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Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi
tehdä §:ien 69 – 72, 74 ja 76 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua
tai täytäntöönpanoa.
Muutosta ei voi hakea valittamalla §:iin 73 ja 75, koska päätöksestä voidaan
tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet §:ien 73 ja 75 osalta
liite A

Kuopion kaupunki

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

Pöytäkirja

9/2018

10.10.2018

Julkinen

3 (18)

Käsitellyt asiat
Nro

§

Liite/
viite*

1

69 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4

2

70 §

Pöytäkirjantarkastajat

5

3

71 §

*

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2019 talousarvion
laadinnan valmistelutilanne

6

4

72 §

1

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2018 toinen osavuosikatsaus

9

5

73 §

2-3

Martti Merenmaan stipendi 2018

10

6

74 §

4

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen kylätalolinjauksen laatimisesta

11

7

75 §

Menestyneiden kuopiolaisten urheilijoiden palkitseminen vuonna
2018

15

8

76 §

Tiedonannot 10.10.2018

17

Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / hyvinvoinnin
edistämisen lautakunta

18

5-6

Otsikko

Sivu

Muutoksenhaku
73, 75 §

Kuopion kaupunki

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

Pöytäkirja

9/2018

4 (18)
69 §

10.10.2018

69 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Puheenjohtaja
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouksen alussa Tanssiteatteri Minimin edustajat Riikka Puumalainen, Liisa
Ruuskanen ja Kuopion kaupunginteatterin teatterinjohtaja Pekka Laasonen
esittelivät Kuopion kaupunginteatterin ja Tanssiteatteri Minimin yhteistyötä.
Riikka Puumalainen ja Liisa Ruuskanen poistuivat kokouksesta klo 16.23 ja
Pekka Laasonen klo 16.34 esittelyn jälkeen.
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70 §
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat lautakunnan jäsenet Teija Savolainen-Lipponen ja Iiro Väisälä.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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60 §

§ 71

12.9.2018
Asianro 3967/02.02.00/2018

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2019 talousarvion laadinnan valmistelutilanne
Päätöshistoria
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 12.9.2018 60 §
Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut
Kuopio 2030 –strategian toteuttamiseksi vuoden 2019 toiminnan suunnittelu
käynnistyi kevään 2018 aikana johdon yhteisseminaareissa sekä valtuuston
strategia- ja talousseminaarissa 14.5.2018. Lisäksi valmistelun lähtökohtia on
käsitelty lautakuntien ja johtoryhmien seminaareissa sekä talousarvion tilannekatsaus käytiin läpi lautakunnan elokuun kokouksessa.
Lautakuntien kanssa yhteistyössä valmisteltavat palvelualueiden talousarvioesitykset tulee olla valmiit 24.9.2018.
Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan talousarvioehdotusta ensimmäisen kerran 5.11.2018 ja samana päivänä se esitellään valtuustolle ja
lautakunnille. Kaupunginhallitus päättää talousarvioesityksestä 12.11.2018.
Kaupunginvaltuusto käsittelee kaupunginhallituksen talousarvioesityksen ensimmäisen kerran 3.12.2018 ja hyväksyy vuoden 2019 talousarvion
10.12.2018.
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2019 käyttösuunnitelma hyväksytään tammikuun 2019 kokouksessa.
Viite: TA-2019 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / valmistelutilanne
Vaikutusten arviointi
Viiteaineisto

3967/2018-3 TA2019 valmistelutilanne/hyvinvoinnin edistämisen palvelualue
Valmistelija
Raija Heinonen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 4221
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Päätösehdotus

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee vuoden 2019 talousarvion
valmistelutilanteen tiedoksi ja ohjeistaa tarvittaessa talousarvion jatkovalmistelua.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 10.10.2018:
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen talousarvioesitystä on muutettu
26.9.2018 siten, että uusi esitys toimintakatteesta on -38 391 M€. Kasvua kuluvan vuoden ennusteeseen -1,4 M€/3,7 %.
Talousarvioesityksestä on karsittu seuraavat esitykset: kirjastoaineiston monipuolistaminen -0,07 M€, Hyvinvoiva Kuopio-ohjelman suunnittelijan palkkaaminen -0,04 M€, alle 18-vuotiaiden maksuttomaan harrastusmahdollisuuteen liittyvät tulojen menetys -0,17 M€ ja harrastuspassi yläkoululaisille -0,35
M€. Karsinta yhteensä -0,63 M€.
Investointien osalta ta-2019 valmistelutilanne esitellään kokouksessa.
Vaikutusten arviointi

-

Viiteaineisto

1
2
3

3967/2018-3 TA2019 valmistelutilanne/hyvinvoinnin edistämisen palvelualue (ei jaeta, 12.9.2018 kokouksen aineisto)
3967/2018-3 TA2019 valmistelutilanne 10.10.2018/hyvinvoinnin edistämisen palvelualue
3967/2018-3 TA2019 valmistelutilanne 10.10.2018/hyvinvoinnin edistämisen palvelualue (kokouksessa jaettu)

Valmistelija
Raija Heinonen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 4221

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee vuoden 2019 talousarvion
valmistelutilanteen tiedoksi ja ohjeistaa tarvittaessa talousarvion valmistelua.

Päätös

Jäsen Lankinen esitti, harrastuspassi yläkouluikäisille (100 e/hlö) säilytetään
palvelualueen talousarviossa vuodelle 2019.
Kari Hartikainen, Marja Leena Keinänen ja Teija Savolainen-Lipponen kannattivat Lankisen esitystä.
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Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että
asiasta järjestetään nimenhuutoäänestys. Käsittelyjärjestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Lankisen ehdotusta, äänestävät "EI". Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän esitys ei saanut yhtään ääntä (nolla) ja Lankisen esitys 10 (kymmenen) ääntä (Pietikäinen, Lankinen,
Keinänen, Hanhela, Hartikainen, Kiflie, Pitkänen, Rytsy, SavolainenLipponen, Väisälä), joten Lankisen ehdotus tuli lautakunnan päätökseksi.
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§ 72

Asianro 3856/02.02.02/2018

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2018 toinen osavuosikatsaus
Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut
Palvelualueet laativat toisen osavuosikatsauksen tammi-elokuulta 2018. Osavuosikatsaukset käsitellään kaupunginhallituksessa 1.10.2018 ja kaupunginvaltuustossa 22.10.2018.
Osavuosikatsauksen sisältö:







Toiminta (lyhyesti): onko toiminnassa odotettavissa poikkeamaa
tavoitteisiin nähden
Olennaiset poikkeamat talousarvioon: poikkeaako ennuste talousarviosta ja mistä syystä. Palvelualueen toimenpiteet talousarvion
pitävyyden varmistamiseksi.
Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle: onko esiin tullut sellaisia riskejä, jotka vaikuttavat tavoitteisiin pääsemistä.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen: selvitetään lyhyesti ja ytimekkäästi, olennaiseen keskittyen.
Investointien toteutumavertailu ja ennuste kuluvan vuoden
toteutumaksi
Mittaritiedot

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toinen osavuosikatsaus esitellään
tarkemmin kokouksessa.
Vaikutusten arviointi

-

Liitteet

1

3856/2018 II Osavuosikatsaus

Valmistelijat
apulaiskaupunginjohtaja, asiakkuusjohtajat, palvelupäälliköt, taloustiimi
Päätösehdotus

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee vuoden 2018 toisen osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 73

Asianro 7557/12.03.00.01/2018

Martti Merenmaan stipendi 2018
Kuopion kaupunginkirjaston asiantuntijatyöryhmän esitys
14.9.2018:
Martti Merenmaan stipendi on kaunokirjallisuusstipendi, joka jaetaan vuosittain hakemuksetta pohjoissavolaiselle alle 35-vuotiaalle kirjailijalle, jolla on jo
näyttöä kirjallisista kyvyistä. Stipendin suuruus on 1700 euroa. Esityksen stipendin saajasta tekee Kuopion kaupunginkirjaston asiantuntijaryhmä ja päätöksen tekee Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta. Stipendin jakoperusteet
on päivitetty päätöksellä 3576/065/2013. Kuopion kaupunginkirjaston esityksen stipendin saajasta ovat valmistelleet asiantuntijaryhmänä kirjastovirkailija Johanna Oosi-Villikka, informaatikko Ella Paija, kirjastotoimenjohtaja Päivi Savinainen ja kirjastovirkailija Hannele Tuovinen. Asiantuntijaryhmän esittämä stipendin saaja täyttää stipendille asetetut ehdot.
Stipendin saaja julkistetaan 23.11.2018 pidettävässä Kirjakantin ohjelmistoon
kuuluvassa Kirjakantin avajaistilaisuudessa, jossa myös julkistetaan Kuopion
kaupungin myöntämän Savonia-kirjallisuuspalkinnon ehdokkaat vuodelle
2019. Merenmaan stipendin jakaa tuossa tilaisuudessa lautakunnan puheenjohtaja.
Vaikutusten arviointi

Liitteenä

Esitys

Kuopion kaupunginkirjaston asiantuntijaryhmä esittää, että hyvinvoinnin
edistämisen lautakunta päättää stipendin saajan esityksen mukaisesti.

Liitteet

2
3

7557/2018 Esitys/Martti Merenmaan stipendi 2018
7557/2018 Vaikutusten arviointi

Valmistelija
Päivi Savinainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2311

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä kaupunginkirjaston
asiantuntijaryhmän esityksen.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 74

Asianro 2694/01.04.00/2018

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen kylätalolinjauksen
laatimisesta
Va. hyvinvoinnin edistämisen johtaja Kirsti Turunen
Kansalaisopisto
46 valtuutettua on jättänyt 26.3.2018 valtuustoaloitteen koskien kylätalolinjauksen laatimista.
Yleistä
Kuopion maaseutualueella on kymmenien kylätalojen verkosto, joita ylläpitää
laaja kansalaisjärjestöjen joukko. Kylätaloja ylläpitävät mm. nuorisoseurat,
urheiluseurat ja kyläyhdistykset. Lisäksi mm. partiolippukunnat ylläpitävät
leirikeskuksia, metsästysseurat metsästysmajoja jne. Talot ovat vanhoja kouluja tai aikojen saatossa yhdistystensä itsensä rakentamia. Kylätalot palvelet
kyliensä lähipalvelukeskuksina, kansalaisopiston ryhmät ja järjestöjen harrastusryhmät kokoontuvat kylätaloilla. Kuopion kansalaisopiston ryhmiä kokoontuu n. 20 kylätalolla ympäri kuntaa. Niistä maksetaan vuokraa keskimäärin 5-10 €/ opetustunti. Kylätalojen ympäristössä on monesti myös kylän liikuntapaikat. Tiloja vuokrataan myös mm. juhlakäyttöön.
Talojen ylläpitokustannukset ovat yleensä suuret. Taloja ylläpitävät toimijat
rahoittavat kulujaan talkootyönä mm. järjestämällä tapahtumia, vuokraamalla tiloja juhlakäyttöön. Jossakin taloissa on myös asunto, jota voidaan vuokrata.
Avustusmahdollisuuksia
Suomen Kotiseutuliiton seurantalojen korjausavustus on harkinnanvarainen
valtionavustus, jonka jakamisesta Suomen Kotiseutuliitto huolehtii opetus- ja
kulttuuriministeriön toimeksiannosta. Määräraha avustuksiin varataan vuosittain valtion talousarviossa veikkausvoittovaroista. Seurantalojen korjausavustuksilla on tarkoitus säilyttää seurantalojen kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennusperintöä, mahdollistaa niiden erityispiirteet säilyttävä korjaaminen ja käytettävyyttä parantavat välttämättömät muutostyöt. Avustus on
tarkoitettu ensisijaisesti perinteisten, vakiintuneessa käytössä olevien seurantalojen välttämättömiin korjaustöihin. Avustusta myönnettäessä kiinnitetään
erityistä huomiota rakennuksen kulttuurihistorialliseen arvoon sekä kokoontumistilojen tarpeellisuuteen alueen väestön sivistys-, harrastus- ym. vapaaajan kansalaistoiminnan kannalta. https://kotiseutuliitto.fi/seurantalot/
Myös Kehittämisyhdistys Kalakukko ry on rahoittanut ns. teemahankkeita,
joissa kohteena on ollut mm. yhteisten tilojen kunnostaminen ja rakentaminen. http://www.kalakukkory.fi/fi/hankkeet/
Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen palvelualue avustaa yhdistyksiä, joilla on omistuksessaan kylätaloja tms. kokoontumistiloja. Avustus
myönnetään yleisavustuksena, joka on käytettävissä yhdistyksen toiminta-

Kuopion kaupunki

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

Pöytäkirja

9/2018

12 (18)
74 §

10.10.2018

suunnitelman mukaiseen toimintaan. Avustukset ovat 1.400 – 3.000 euron
suuruisia. Kaupungin tuki on aina osarahoitus, joten suurin osa tilojen käyttökustannuksista on yhdistyksen kerättävä jostakin muualta vuokrina ym.
korvauksina.
Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueella on käytössä ns. talkooraha, jolla tuetaan asuin- ja elinympäristön kehittämiseen tähtääviä hankkeita, jotka edistävät asukkaiden yhteistä hyvää. Tuettavilla hankkeilla tulee
olla laajempaa kaupunkikuvallista tai toiminnallista merkitystä kuin esimerkiksi yhden taloyhtiön tai suppean asukasryhmän etu. Yhteisöjen normaaliin
toimintaan kuuluvia menoja (esim. taloyhtiön tai yhdistyksen omia korjaustöitä) tai henkilön palkkaamista hoitamaan jotakin tehtävää ei talkoorahalla
korvata. Kaupunkirakennelautakunta voi harkintansa mukaan erityisistä syistä poiketa yleisistä talkoorahan jakoperusteista. Talkoorahaa myönnetään tarvike-, materiaali- ja konekuluihin. Talkoorahan myöntämisen edellytys on, että kohteessa on myös talkoovoimin toteutettavaa henkilötyötä. Talkoorahalla
on tuettu mm. kylätalojen piha-alueiden kunnostusta.
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta esittää lausuntonaan seuraavaa:
Valtuustoaloitteessa nostetaan esiin tärkeä ja jo usean vuodan ajan esillä ollut
kuntalaisten hyvinvointiin, alueelliseen asumisviihtyvyyteen ja osallisuuden
kehittymiseen liittyvä ongelma.
Lautakunnan lausunnossa esitettävät ratkaisut ja kehittämisehdotukset pyrkivät antamaan vastauksen aloitteen viimeisessä kappaleessa tehtyyn ehdotukseen kylätalolinjauksesta.
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen näkökulmasta katsottuna kaupungin
omistuksessa olevat kylätalot ja niihin rinnastettavat kiinteistöt ovat ensisijaisesti palvelutuotannon ja -toiminnan järjestämiseen liittyvä resurssi. Kiinteistöjä tulisi tarkastella näin ollen laajemminkin kuin vain kiinteistösijoittamisen tai – omistajuuden näkökulmasta.
Yleisesti ottaen kaupungin omistamia kylätalokiinteistöjä ei maaseutualueilla
juurikaan enää ole, vaan omistajina ovat alueen kylä-ja harrasteseurat. Kylätalot toimivat yhteisinä kokoontumis - ja harrastetiloina. Tämän lisäksi tilat
ovat hätätilanteissa käytössä mm. Vapepa keskuksina tai kokoontumistiloina
ja ovat osa häiriötilanne - ja varautumistoimintaa.
Lausunnossa esitetään kylätalojen käyttöön, omistajuuteen ja kehittämisen
liittyen seuraavat linjaukset:
1. Kaupungin omistuksessa olevat kylätalot ja niihin rinnastettavat, erityisesti liitoskunta-alueilla sijaitsevien kaupungin kylätalokiinteistöjen myynti, vuokraus ja
avustaminen.
Lautakunta katsoo, että kaupungin omistuksessa olevat kylätalot käsiteltäisiin
omana kokonaisuutenaan ja ne säilytettäisiin edelleen kaupungin omistuksessa. Vuokran määräytymiseen otettaisiin käyttöön uusi toimintamalli, jossa
talkootyö pääomitetaan vuokraan vuokraa määritettäessä.
Eri toimijoille ja yhteisöille myönnettävä kaupungin avustuskokonaisuus on
merkittävä ja yhdessä muiden rahoituslähteiden kanssa melko kattava. Hy-
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vinvoinnin edistämisen lautakunta katsoo, että myönnettävää avustussummaa ja -muotoja ei ole syytä enää kasvattaa.
2. Liiketoimintakumppanuus kohteissa, joissa kokonaan tai osittain mahdollisuus
markkinaehtoiseen toimintaan.
Kuopion Syväniemen kylässä sijaitseva Hermannitalo tuli Kuopion kaupungin
omistukseen Karttulan kuntaliitoksen myötä. Talolla on pitkä ja kunniakas
historia osana Syvänniemen kylän teollisuushistoriaa. Tällä hetkellä talo on
vilkkaassa kulttuuri- ja vapaa-ajan käytössä.
Syvänniemen kyläympäristön alueella on alueen kokonaiskehittämistä tukeva
yrityskeskittymä, joka mahdollistaa alueen liiketoimintalähtöisen ja markkinaehtoisen kehittämisen.
Syvänniemeläiset ovat aktiivisesti ja omaehtoisesti kehittäneet aluettaan yhteistyössä kaupungin, asukkaiden, yrittäjien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Viimeisimpänä tänä vuonna valmistunut toiminnallinen ideointi
ja tulevaisuuden suunnitelma – Syvänniemen luontoretriitti, jonka laadinnan
on rahoittanut Saastamoisen säätiö.
Hermannitalon, osana koko Syvänniemen kehittämistä, painopisteenä olisi
yhtiömuotoinen liiketoimintakumppanuus, jossa kaupunki voisi olla toimintaa varten perustettavan, yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen pohjautuvan yhtiön
osakkaana.
3. Asukastupien ja kylätalojen välisen yhteistyön kehittäminen
Asukastupaverkoston sekä kylätalojen kehittämisessä ollaan laatimassa linjausta, jolla voidaan jatkossa ohjata asukastupaverkostontoimintaa hallitusti.
Vanhat kuntakeskukset esim. Karttula ja Vehmersalmi asukastupineen toimivat asukkaiden osallisuuden edistäjinä liitosalueilla (Juankosken ja Riistaveden asukastilojen selvittäminen).
-

-

Asukastupa – ja kylätalotoiminnan kehittämissuunnitelman mukaan
kylätalojen perustaminen kuvattiin toimijalähtöiseksi. Toimintaa tuetaan suunnitelman mukaan kaupungin avustuksin.
Vuodesta 2014 asukastupien työllistämiseen ja henkilöstöhallintoon
liittyvät muutokset ovat olleet valtavia. Aiempina vuosina palkkatukityöllistettyjen määrä on ollut suuri, mutta tällä hetkellä Kuopion Setlementti Puijola ry:n kautta asukastuville työllistyviä henkilöitä on alle
10 vuodessa. Toimintaa koordinoi kaupungin oma lähiötiimi. Toisin
sanoen työntekijäresurssi on huolestuttava.
Verkostomainen, monen toimijan malli asukastuvan toiminta-alustalla
on ollut ratkaisu, jossa voidaan vähentää toimintakuluja, mutta tuotetaan hyvää asukastyötä hyvinvoinnin edistämiseksi.

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta katsoo lausunnossaan, että esitetyillä
toimenpiteillä on mahdollista luoda uudenlainen toimintakulttuuri ja yhteistyömuodot kaupungin ja kylätoimijoiden välille. Toimenpiteillä mahdollistetaan paikallinen elinvoiman lisääntyminen, järkiperäistetään eri palvelualueiden välistä yhteistyötä ja tuetaan Asukastupa- ja kylätalotoiminnan kehittämissuunnitelman tavoitteita.
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Kuopion Tilakeskuksen näkemys kylätalojen tilanteesta:
Tilakeskuksen toimialana on kaupungin palvelualueiden tilatarpeiden täyttäminen vuokraamalla niille tarkoituksenmukaiset tilat ja järjestämällä niihin
kiinteistöpalvelut. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi tilakeskus solmii palvelualueiden kanssa sisäiset vuokrasopimukset. Sisäisessä vuokrassa korostuu
kaksi keskeistä periaatetta, jotka ovat
1. Kaikille kaupungin palvelutuotannossa tarvitsemille tiloille sisäinen vuokra lasketaan samoin periaattein, jolloin vuokran hinnoittelussa ei näy mitään ”arvottamista” eri toimijoiden kesken. Kaikki palvelutuotannon toimijat ovat samanarvoisia ja toiminnan arvottaminen ei saa näkyä määritellyissä vuokrissa.
2. Sisäinen vuokra näyttää oikeasti, mitä tilat ja rakennukset palveluineen
maksavat, kun tiloja käytetään kaupungin omassa palvelutuotannossa. Tilakustannusten rahoituksen tulee aidosti näkyä talousarviossa, jolloin voidaan arvioida miten paljon eri palveluihin kaupunki oikeasti panostaa rahaa ja kuinka paljon rahoilla saadaan oikeasti aikaan. Kaikilla tiloilla on
jokin kustannus ja kustannuksien kattamiseen tulee olla osoitettu riittävät
varat.
Ylläpito €/v

Niemisjärven kylätalo
Puutossalmen
nuorisotalo

- €

Arvioitu
korjaustarve €/v
7 000,00 €

2 250,00 €

2 500,00 €

6 500,00 €

Juankosken Seurantalo
Lamperilan monitoimitlo

9 070,00 €
3 200,00 €

8 000,00 €
3 000,00 €

9 000,00 €
4 000,00 €

Poistot €/v

6 000,00 €

Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää antaa edellä esitetyn
lausunnon vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Liitteet

4

2694/2018-3 Valtuustoaloite

Sirpa Niemi
Kirsti Turunen
Arja Haataja
Liisa Jokela
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2504
puh. +358 44 718 4701
puh. +358 44 718 8922

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä va. hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 75

Asianro 1981/12.03.00.01/2018

Menestyneiden kuopiolaisten urheilijoiden palkitseminen vuonna 2018
Va. hyvinvoinnin edistämisen johtaja Kirsti Turunen
Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.1.2016 7 § stipendisäännön menestyneiden kuopiolaisten urheilijoiden palkitsemisesta. Palkitseminen rahoitetaan
kaupunginhallituksen määrärahoista.
Urheiluseurat tekevät vuosittain esitykset perusteluineen palkittavista urheilijoista ja valmentajista hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle 30.9. mennessä.
1. Kuopiolaiset jääkiekkoilijat Leevi Aaltonen ja Kim Nousiainen ovat voittaneet kultamitalin Suomen joukkueessa alle 18-vuotiaiden jääkiekon MMkisoissa toukokuussa.
Stipendisäännön mukaan esitetään, että Leevi Aaltonen ja Kim Nousiainen
palkitaan 1.000 eurolla MM-kultamitalista.
2. Kuopion Painonnostajat ry:n urheilija Tuomas Puhakka on voittanut hopeamitalin junioreiden voimanoston EM-kisoissa Tsekissä toukokuussa
sekä pronssimitalin junioreiden voimanoston MM-kisoissa EteläAfrikassa.
Tuomas Puhakan valmentaja on toiminut Kuopion Painonnostajat ry:n Seppo
Räsänen.
Stipendisäännön mukaan esitetään, että Tuomas Puhakka palkitaan 750 eurolla EM-hopeamitalista ja 1000 eurolla MM-pronssimitalista. Valmentaja
Seppo Räsänen palkitaan 500 euron stipendillä.
3. Kuopion Soutajat ry:n kilpasoutaja Joel Naukkarinen on voittanut helmikuussa sisäsoudun MM-kisoissa USA:ssa miesten 500 m sprintin kultamitalin. Lisäksi hopeamitali miesten 2000 m avoimessa luokassa sekä
pronssimitali opiskelijoiden MM-kisoissa ja hopeamitali opiskelijoiden
EM-kisoissa.
Stipendisäännön mukaan esitetään, että Joel Naukkarinen palkitaan 4.000
eurolla MM-kultamitalista.
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta on kokouksissaan 13.3.2018 24§ jo
päättänyt palkita Iivo Niskasen 8.000 euron stipendillä 50 km maastohiihdon
olympiakultamitalista ja 13.3.2018 25§ Tanja Niskasen naisten jääkiekon
olympiapronssimitalista 2.000 eurolla. Sekä 12.9.2018 67§ on päätetty palkita
Marjaana Heikkinen 2.000 euron stipendillä keihäänheiton parayleisurheilun
EM-kultamitalista.
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Menestyneiden kuopiolaisten urheilijoiden kahvitilaisuus järjestetään kaupungintalolla keskiviikkona 14.11.2018 klo 13.00.
Vaikutusten arviointi

Päätöksellä ei ole yritys-, henkilöstö-, talous-, ihmis-, ympäristö- tai ilmastovaikutuksia.

Esitys

Esitän, että vuoden 2018 urheilijastipendit jaetaan seuraavasti:
Leevi Aaltonen 1.000 €
Kim Nousiainen 1.000 €
Tuomas Puhakka 1.750 €
Seppo Räsänen 500 €
Joel Naukkarinen 4.000 €
Iivo Niskanen 8.000 € (päätös 13.3.2018 24§)
Tanja Niskanen 2.000 € (päätös 13.3.2018 25§)
Marjaana Heikkinen 2.000 € (päätös 12.9.2018 67§)
Valmistelija
Sirpa Niemi
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2504

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä va. hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

Päätös

Esittelijä täydensi esitystään seuraavasti:
Juankosken Punnerrus ry:n urheilija Jari Saario on voittanut kesäkuussa
klassisen voimanoston maastanoston MM-pronssimitalin Galgaryssa.
Stipendisäännön mukaan esitän, että Jari Saario palkitaan 2.000 eurolla MMpronssimitalista.
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi täydennetyn päätösehdotuksen.
Kari Hartikainen poistui kokouksesta esteellisenä klo 17.06 ennen asian käsittelyn alkua.
Raija Heinonen poistui kokouksesta klo 17.06 ennen asian käsittelyn alkua.
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§ 76

Asianro 135/00.02.03/2018

Tiedonannot 10.10.2018
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle saapuneet kirjeet:
Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 26.9.2018 OKM/15/691/2018: Ajankohtaista liikuntatoimen kentässä.
Kaupunginvaltuuston päätös 17.9.2018 § 59: Tenniksen sisäharrastusolosuhteiden kehittäminen/Kuopion Tennisseura ry:n esitys.
Asukastupatoiminnan kumppanuussopimuksen irtisanominen 1.1.2019 alkaen/Kuopion Setlementti Puijola ry.
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n päätös 12.9.2018: Päätös pilottivalinnasta VS-digi-hankkeeseen (tuen saaja Kuopion kansalaisopisto).
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen lausunto Hepomäen osayleiskaavaluonnoksesta 1.10.2018.
Sopimus Kuopio-hallin käytöstä Rosvopaisti-tapahtumaan 14. – 15.8.2018 /
Puolustusvoimien Pohjois-Savon aluetoimisto.
Sopimus Kuopio-hallin käytöstä Lunta Ilosaaressa – Ilosaari goes Kuopio –
tapahtumaan 4. – 6.10.2018 /Kerubi Events/ Joensuun Töminä Oy.
Hiihtoreitin käyttöoikeussopimus.
Vaikutusten arviointi

-

Liitteet
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Päätösehdotus

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

135/2018-9 Viranhaltijapäätökset/salaiset
135/2018-9 Viranhaltijapäätökset

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi ja
päättää, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja ettei edellä mainituissa pöytäkirjoissa olevia päätöksiä oteta hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan ratkaistavaksi.
Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
(73, 75 §)
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Postiosoite
Käyntiosoite
Puhelin
Faksi
Sähköposti

Minna Canthin katu 24, 70100 KUOPIO
Minna Canthin katu 24
017 18 2674
017 18 2666
kirjaamo.hyvinvointi(at)kuopio.fi

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Kuopion
kaupungin verkkosivuille www.kuopio.fi/paatoksenteko. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa
on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä
epäillä.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään
määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona
työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

