
Mikkeli Pöytäkirja 3/2016 1 (20)
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 23.03.2016

Aika 23.03.2016, klo 17:02 - 18:26

Paikka Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti
sisäpihan puolelta)

Käsitellyt asiat

§ 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 17 Pöytäkirjan tarkastus

§ 18 Taidemuseon hankesuunnitelman esittely

§ 19 Ilmoitusasiat

§ 20 Irtisanoutuminen kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan
varajäsenyydestä, Lampinen Aki-Pekka

§ 21 Palvelujen järjestäminen uudessa Mikkelissä/kuntaliitossopimuksen
seuranta

§ 22 Mikkelin kaupungin edustajien valinta Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n
kevätkokoukseen ja valtakunnallisille orkesteripäiville 22. - 24.4.2016

§ 23 Suomen museoliiton 93. vuosikokous 26.5.2016 ja valtakunnallinen
museopäivä Inarissa 25. - 27.5.2016

§ 24 Koha-Suomi Oy:n perustaminen

§ 25 Liikuntapaikkamaksut vuodelle 2016
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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
Satu Hasanen

Muut saapuvilla olleet
Tiina Turunen, johdon sihteeri, sihteeri
Juha Vuori, kaupunginhallituksen jäsen
Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
Roope Nykänen, nuorisovaltuuston edustaja
Virpi Launonen, kirjastotoimenjohtaja
Matti Karttunen, museotoimenjohtaja
Jarkko Hyttinen, kiinteistöpäällikkö, poistui 17:20
Antti Mattila, liikunta- ja nuorisojohtaja
Nikke Isomöttönen, intendentti, saapui 17:04, poistui 17:41

Poissa
Pirjo Siiskonen
Sanni Hassinen
Kirsi Töyrynen

Allekirjoitukset

Marianne Huoponen
Puheenjohtaja

Tiina Turunen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

23.03.2016 

Jari Roivas
 

 

23.03.2016 

Jari Sihvonen
 

 

Pöytäkirjan nähtävänäolo
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Pöytäkirja pidetään nähtävillä sivistystoimen kirjaamossa (Maaherrankatu 9-11,
3. kerros, 50100 Mikkeli) 29.3.2016

Tiina Turunen
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§ 16
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 17
Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jari Roivas ja Jari Sihvonen.

Pöytäkirja tarkastetaan sivistystoimen johtamisen tukipalveluissa
(Maaherrankatu 9  - 11, 3. kerros) viimeistään tiistaina 29.3.2016.

Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 18
Taidemuseon hankesuunnitelman esittely

MliDno-2016-744

Valmistelija / lisätiedot:
Jouni Riihelä
Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Esitellään taidemuseon hankesuunnittelu ja käydään asiasta keskustelu.

Suunnitelman esittelee rakennuttajainsinööri Jouko Jolkkonen.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös
Merkittiin.

Merkittiin, että suunnitelman esitteli kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen.

Merkittiin, että Nikke Isomöttönen saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo
17:04 ja Jarkko Hyttinen poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17.20.
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§ 19
Ilmoitusasiat

Kaupunginhallitus
§ 73/8.3.2016 kaupunginhallitus ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta
lautakunnan kokouksessaan 24.2.2016 tekemiin päätöksiin

Kirjastotoimenjohtaja
§1 Talous- ja palkkahallintopalvelujen hankkiminen perustettavaa Koha-Suomi
Oy:tä varten hintaan 6 180 €/vuosi, 17.02.2016
§2 Tilintarkastuspalvelujen ostaminen Koha-Suomi Oy:lle KPMG Oy Ab:lta
hintaan 6 600 €, 01.03.2016

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös
Merkittiin.
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Kaupunginhallitus, § 50, 08.02.2016
Kaupunginvaltuusto, § 22, 22.02.2016
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, § 20, 23.03.2016

§ 20
Irtisanoutuminen kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan varajäsenyydestä,
Lampinen Aki-Pekka

MliDno-2015-1409

Kaupunginhallitus, 08.02.2016, § 50

Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi

Aki-Pekka Lampinen on pyytänyt kirjeellään 22.1.2016 eroa  Kulttuuri-, Nuoriso-
ja liikuntalautakunnan varajäsenenyydestä henkilökohtaisiin syihin vedoten

Kulttuuri- Nuoriso- ja liikuntalautakunnan kokoonpano on seuraava:

Varsinaiset jäsenet:
1. Toivonen Hannu, eversti evp.
2. Kontinen Juha, rehtori, eläkeläinen
3. Särkkä Niina, sairaanhoitaja, maa- ja metsätalousyrittäjä
4. 
5. Kolmisoppi Jenni, kieltenopettaja, VPJ
6. Huoponen Marianne, sosionomi (ylempi AMK), PJ
7. Pyrhönen Heikki, projektipäällikkö
8. Tessieri Enrique, B.A., monikulttuurisuuskoordinaattori
9. Hassinen Sanni, terveydenhoitajaopiskelija
10. Kiljunen Kyösti, metsäneuvoja
11. Sihvonen Jari, sähköteknikko
12. Pulliainen Liisa, fysioterapeutti
13. Siiskonen Pirjo, professori, varajohtaja
14. Roivas Jari, varastomies
15. Korhola Anne, omaishoitaja

Henkilökohtaiset varajäsenet:
1. Viljakainen Eetu, opiskelija
2. Ahonen Hannu, opistoupseeri evp., yrittäjä
3. Ruottinen Outi, MMM, agronomi
4. Pöntinen Minna, tradenomi
5. Taivalantti Jukka, nuorisotyönohjaaja
6. Laamanen Teemu, tietojenkäsittelyopiskelija (AMK)
7. Putkonen Ilkka, äidinkielenopettaja
8. Paasonen Leena, sosionomi (AMK), ohjaaja
9. Töyrynen Kirsi, myyjä
10. Kiesilä Taneli, eläkeläinen
11. Mustonen Eero, työnjohtaja
12. Nykänen Osku, notaari
13. Hasanen Sastu, yhteisöpedagogi
14. Lampinen Aki-Pekka, kuorma-auton kuljettaja
15. Korhola Annuriikka, opiskelija
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Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Aki-Pekka
Lampiselle hänen pyytämänsä eron kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan
varajäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.

Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 22.02.2016, § 22

Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää Aki-Pekka
Lampiselle hänen pyytämänsä eron kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan
varajäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.

Päätös
Kaupunginvaltuusto myönsi eron Aki-Pekka Lampiselle ja valitsi hänen sijaansa
kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan varajäseneksi laivavirkailija Katariina
Asikaisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, 23.03.2016, § 20

Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös
Merkittiin.
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§ 21
Palvelujen järjestäminen uudessa Mikkelissä/kuntaliitossopimuksen seuranta

MliDno-2016-717

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

Kaupungin tilinpäätökseen valmistellaan kuntaliitossopimuksen
seurantaraportti.

Sivistystoimessa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisen toiminnan
palvelujen järjestäminen sopimuksen mukaisesti on toteutunut tulosalueittain
seuraavasti:

Kuntaliitossopimuksen mukaan kirjastopalvelut tuli järjestää Ristiinassa
ja Suomenniemellä niin, että molemmissa kunnissa on 5-7 päivänä viikossa
auki oleva kiinteä palvelupaikka ja liikkuva palvelupaikka. Molempien osalta
kuntaliitossopimus toteutui sovitun mukaisesti. 31.12.2015 saakka.

Yleiset kulttuuripalvelut ovat hyödyntäneet kolmannen sektorin yhteistyötä.
Kulttuuripalvelut ovat toteuttaneet Kulttuuripolun 1.-9.luokkalaisille ja
KulttuuriKamelin päivähoidolle sekä Ristiinassa että Suomenniemellä. 
Alueiden omat vuotuiset tapahtumat kuten Suomenniemipäivät ja Kesäkemut
ovat edelleen mukana kulttuuripalveluiden toiminnassa, lähinnä rahallisen
avustuksen myötä. Kulttuurivierailut ikäihmisten palvelukeskuksiin kattavat
myös ko. alueet. Puistokonserttisarjassa toteutetaan/tarjotaan toteutettavaksi
joitakin esiintymisiä Ristiinassa ja Suomenniemellä. Avustukset ovat haettavissa
koko kaupungin toimijoille.

Palvelujen järjestäminen on toteutunut sekä liikunnan että nuorison
osalta sopimuksen mukaisesti, palvelut on toteutettu joko omana työnä tai
yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Investointien osalta
Kisakaaren remontti ei ole edennyt. Linnaniemen ulkoilureitti on linjattu
ja osin rakennettu uudelleen, koska rannasta lohkottiin tontteja. Pelloksen
ulkoilureitille on tehty korjaustöitä liikuntapaikkojen korjausmäärärahasta.
Lisäksi liikuntapaikkojen hoitokalustoa on hankittu ja siirretty Mikkelistä.
Kaupungin ja Suomenniemen Urheilijoiden välistä sopimusta liikuntapaikkojen
hoidosta on jatkettu samassa hengessä kuin ennen kuntaliitosta.

Museoiden osalta kuntaliitossopimukseen on kirjattu seuraavaa: ”Keskeisten
museokohteiden hoito ja kunnossapito resurssoidaan”. Käytännössä Pien-
Toijolan talonpoikaismuseota Ristiinassa ja Nikkisen torppaa Suomenniemellä
on hoidettu samaan tapaan kuin ennen kuntaliitostakin tehtiin. Pien-Toijolassa
on tehty kunnostustoimenpiteitä ja niitä on tarkoitus tehdä myös kesällä 2016,
mikäli Museovirasto myöntää korjauksiin avustusta. Kesän korjauskohteita
ovat museoalueen päärakennuksen katon korjaus ja navetan ylisille johtavan
ajosillan korjaus.

Kaupunginorkesterin palvelut ovat suunnitelman mukaan saatavissa
keskustaajamassa. Lisäksi orkesteri on liitoksen jälkeen vieraillut
konsertoimassa sekä Ristiinassa että Suomenniemellä.
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Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös
Merkittiin.
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§ 22
Mikkelin kaupungin edustajien valinta Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n
kevätkokoukseen ja valtakunnallisille orkesteripäiville 22. - 24.4.2016

MliDno-2016-721

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

Liitteet
1 Valtakunnalliset orkesteripäivät.pdf

Suomen Sinfoniaorkesterit ry on lähettänyt jäsenyhteisöilleen kutsun
51. valtakunnallisille orkesteripäiville Turussa 22. - 24.4.2016 sekä niiden
yhteydessä 23.4.2016 pidettävään yhdistyksen sääntömääräiseen
kevätkokoukseen. Mikkelin kaupunginorkesterilla on oikeus lähettää
kokoukseen 2 äänivaltaista jäsentä ja jokaisen äänioikeutta käyttävän on
esitettävä hallitukselle tätä tarkoitusta varten valtakirja. Kevätkokouksessa
käsitellään sääntömääräiset asiat, mm. yhdistyksen vuosi- ja tilikertomus.

Liitteenä orkesteripäivien ohjelma ja ilmoittaumislinkki sekä kevätkokouskutsu
ja esityslista.

Vuoden 2017 valtakunnalliset orkesteripäivät järjestetään Mikkelissä,
minkä vuoksi Turussa järjestettävä tapahtuma on hyvä mahdollisuus
tutustua orkesteripäivien konseptiin Mikkelin orkesteripäivien järjestelyjen
näkökulmasta.
 

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta valitsee edustajansa 51. Valtakunnallisille orkesteripäiville Turussa
22. - 24.4.2016. 

Lisäksi lautakunta esittää kaupunginhallituksen jaostolle, että Mikkelin
kaupungin virallisiksi edustajiksi Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n
kevätkokoukseen 23.4.2016 valtuutetaan intendentti Nikke Isomöttönen
sekä lisäksi kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan keskuudestaan nimeämä
edustaja. Mikäli lautakunta ei lähetä edustajaansa, lautakunta esittää jaostolle,
että intendentti käyttää valtakirjalla orkesterin koko äänivaltaa.

 

Päätös
Lautakunta valitsi edustajakseen Roope Nykäsen (mikäli hänen työtehtävänsä
mahdollistavat osallistumisen) ja kaupunginhallituksen edustajana Juha
Vuoren.

Lisäksi lautakunta esittää kaupunginhallituksen jaostolle, että Mikkelin
kaupungin virallisiksi edustajiksi Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n
kevätkokoukseen 23.4.2016 valtuutetaan intendentti Nikke Isomöttönen,
Roope Nykänen ja Juha Vuori.
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Tiedoksi
Kaupunginhallituksen jaosto
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§ 23
Suomen museoliiton 93. vuosikokous 26.5.2016 ja valtakunnallinen museopäivä Inarissa
25. - 27.5.2016

MliDno-2016-724

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

Suomen museoliiton 93. vuosikokous pidetään torstaina 26.5.2016 klo 15.15
Saamelaismuseo Siidassa Inarissa. Kokoukseen, jossa käsitellään sääntöjen 12
§ mainitut asiat, kutsutaan osallistumaan liittojäsenet edustajiensa välityksellä
sekä kannattavat jäsenet ja kunniajäsenet.

Jäsenten äänioikeudesta on määrätty sääntöjen 11 §:ssä. Muutoin on
voimassa, mitä yhdistyslaissa on säädetty. Kaikkien vuosikokoukseen
osallistuvien tulee ilmoittautua läsnä oleviksi ohjelmaan merkittyn valtakirjojen
tarkistuksen yhteydessä.

Toivomme kaikki museoiden työntekijät ja luottamushenkilöt tervetulleiksi
myös Valtakunnallisille museopäiville 25. - 27.5.2016. Pyydämme ystävällisesti
ilmoittautumaan vuosikokoukseen ja museopäiville sähköisesti Suomen
museoliiton koulutuskalenterin kautta.

Mikkelin kaupunki on Suomen museoliiton I luokan jäsen, joka saa lähettää
vuosikokoukseen kolme äänivaltaista edustajaa.

Kutsu ja ohjelma ovat luettavissa kokouksessa.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta valitsee edustajat museoliiton vuosikokoukseen sekä
valtakunnallisille museopäiville.

Päätös
Lautakunta ei valinnut edustajaa museoliiton vuosikokoukseen eikä
valtakunnallisille museopäiville.
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§ 24
Koha-Suomi Oy:n perustaminen

MliDno-2016-719

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

Liitteet
1 Perustamissopimus.pdf
2 Osakassopimus.pdf
3 Palvelusopimus.pdf
4 Yhtiöjärjestys.pdf

Koha-Suomi Oy:n perustaminen hoitamaan kirjastojen yhteisen avoimen
lähdekoodin kirjastojärjestelmän ylläpitoa ja kehittämistä

Mikkelin kaupunginkirjasto on ottanut käyttöönsä uuden avoimeen
lähdekoodin perustuvan kirjastojärjestelmän lokakuussa 2015. Sama
järjestelmä on käytössä muun muassa Joensuun seutukirjastossa,
Kymenlaakson Kyyti-kirjastoissa sekä Oulun seudun OUTI-kirjastoissa.
Käyttöönottoa valmisteltiin laajassa yhteistyössä kirjastojen kesken. Yhtenä
keskeisenä kysymyksenä valmistelussa oli käyttöönoton jälkeisen ylläpidon ja
kehittämisen organisoiminen. Itä-Suomen AVI myönsi kirjastoille 130 000 euron
avustuksen Koha-pääkäyttäjäkoulutusta sekä hallintomallin suunnittelua ja
valmistelua varten.

Suunnittelun aikana vertailtiin erilaisia hallintomalleja, minkä tuloksena on
päädytty esittämään Koha-Suomi Oy:n perustamista. Esitykseen päädyttiin
sen vuoksi, että osakeyhtiö toimintamallina mahdollistaa kaikille mukana
oleville kunnille tavan vaikuttaa kirjastojärjestelmään, sen kehittämiseen
sekä kustannusrakenteeseen. Lisäksi kuntien omistaman osakeyhtiön
toimiessa järjestelmän ylläpitäjänä jokainen osakkaana oleva kunta voi hankkia
kirjastojärjestelmän ylläpidon Koha-Suomi Oy:ltä ilman kilpailutusta in-house-
säädösten perusteella. Tämä mahdollistaa sen, että käytössä on vain yksi Koha-
versio ja työpanos voidaan keskittää yhteen ohjelmaversioon eikä resursseja
tarvitse hajauttaa, mikä tuo toimintaan kustannustehokkuutta. Toimintamalli
mahdollistaa asukaslukuun perustuvan päätöksenteon ja samassa suhteessa
tehtävän kustannusten jakamisen. Liittymisen ja järjestelmän käyttöönoton
kustannuksista jokainen kunta vastaa itse.

Koha-Suomi Oy:n toimintaideana on tuottaa Kohaa käyttäville kunnille
järjestelmän tarvitsemat ylläpito- ja kehittämispalvelut yhteistyössä kirjastojen
kanssa niin, että verkostomaisen työn periaatteet toteutuvat. Yhtiöön
palkataan järjestelmäkehittäjiä, ja osa mukana olevista kirjastoista jyvittää
yhtiölle joidenkin työntekijöidensä työaikaa. Nämä henkilöt vastaavat yhtiön
tuotepäällikön ja toimitusjohtajan tehtävistä. Tällä pyritään sekä osaamisen
jakamiseen että kustannusten pitämiseen maltillisina. Koha-Suomi Oy ei jaa
voittoa omistajilleen, vaan sen tehtävä on tukea kirjastopalvelujen tuottamista
toimivan kirjastojärjestelmän avulla.

Erillisen osakeyhtiön perustamiseen päädyttiin siitä syystä, että mukanaoleville
kunnille ei löytynyt yhteistä toimijaa alueellisten tietohallintoyhtiöiden tai
Tieran kautta.
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Koha-Suomen toiminta perustuu avoimen lähdekoodin hyödyntämiseen ja
kaikkien käyttävien kirjastojen osallistamiseen – ja sitä kautta sitouttamiseen –
kirjastojärjestelmän kehittämiseen.

Avoin lähdekoodi mahdollistaa toimittajalukoista eroon pääsemisen.
Kehitystyössä on mahdollista hyödyntää kansainvälisen yhteisön tekemään
työtä, teettää työ omilla järjestelmäkehittäjillä tai kilpailuttaa ulkopuolinen
taho ohjelmoimaan. Avoimessa ohjelmistossa ideat ja niiden toteutukset ovat
kaikkien hyödynnettävissä. Ohjelmistovirheet on mahdollista löytää ja korjata
nopeasti, mikä johtaa laadukkaaseen ja tietoturvalliseen ohjelmaan.

Vuonna 2016 lunastettaessa osakkeesta maksetaan 0,11 €/asukas kunnan
asukasluvun mukaisesti. Mikkelin kaupungin osalta tämä tarkoittaa 6 015,13
€. Tästä osakepääomaan osoitetaan 0,01 € ja loput svop-rahastoon, jota
käytetään tuleviin investointeihin. Vuosittainen palvelumaksu on 0,26 €/asukas,
mikä laskutetaan puolivuosittain etukäteen. Mikkelin kaupunginkirjaston
järjestelmäkustannus on ollut noin 1 €/asukas.

Koha-Suomi Oy:n perustavat Joensuun kaupunki, Kouvolan kaupunki,
Mikkelin kaupunki, Oulun kaupunki, Rovaniemen kaupunki ja Turun kaupunki.
Myöhemmin mukaan tuleville kunnille järjestetään kohdennettu osakeanti.
Realistisena laajentumisena pidetään, että Koha-Suomen vaikutus piirissä on
noin 2 miljoonaa asukasta viiden vuoden kuluessa.

Kirjastotoimenjohtaja vastaa kokouksessa kysymyksiin.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Koha-Suomi Oy -nimisen yhtiön
perustamisen ja liitteenä olevat perustamissopimuksen, osakassopimuksen
ja palvelusopimuksen ja päättää ostaa osakkeita asukasluvun mukaisesti
54 683 kappaletta, jolloin ostohinta on 6 015,13 €. Osakkeet maksetaan
kirjastopalveluiden budjetista kustannuspaikalta 140255101 pääkirjasto.

Lisäksi lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se nimeää
Mikkelin edustajan Koha-Suomi Oy:n hallituksen jäseneksi.

Edelleen lautakunta esittää, että kaupunginvaltuusto valtuuttaa
kaupunginhallituksen tekemään tarvittavia muutoksia yhtiön asiakirjoihin sekä
kirjastotoimenjohtajan täydentämään sopimuksista vielä puuttuvat tiedot.

Päätös
Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Nikke Isomöttönen poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo
17:41.

Tiedoksi
Kaupunginhallitus
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§ 25
Liikuntapaikkamaksut vuodelle 2016

MliDno-2015-2192

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

Liitteet
1 Hinnasto kentät.pdf
2 Hinnasto jäähallit_kulpa_raviradan sauna.pdf

Kaupunginhallituksen asettamaan vuoden 2016 talousarvioraamiin
päästäkseen liikunta- ja nuorisopalvelut on lisännyt eri liikuntapaikoilta
kerättäviä tuloja talousarvioon noin 115 000 euroa. Kulttuuri-,
nuoriso- ja liikuntalautakunta on hyväksynyt tulotavoitteen noston
talousarviokokouksissaan 23.9. ja 29.9.2015.

Uimahallien, liikunta- ja kuntosalien ja nuorisotilojen osalta hinnankorotukset
kuluvalle vuodelle on jo määritelty lautakunnan kokouksissa 18.11. ja
16.12.2015 ja ovat jo osittain voimassa. Lisäksi nurmi- ja keinonurmikenttien
osalta jo vuodelle 2015 tehty hinnankorotus, tai oikeammin harjoitusvuorojen
muuttaminen maksulliseksi, astuu kokonaisuudessaan voimaan vasta
tulevana kesänä. Tuolloin aikuisten harjoitusvuorojen hinta nousee korotuksen
mukaisesti 15 euroon tunnilta. Viime kesänä, seurojen kanssa yhteisesti
sovitun siirtymäkauden ajan, aikuisten vuoroista perittiin 7,5 euroa tunnilta.
Jo tehdyistä nurmi- ja keinonurmikenttien ja kuplahallin hinnankorotuksista
koituu vuodelle 2016 noin 10 000 euron lisätulo viime vuoteen verrattuna.
Tästä syystä liikuntapalvelut katsoo, että ko. hintoja ei enää uudelleen vuodelle
2016 korotettaisi.

Kaupunginhallituksen asettamaan talousarvioraamiin päästäkseen
liikuntapalvelut teki jäähalleille 20 000 euron tulokorotuksen vuoteen 2015
verrattuna. Merkittävimmät korotukset jäähallissa esitetään tehtäviksi
aikuisten harjoitus- ja ottelutuntihintoihin, taitoluistelijoiden juniorihintoihin
(koska tuntihinta on edelleen juniorijääkiekkoilijoita halvempi ja hinta halutaan
kohtuullisella aikavälillä tasata), Liiga-otteluihin sekä jäähallien vuokrahintaan
erilaisiin tapahtumiin.

Korotuksia esitetään myös Hänninkentän maksuihin talvikaudelle. Kesäkausi
on huomioitu keinonurmikentille tehdyissä korotuksissa.

Uudet hinnat voivat astua voimaan vasta elokuun alusta lukien, sillä kesken
liikuntaseurojen toimintakautta hintoja ei haluta korottaa. Näin on toimittu
myös aiemmin.

Nyt esitettävien ja aiemmin päätettyjen korotusten yhteisvaikutus liikunta-
ja nuorisopalveluiden tuloihin, liikuntapaikkojen käytön pysyessä ennallaan
tai lisääntyessä, on vuositasolla lähes vaadittu 115 000 euroa. Koska kaikkia
hintoja ei kuitenkaan voitu korottaa 1.1.2016 lähtien, korotukset eivät kohdistu
vielä vuodelle 2016 täysimääräisesti ja tulotavoitteen saavuttaminen eri
liikuntapaikoilta voi tänä vuonna olla vaikeaa. Tulokertymään vaikuttaa
myös Naisvuoren uimahallin peruskorjaus syksystä 2016 lähtien.
Talousarviota tehtäessä peruskorjauspäätöstä ei vielä ollut. Naisvuoren
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uimahallin välttämättömän remontin vuoksi liikuntapalvelut ei tule Naisvuoren
osalta pääsemään asetettuun tulotavoitteeseen, vaan tuloja jää kertymättä
tämän hetken arvion mukaan noin 80 000 euroa. Tämä tulee aikanaan ottaa
huomioon lisätalousarviossa 2016, sillä noin merkittävää summaa ei voida
kerätä lisämaksuilla muilta liikuntapaikoilta.

Liikunta- ja nuorisojohtaja: Lautakunta hyväksyy hinnankorotukset esitetyn
mukaisesti. Jäähallien hinnat astuvat voimaan kesätauon jälkeen 1.8.2016
alkaen ja Hänninkentän talvikauden maksut kentän jäädyttämisen myötä
syksyllä 2016.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

 Lautakunta hyväksyy hinnankorotukset esitetyn mukaisesti.

Jäähallien hinnat astuvat voimaan kesätauon jälkeen 1.8.2016 alkaen ja
Hänninkentän talvikauden maksut kentän jäädyttämisen myötä syksyllä 2016.

Päätös
Hyväksyttiin.

Tiedoksi
Pekka Turunen, Arja Hämäläinen ja Tarja Hytönen
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Muutoksenhakukielto
§16, §17, §18, §19, §20, §21, §22, §24

Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.
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Oikaisuvaatimus
§23, §25

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
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