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Aika

03.07.2019 klo 15:30 - 16:53

Paikka

Kouvola-talo, kokoushuone Tynnilä, Varuskuntakatu 11

Läsnä

Luettelon mukaan

Pykälät

75 - 79

Allekirjoitukset

Sinikka Rouvari
puheenjohtaja

Mirja Lonka
puheenjohtaja
§:n 75 ja 76 kohdalla
klo 15.30-15.32

Tiina Joutjärvi
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
10.7.2019
Allekirjoitukset

Arto Sahamies

Raija Sierman-Henttonen

Pöytäkirja on nähtävänä
yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 11.7.2019
lähtien
Todistaa

Tiina Joutjärvi

pj.

ptk. tark.

ptk. tark.
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Osallistujat
Jäsenet

Rouvari Sinikka

puheenjohtaja

Lonka Mirja

varapuheenjohtaja

Hartikainen Jutta

jäsen

Koskinen Erkka

jäsen

Kuutti Petri

jäsen

Lindström Leo

jäsen

Melkko Sari

jäsen

Norppa Matti

jäsen

Porvari Sari

jäsen

Sahamies Arto

jäsen

Sierman-Henttonen Raija

jäsen

Silén Jukka

jäsen

Tähtinen Sanna

kaupunginhallituksen
edustaja
nuorisovaltuuston
edustaja
nuorisovaltuuston
edustaja

Rantala Veikko
Rautiainen Anni
Muut

Toikka Vesa

liikunta- ja
kulttuurijohtaja, esittelijä
liikuntapäällikkö

Mäkipaakkanen Teemu
Niskapohja Marko

Poissa

pj.

Joutjärvi Tiina

kirjastotoimen
apulaisjohtaja
sihteeri

Pahkala Tomi

jäsen

Koivisto Elina

kulttuuripäällikkö

Toivakka Päivikki

controller

ptk. tark.

ptk. tark.

saapui klo 15.33
§:n 76 käsittelyn
jälkeen

saapui klo 15.42
§:n 77 käsittelyn
aikana
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Likula § 75
Liikunta- ja kulttuurijohtajan ehdotus:
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Puheenjohtajana tämän asian käsittelyn aikana oli varapuheenjohtaja Mirja
Lonka.
____________
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Pöytäkirjan tarkastajat
Likula § 76
Liikunta- ja kulttuurijohtajan ehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Vuorossa ovat Arto Sahamies ja Raija Sierman-Henttonen.
Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Puheenjohtajana tämän asian käsittelyn aikana oli varapuheenjohtaja Mirja
Lonka.
Sinikka Rouvari saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn jälkeen klo
15.33.
____________
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Liikunta- ja kulttuurilautakunnan alaisten toimien säästöesitys 2019
6813/02.02.01/2019
Likula § 77
Kaupunginhallitus velvoittaa toimialat sekä lautakunnat/toimielimet esittämään säästötavoitteiden mukaiset talousarviomuutokset sekä toimenpiteet
niihin pääsemiseksi elokuun aikana alla olevan mukaisesti:
Toimiala
Konsernipalvelut
Kasvatus ja opetus
Liikunta ja kulttuuri
Asuminen ja ympäristö
 Tekninen lautakunta
 Rakennus- ja ympäristölautakunta
 Maaseutulautakunta
Yhteensä käyttötalous

Toimintakate

2 % tavoite

-2 497 463
-147 968 952
-27 147 015
-13 989 670

-796 321
-2 959 379
-542 940
-279 793

-191 603 100

-4 578 434

Säästötavoite
779 200
678 000
660 700
280 000
142 000
96 000
42 000
2 397 900

Toimialat ovat tehneet valmistelua lisäsäästöjen löytämiseksi sekä ottaneet huomioon mahdollisuuksien mukaan talousarviokäsittelyn 2019 yhteydessä hyväksymättä jääneet säästöesitykset. Näiden lisäksi toimialat
valmistelevat ja arvioivat mahdollisia muita säästötoimenpiteitä loppuvuodelle 2019 elokuun alkuun mennessä. Kaupungin johtoryhmä pitää asiasta
työpajan elokuussa.
Liikunta- ja kulttuurilautakunnan alaiset yksiköt ovat arvioineet omaa toimintaansa loppuvuoden osalta. Kesken toimintavuotta tehtävät määrärahakarsinnat ovat haasteellisia, sillä toimintaa on ehditty suunnittelemaan
talousarvion mukaisesti mm. materiaalihankintojen ja aukioloaikojen
osalta. Pienimpiä palvelupisteitä suljetaan, joten palvelut tarjotaan varsinaisen palveluverkon kautta sekä liikkuvilla palveluilla.
Nyt lautakunnalle tehtävä oheismateriaalina oleva esitys sisältää toiminnallisia riskejä ja asiakaspalvelua heikentäviä osia. Viikonloppujen aukioloaikoja joudutaan tarkentamaan, jotta työvoima saadaan riittämään. Esitys
tavoittelee alunperin asetettua 2% leikkausta, mutta kaupunginhallituksen
asettamaa 0,66 M€ tasoa ei pystytä saavuttamaan loppuvuoden osalta.
Liikunnan ja kulttuurin palvelut ovat saaneet kasattua talousarvion ulkoisiin
menoihin nähden suhteellisesti suurimman säästön.
Lisätietoja: Liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa Toikka, puh. 020 615 3831,
vesa.toikka(a)kouvola.fi
Liikunta- ja kulttuurijohtajan ehdotus:
Päätetään hyväksyä ja esittää kaupunginhallitukselle 0,53 M€ leikkaus toimialan 2019 talousarvioon ja palveluihin. Tarvittavat aukiolon rajaamista
koskevat päätökset tehdään elokuun kokouksessa.
Asian käsittely:
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Jukka Silén esitti, että säästöesityksestä jätetään pois olohuoneiden
lopetus 5000 €. Erkka Koskinen kannatti esitystä.
Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:
Päätettiin yksimielisesti hyväksyä ja esittää kaupunginhallitukselle 525 200
€ leikkaus toimialan 2019 talousarvioon ja palveluihin. Tarvittavat aukiolon
rajaamista koskevat päätökset tehdään elokuun kokouksessa.
Sari Porvari saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 15.42.
____________
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Oikaisuvaatimus liikuntapäällikön päätökseen liikuntapaikkojen käyttövuorojen
myöntämisestä talvikaudelle 2019-2020
7442/12.04.01/2019
Likula § 78
Voikkaan Urheilu-Veikot ry on toimittanut liikunta- ja kulttuurilautakunnalle
13.6.2019 saapuneen seuraavan sisältöisen oikaisuvaatimuksen:
”Liikuntapaikkojen käyttövuorojen myöntäminen talvikaudelle 2019-2020:
Myöntäjä liikuntapäällikkö Mäkipaakkanen 7.6.2019
Voikkaan Urheilu-Veikot ry vaatii oikaisua Kuusankosken urheilutalon painisalin talvivuoroihin kaudelle 2019-2020
Voikkaan Urheilu-Veikot ry esittää oikaisua vuorojen suhteen viikonpäiviin
ja kellonaikoihin.
 Juniorivuoro tiistaisin klo 17.30-19.
 Juniori- ja aikuisvuoro torstaisin klo 18.30-20.
Perusteet:
 Voikkaan Urheilu-Veikot ry on painiseura ja esittää, että lajiharjoite menee oheisharjoittelun edelle. Painijat eivät voi treenata muussa tilassa
nimenomaan omaa lajiaan. Poklin jääkiekkoilijat menivät painijoiden
”ohi” vuorojen jaossa, vaikka heillä on oheistreeniä painisalissa.
Pehmeä painimolski on toki monelle lajille mieluinen oheisharjoittelupaikka esim. jumppaamiseen, mutta oheisharjoitteita voi tehdä
muillakin alustoilla.
 Painijat treenaavat useana päivänä (4) eri saleilla mm. Kouvolan jäähalli sekä Voikkaan Seurantalon Sali. Harjoittelut on jaettu eri päiville ja
näin ollen päivien muuttaminen Kuusaan tiloissa ei sovi harjoitteluohjelmaan. Keskiviikko on ollut lepopäivä kovassa viikkorytmissä.
 Painivalmentajat valmentavat vapaaehtoistyönä ja toimivat myös muiden ryhmien valmentajina, joten päivien ja kellonaikojen muuttaminen
ei sovi valmentajien viikkokuvioon. Esim. torstain juniori-aikuisryhmän
valmentaja on sellaisessa palkkatyössä, joka vaatii matkustamista ja
matkapäivät ovat yleensä ma-ke. Eli myönnetty vuoro olisi usein ilman
valmentajaa. Samoin junioriryhmän valmentaja on maanantaisin eri
salilla.
 Kouvolan alueen painiseurat Kopa, Pilke, Vovi ja VUV ovat tehneet valmennuksessa yhteistyötä yli viidentoista vuoden ajan, ja saavutuksina
on ollut useita SM- ja PM-mitaleita sekä kans.välisten kisojen
sijoituksia. Painivuorot ovat olleet samat koko tämän ajan, jolloin valmennusta on voitu onnistuneesti jakaa eri seurojen kesken.
 Painimolskin käyttötarkoitus on painin harjoittaminen, ei salibandyn pelaaminen tai juoksulenkin jälkeinen jumppaaminen lenkkarit jalassa.
Liikuntatilojen kunnossa pysymisen kannalta on tärkeää, että harjoittelu tapahtuu oikeissa varusteissa. Kaikki, joille myönnetään vuoroja
painimolskille, eivät ole aina hankkineet molskille soveltuvia varusteita.
Jatkuva ongelma on ollut ulkojalkineiden mukana kulkeutunut hiekka.
Muiden käyttäjien, kuin painijoiden, paljas iho ei hankaa mattoa vasten.
Samoin esim. paljailla jaloilla ei molskilla saisi treenata, koska silloin
leviää erilaisia ihottumia.
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Kaupunki ilmoittaa arvostavansa kilpaurheilun kautta saamaansa näkyvyyttä, mutta ei tue päätöksissään pitkäaikaista menestyksekästä työtä
tehnyttä seuraa.”

Voikkaan Urheilu-Veikot ry on jättänyt valituksen sisäliikuntatilojen vakiovuorojen päätöksestä 7.6.2019. Valituksessa todetaan, että Voikkaan
Urheilu-Veikoille myönnetyt vuorot eivät sovi harjoitteluohjelmaan sekä
valmentajien viikkokuvioon, koska heidän vakiovuorohakemuksessaan
Kuusankosken Urheilutalon painisalille hakemansa vuoro on siirretty
tiistaista klo 17.30–19.00 maanantaille klo 17.30–19.00 sekä torstain vuoro
siirretty keskiviikolle klo 17.30–19.00. Voikkaan Urheilu-Veikot kokee
ajankohdan olevan huonoin mahdollinen heidän viikko-ohjelmaan sekä
painimolskin käyttötarkoitus on painin harjoittaminen eikä esimerkiksi
muiden lajien oheisharjoittelu.
Vakiovuoroprosessissa vuoro myönnettiin PokLi ry:lle, jotka ilmoittivat vakiovuorohakemuksessaan tarvitsevansa vuoroja 70 juniorille tiistaisin ja
torstaisin klo 16.30–20.00. Voikkaan Urheilu-Veikot ilmoitti hakemuksessaan hakevansa vuoroja 5-10 painijalle.
Vakiovuorojakosäännön jakoperusteena otetaan huomioon ensisijaisesti
lapset ja nuoret sekä lajien vaatimukset. Lisäksi tarkoituksena on lisätä
liikuntatilojen käyttöastetta. Oikaisuvaatimuksen jälkeen on käyty Voikkaan
Urheilu-Veikkojen ja PokLin kanssa on keskusteltua puhelimitse ja
sähköposteilla, jossa haettu ratkaisua vuoroihin. Valituksen jälkeen
päätökseen tyytymättömälle Voikkaan Urheilu-Veikoille ja PokLille tarjottiin
seuraavista tiloista korvaavia ajankohtia päätöksen tilalle:
Kuusankosken Urheilutalon painisali:
Tiistai ja torstai: klo 18.45–20.15 väliselle ajalle (Voikkaan Urheilu-Veikot)
Tiistai ja torstai: klo 16.30–18.45 väliselle ajalle (PokLi)
PokLi ry hyväksyi kyseisen ehdotuksen, mutta Voikkaan Urheilu-Veikot ei
ottanut tarjottuja vuoroja vastaan.
Uuden ehdotukseen tyytymättömälle Voikkaan Urheilu-Veikoille ja PokLille
tarjottiin seuraavista tiloista korvaavia uusia ajankohtia päätöksen tilalle:
Kuusankosken Urheilutalon painisali:
Tiistai: klo 18.30–20.00 väliselle ajalle (J+A Voikkaan Urheilu-Veikot)
Tiistai: klo 16.30–18.30 väliselle ajalle (J PokLi)
Torstai: klo 17.30–19.00 väliselle ajalle (J Voikkaan Urheilu-Veikot)
Kuusankosken Urheilutalon judosali:
Torstai: klo 16.30–18.30 väliselle ajalle (J PokLi)
PokLi on hyväksynyt kyseisen ehdotuksen, mutta Voikkaan Urheilu-Veikot
ei hyväksynyt ehdotusta, koska tiistaina aikuiset harjoittelevat jo Kouvolassa.
Molempien seurojen kanssa käytyjen keskustelujen perusteella päädyttiin
seuraaviin vuoroihin:
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Kuusankosken Urheilutalon painisali:
Tiistai: klo 17.00–18.30 väliselle ajalle (J Voikkaan Urheilu-Veikot)
Tiistai: klo 18.30–20.00 väliselle ajalle (J PokLi)
Torstai: klo 16.30–18.30 väliselle ajalle (J PokLi)
Torstai: klo 18.30–20.00 väliselle ajalle (J+A Voikkaan Urheilu-Veikot)
Lisätietoja: Liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen, puh. 020 615 8228,
teemu.makipaakkanen(a)kouvola.fi
Liikunta- ja kulttuurijohtajan ehdotus:
Hyväksytään neuvottelun mukainen vuorojako Kuusankosken painisalin
vakiovuorojaosta.
Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
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Ilmoitusasiat
Likula § 79
Käyttöoikeussopimus Mielakan rinnekeskuspalveluista
Viranhaltijapäätökset
Liikunta- ja kulttuurijohtaja
Yleinen päätös
3.6.2019 § 50 Liikuntatilojen taksan huojennus / Sudet ry
4.6.2019 § 52 Kulttuurin kohdeavustus vuoden 2019 tapahtumaan / Horizon Ignited, Miska Ek 700 €
4.6.2019 § 53 Liikunnan tapahtuma-avustus vuoden 2019 tapahtumaan /
Sudet ry 1000 €
Liikuntapäällikkö
Yleinen päätös
7.6.2019 § 2 Liikuntapaikkojen käyttövuorojen myöntäminen talvikaudelle
2019-2020
Liikunta- ja kulttuurijohtajan ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 75, 76, 77, 79 §:t.
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUKSEN JOHDOSTA TEHTYYN PÄÄTÖKSEEN
Pöytäkirjan 78 §.
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai


etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen
valitusajan päättymistä.
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Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite:
Käyntiosoite:
Sähköpostiosoite:
Faksinumero:
Puhelinnumero:

PL 1744, 70101 Kuopio
Minna Canthin katu 64, Kuopio
ita-suomi.hao@oikeus.fi
029 564 2501
029 564 2502

Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika on ma-pe klo 8.00-16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet .
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen


vaaditaan tehtäväksi
perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös
tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos
asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljen


pj.

nöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
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Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään tuomioistuinmaksulaissa 1455/2015 ja
oikeusministeriön asetuksessa 31.12.2018/1383. Maksu on 260 euroa.
Tuomioistuinlain 9 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos
hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kouvolan kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite:
Käyntiosoite:
Sähköpostiosoite:
Faksinumero:
Puhelinnumero:

PL 85, 45101 Kouvola
Torikatu 10, 3 krs. Kouvola
kirjaamo@kouvola.fi
020 615 3054
020 615 4003 tai 020 615 4801

Kouvolan kaupungin kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9.00-15.00
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