen
Kaija Kilpeläinen
Paavo Puhakka
Tanja Klén
Tiina Elkharam
Vesa Himanen, varajäsenet

Muut saapuvilla olleet
Olli Lahti, kehityspäällikkö, sihteeri
Sari Teittinen, kaupunginhallituksen jäsen

Poissa
Eija Puhakka-Matilainen

Päivi Härkönen

Allekirjoitukset

Jari Viitikka
Puheenjohtaja

Olli Lahti
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

17.12.2015 

Ari Hämäläinen
pöytäkirjantarkastaja  

 

17.12.2015 

Erkki Rantalainen
pöytäkirjantarkastaja  

 

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään nähtävillä Ristiinan kirjastossa 18.12.2015 - 18.12.2015

Ari Albreht kirjastovirkailija
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§ 122
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aluejohtokunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos saapuvilla on
enemmän kuin puolet aluejohtokunnan jäsenmäärästä.

Ehdotus
Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



Mikkeli Pöytäkirja 11/2015 4 (19)
Ristiinan aluejohtokunta 09.12.2015

§ 123
Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkistettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten, että
pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan.
Tarkastus tulee suorittaa kunkin kokouksen jälkeen seuraavan viikon torstaina
ja tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Ristiinan kirjastossa
perjantaina klo 12.00 -16.00.

Ehdotus
Pöytäkirjantarkastajiksi esitetään Eija Puhakka-Matilaista ja Ari Hämäläistä.

Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ari Hämäläinen ja Erkki Rantalainen.
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§ 124
Lausuntopyyntö Pelloksen eteläisen teollisuusalueen 1. asemakaava

MliDno-2015-2453

Valmistelija / lisätiedot:
Olli Lahti
Olli.Lahti@mikkeli.fi

Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelu valmistelee Pelloksen
tehtaan eteläpuoleiselle alueelle 1. asemakaavaa, joka mahdollistaa
rakentamisen teollisuuskäyttöön. Tavoite on yleis- ja maakuntakaavan
mukainen.Asemakaavan muutos on tullut vireille Mikkelin kaupungin
aloitteesta.  Asemakaava on tarkoitus saada kaupunginvaltuuston
hyväksyttäväksi loppukesästä 2016. Kaupunkisuunnittelu pyytää mahdollisia
mielipiteitä kaavoituksesta 31.12.2015 klo 15.00 mennessä.

Ehdotus
Valmistelutyöryhmä esittää, että aluejohtokunnalla ei ole huomautettavaa
Pelloksen eteläisen teollisuusalueen 1. asemakaavaa muutokseen.

Päätös
Hyväksyttiin.

Tiedoksi
kaupunkisuunnittelu Jari Ahonen
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Ristiinan aluejohtokunta, § 117, 11.11.2015
Ristiinan aluejohtokunta, § 125, 09.12.2015

§ 125
Eläkeliiton Ristiinan yhdistys ry, teatterimatka Kangasniemelle, kohdeavustus

MliDno-2015-2081

Ristiinan aluejohtokunta, 11.11.2015, § 117

Valmistelija / lisätiedot:
Olli Lahti
Olli.Lahti@mikkeli.fi

Eläkeliiton Ristiinan yhdistys ry hakee tukea aluejohtokunnalta tilavuokriin
749,96 euroa ja retkien kuljetuskustannuksiin 1613,50 euroa.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Viitikka

Valmistelutyöryhmä esittää, että aluejohtokunta tukee yhdistyksen toimintaa
matkojen osalta enintään 1403 eurolla toteutuneista kustannuksista.
Tilavuokrat kuuluvat yleisavustuksen piiriin.  Avustus maksetaan jälkikäteen
luotettavia selvityksiä vastaan.

Päätös
Asia jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten.

Ristiinan aluejohtokunta, 09.12.2015, § 125

Valmistelija / lisätiedot:
Olli Lahti
Olli.Lahti@mikkeli.fi

Eläkeliiton Ristiinan yhdistys ry hakee avustusta yhdistyksen tekemälle
teatterimatkalle 2.8.2015. Osallistujia oli 30 ja matkakustannus oli 450 euroa.

Ehdotus
Valmistelutyöryhmä esittää, että tukea maksetaan enintään 450 euroa
toteutuneista kustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia
selvityksiä vastaan.

Päätös
Hyväksyttiin.

Tiedoksi
Eläkeliiton Ristiinan yhdistys ry
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§ 126
Kylälahden kylät ry, pikkujoulumatka, kohdeavustus

MliDno-2015-2377

Valmistelija / lisätiedot:
Olli Lahti
Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kylälahden kylät ry hakee avustusta yhdistyksen järjestämään
pikkujoulumatkaan Anttolan Ollinmäelle. Avustusta haetaan linja-
autokyyditykseen, jonka kustannus on 230 euroa.

Ehdotus
Valmistelutyöryhmä esittää, että tukea maksetaan enintään 230 euroa
toteutuneista kustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia
selvityksiä vastaan.

Päätös
Hyväksyttiin.

Tiedoksi
Kylälahden kylät ry
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§ 127
Himalanpohjan kylät ry, pikkujoulumatka, kohdeavustus

MliDno-2015-2383

Valmistelija / lisätiedot:
Olli Lahti
Olli.Lahti@mikkeli.fi

Himalanpohjan kylät ry hakee avustusta yhdistyksen järjestämän
pikkujoulumatkan kuluihin. Matkan kohde on Tertin kartano, Mikkelin teatteri
ja keilahalli. Osallistujat maksavat itse muut kustannukset. Linja-auton
kustannus on 450 euroa.

Ehdotus
Valmistelutyöryhmä esittää, että aluejohtokunta tukee yhdistyksen matkaa
enintään 450 eurolla todellisista kustannuksista. Avustus maksetaan
jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.                                  

Päätös
Hyväksyttiin. Asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi esteellisenä oli poissa
Petri Tikkanen.

Tiedoksi
Himalanpohjan kylät ry
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§ 128
Ristiinan läntinen maa- ja kotitalousseura, lanan hankinta, kohdeavustus

MliDno-2015-2480

Valmistelija / lisätiedot:
Olli Lahti
Olli.Lahti@mikkeli.fi

Ristiinan läntinen maa- ja kotitalousseura ry hakee aluejohtokunnalta tukea
440,20 euroa lanan hankkimiseen Närhilän urheilukentälle.  Lanaa käytetään
kentän kunnostukseen. Kustannusarvio on 440,20 euroa

Ehdotus
Valmistelutyöryhmä esittää, että aluejohtokunta tukee yhdistyksen lanan
hankintaa enintään 420 eurolla todellisista kustannuksista. Avustus maksetaan
jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.

Päätös
Hyväksyttiin.

Tiedoksi
Ristiinan läntinen maa- ja kotitalousseura ry
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§ 129
Ristiinan maaseutunuoret virkistyspäivän tukeminen, kohdeavustus

MliDno-2015-2288

Valmistelija / lisätiedot:
Olli Lahti
Olli.Lahti@mikkeli.fi

Ristiinan maaseutunuoret hakevat Ristiinan aluejohtokunnalta avustusta 500
euroa virkistyspäivän järjestämiseen. Päivä pidettiin 22.11.2015.  Kustannukset
koostuvat värikuulasodan varusteista ja päivän ruokailusta sekä mahdollisesta
vaihtoehtoisesta toiminnasta joka täsmentyy myöhemmin. Omavastuu
osuudeksi olemme sopineet 20 e/henkilö.

Ehdotus
Valmistelutyöryhmä esittää, että aluejohtokunta ei tue hakemuksessa esitettyä
toimintaa.

Päätös
Hyväksyttiin.

Tiedoksi
Ristiinan maaseutunuoret
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§ 130
Ristiinan aluejohtokunnan kokousajat v 2016.

MliDno-2015-2509

Valmistelija / lisätiedot:
Olli Lahti
Olli.Lahti@mikkeli.fi

Mikkelin kaupungin luottamustoimielinten kokousajat olivat vuonna
2015 seuraavat; maanantai oli ja on yleensä kaupunginhallituksen ja -
valtuuston kokouspäivä, lautakunnista tekninen lautakunta kokoontui
tiistaisin, kulttuuri, nuoriso- ja liikunta-, sosiaali- ja terveyslautakunnat
keskiviikkoisin, torstaisin kokoontui maaseutulautakunta ja kasvatus- ja opetus-
lautakunta. Rakennuslautakunta kokoontui tarpeen mukaan.  Vuoden 2016
kokousajankohdat ovat vielä vahvistamatta.

Vuonna 2015 aluejohtokunta kokoontui pääsääntöisesti kuukauden toisena
keskiviikkona. Vuodelle 2016 tulisi aluejohtokunnan päättää kokousajat.

Ehdotus
Valmistelutyöryhmä esittää että vuonna 2016 aluejohtokunnan kokoukset
pidetään kuukauden toisena keskiviikkona. Kokouspäivät olisivat silloin
seuraavat; 20.1., 10.2., 9.3., 13.4., 11.5., 8.6. 10.8., 14.9., 12.10., 9.11. ja 14.12.
Heinäkuussa ei ole kokousta.

Kokous alkaisi klo 16.30 ja kokouspaikka olisi Metsälinna. Valmistelutyöryhmä
kokoontuu viikkoa aiemmin Metsälinnassa klo 17.00. Mikäli kokousaikaan ja -
paikkaan tulee muutoksia, siitä tiedotettaisiin erikseen.

Päätös
Hyväksyttiin.
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Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, § 40, 10.06.2015
Anttolan aluejohtokunta, § 68, 17.11.2015
Ristiinan aluejohtokunta, § 131, 09.12.2015

§ 131
Pro Patria taulujen säilyttäminen ja uudelleensijoittaminen

MliDno-2015-1158

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, 10.06.2015, § 40

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

Mikkelin Seudun veteraanijärjestöt ovat lähestyneet kirjeitse Mikkelin
kaupunginhallitusta. Järjestöt ovat huolissaan koulukiinteistöissä sijaitsevista
Pro Patria tauluista. Mikkelin kaupunki on lakkauttanut ja lakkauttamassa
kouluja. Tässä yhteydessä koulukiinteistöjen käyttötarkoitus muuttuu
ja kouluihin sijoitetut Pro Patria taulut saatetaan joutua siirtämään.
Veteraanijärjestöjen näkemyksen mukaan Pro Patria taulujen sijoituspaikaksi
tulee saattaa mahdollisimman arvokas tila. Järjestöt pyytävät, että Mikkelin
kaupunki huolehtii Pro Patria taulujen säilyttämisestä ja uudelleen
sijoittamisesta sillä arvokkuudella, minkä taulut ansaitsevat.

Museotoimen näkemyksen mukaan paras vaihtoehto Pro Patria taulujen
suhteen on säilyttää ne alkuperäisellä sijoituspaikallaan, mikäli koulukiinteistön
uusi käyttötarkoitus mahdollistaa sen. Mikäli kiinteistön uusi käyttötarkoitus
ei mahdollista taulujen säilyttämistä alkuperäisillä paikoillaan, tulee
ensisijaisesti etsiä lakkautettavan koulun lähettyviltä – esimerkiksi samasta
kyläyhteisöstä - riittävän arvokas tila, johon taulu voidaan sijoittaa. Sijoitus
on syytä ratkaista tapauskohtaisesti kyseessä olevan yhteisön näkemyksiä
kuunnellen. Kolmantena vaihtoehtona on taulujen siirtäminen museotoimen
esinesäilytystiloihin, jossa taulut eivät ole yleisön nähtävillä.

Niiden henkilöiden muistoa, jotka uhrasivat henkensä suomalaisen
elämänmuodon ja arvojen puolustamisessa vapaan isänmaamme hyväksi, on
syytä vaalia edelleenkin.

Museotoimenjohtajan päätösehdotus: Lautakunta päättää, että Pro
Patria taulut säilytetään alkuperäisillä sijoituspaikoillaan, mikäli kyseisten
kiinteistöjen uusi käyttötarkoitus sen mahdollistaa. Mikäli kiinteistön uusi
käyttötarkoitus ei mahdollista taulun säilyttämistä alkuperäisellä paikallaan
tulee ensisijaisesti etsiä lakkautettavan kiinteistön lähettyviltä – esimerkiksi
samasta kyläyhteisöstä - riittävän arvokas tila, johon taulu voidaan sijoittaa.
Sijoitus on syytä ratkaista tapauskohtaisesti kyseessä olevan yhteisön
näkemyksiä kuunnellen. Kolmantena vaihtoehtona on taulujen siirtäminen
museotoimen esinesäilytystiloihin, jossa taulut eivät ole yleisön nähtävillä.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta päättää, että Pro Patria taulut säilytetään alkuperäisillä
sijoituspaikoillaan, mikäli kyseisten kiinteistöjen uusi käyttötarkoitus sen
mahdollistaa. Mikäli kiinteistön uusi käyttötarkoitus ei mahdollista taulun
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säilyttämistä alkuperäisellä paikallaan tulee ensisijaisesti etsiä lakkautettavan
kiinteistön lähettyviltä – esimerkiksi samasta kyläyhteisöstä - riittävän arvokas
tila, johon taulu voidaan sijoittaa. Sijoitus on syytä ratkaista tapauskohtaisesti
kyseessä olevan yhteisön näkemyksiä kuunnellen. Kolmantena vaihtoehtona
on taulujen siirtäminen museotoimen esinesäilytystiloihin, jossa taulut eivät
ole yleisön nähtävillä.

Keskustelun jälkeen esittelijä teki muutetun ehdotuksen:

Lautakunta päättää, että
- Pro Patria taulut säilytetään alkuperäisillä sijoituspaikoillaan, mikäli kyseisten
  kiinteistöjen uusi käyttötarkoitus sen mahdollistaa. Mikäli kiinteistön uusi
  käyttötarkoitus ei mahdollista taulun säilyttämistä alkuperäisellä paikallaan
  tulee ensisijaisesti etsiä lakkautettavan kiinteistön lähettyviltä – esimerkiksi
  samasta kyläyhteisöstä - riittävän arvokas tila, johon taulu voidaan sijoittaa.
  Sijoitus on syytä ratkaista tapauskohtaisesti kyseessä olevan yhteisön
  näkemyksiä kuunnellen.

- Museotoimi käy keskustelun veteraanijärjestöjen ja seurakunnan kanssa koko
  Mikkelin aluetta koskevista Pro Patria taulujen sijoittamisesta.

- Myös Mikkelin alueen lakkautettujen koulujen taulujen kohtalo selvitetään.

 

Päätös
Esittelijän muutettu ehdotus hyväksyttiin.

Anttolan aluejohtokunta, 17.11.2015, § 68

Valmistelija / lisätiedot:
Matti Karttunen, Olli Lahti

Mikkelin kaupungin museotoimisto tiedustelee kulttuuri-, nuoriso-
ja liikuntalautakunnan päätökseen viitaten 10.6.2015 § 40, Anttolan
aluejohtokunnalta alueella sijaitsevista Pro-Patria tauluista seuraavia seikkoja;

1. Kuinka paljon alueellanne on Pro-Patria tauluja?

2. Missä ne sijaitsevat?

3. Onko tiedossanne alkuperäiseltä sijoituspaikalta poistettuja Pro-Patria
tauluja?

4. Onko teillä ehdotusta alueenne Pro Patria taulujen sijoituspaikaksi?

Vastauksia on pyydetty 18.12.2015 mennessä.

Ehdotus
Esittelijä: Jorma Harmoinen
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Pro-Patria taulut on Anttolassa sijoitettu Anttolan yhtenäiskoulun aulatiloihin,
muihin kysymyksiin aluejohtokunta antaa tarvittavat tiedot määräaikaan
mennessä.

Päätös
Hyväksyttiin.

Ristiinan aluejohtokunta, 09.12.2015, § 131

Valmistelija / lisätiedot:
Olli Lahti

Mikkelin kaupungin museotoimi tiedustelee kulttuuri-, nuoriso- ja
liikuntalautakunnan päätökseen viitaten (10.6.2015 § 40), aluejohtokuntien
alueilla sijaitsevista Pro-Patria tauluista seuraavia seikkoja; Kuinka paljon
alueelllanne on Pro-Patria tauluja? Missä ne sijaitsevat? Onko tiedossanne
alkuperäiseltä sijoituspaikalta poistettuja Pro-Patria tauluja? Onko teillä
ehdotusta alueenne Pro Patria taulujen sijoituspaikaksi? Vastauksia on
pyydetty 18.12.2015 mennessä

Ehdotus
Esittelijä: Jari Viitikka

Pyydetyt tiedot tomitetaan määräikaan mennessä kaupungin museotoimelle.

Päätös
Erkki Rantalainen selvitti Ristiinan Pro-Patria taulujen tilanteen. Selvityksen
mukaan Ristiinassa on 256 sankarivainajaa. Näistä Setälä salin taulussa on
160 nimeä. Metsästysseura Erä-Ässän majalla 2 taulua. Entisellä kunnantalolla
on 4 taulua, joista osa nimistä on Setälä salin taulussa. Avoinna on entisten
koulujen; Koivakkala, kirkonkylä, Kylälahti, Sydänmaa  ja Hangastenmaa taulut.
Asiasta tiedustellaan lisää paikallislehden kautta.

Taulut esitetään sijoitettavaksi mahdollisuuksien mukaan kylien
kokoontumistiloissa. Mikäli ei löydy omaa kokoontumistilaa, niin ne sijoitetaan
tulevaan pitäjäntaloon.

Hyväksyttiin.

Tiedoksi
Mikkelin museotoimi Matti Karttunen
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§ 132
Muut asiat

Aluejohtokunta ottaa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen
yksimielisesti hyväksyvät.

1)  on ilmoittanut, että hän luopuu Ristiinan kotisivujen
yhdyshenkilön tehtävistä, koska hänen nykyinen työ ei mahdollista olla ko.
tehtävissä.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Viitikka

Ristiinan kotisivujen yhdyshenkilöksi haetaan henkilöä/yritystä, jolle siirretään
 hoitamat tehtävät. 

Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 133
Tiedoksi

1. Talousarvion toteutuma 8.12.2015.

2. Joulun avaus Ristiinassa onnistui hyvin, tapahtumassa mukana oli n. 400
henkilöä.

3. Uutta vuotta otetaan vastaan Metsälinnassa 31.12.2015 klo 16.00-18.00.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Viitikka

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi

Päätös
Hyväksyttiin.
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Muutoksenhakukielto
§122, §123, §124, §130, §131, §132

Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.
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Oikaisuvaatimus
§125, §126, §127, §128, §129

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.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
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Muutoksenhakukielto
§133

Muutoksenhakukielto
HallintolainkäyttöL 5 §:n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.




