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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Likula § 115
Liikunta- ja kulttuurijohtajan ehdotus:
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
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Pöytäkirjan tarkastajat
Likula § 116
Liikunta- ja kulttuurijohtajan ehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Vuorossa ovat Sari Porvari ja Arto Sahamies.
Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Sari Porvari saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 15.36.
Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.
____________
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Kouvolan kaupungin ja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen välisen
sopimuksen päivittäminen pakolaisten kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä
8448/05.11.00/2019
Likula § 117
Kaakkois-Suomen ELY-keskus ehdottaa, että Kouvolan kaupunki lisää kuntapaikkojen myöntämistä turvapaikkahaun kautta oleskeluluvan saaneille ja
lisää kiintiöpakolaisten vastaanottoa sisältäen hätätapaukset. Kaakkois-Suomen ELY esittää, että Kouvola myöntää kuntapaikan vähintään 60 pakolaiselle (kiintiöpakolaiset, hätätapaukset sekä turvapaikkahaun kautta oleskeluluvan
saaneet) vuodessa. ELY:n kirje on oheismateriaalina.
Kuntapaikkasopimus tulisi päivittää ottamalla huomioon EU:n tietosuoja-asetus (GDPR), joka on tullut voimaan 25.5.2018. Kymenlaaksossa sosiaali- ja
terveyspalvelut on siirretty Kymsote-kuntayhtymän hoidettaviksi. Tehtävät
sisältävät myös kotouttamiseen liittyviä tehtäviä. Ne kotouttamiseen liittyvät
tehtävät, jotka Kymsote hoitaa kunnan puolesta, voidaan sisällyttää
sopimukseen.
TAUSTAA
Kaupunginhallitus on hyväksynyt Kouvolan kaupungin ja Kaakkois-Suomen
ELY-keskuksen välisen sopimuksen kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen
edistämisestä 13.1.2014 (§ 7). Sopimuksen kohdassa kaksi todetaan seuraavasti: Kouvolan kaupunginvaltuuston 22.1.2010 hyväksymän maahanmuutto-ohjelman mukaisesti kaupunki ottaa vastaan joustavasti kiintiöpakolaisia
vuosittaisten määrärahojen puitteissa. Pakolaiskiintiöllä tarkoitetaan
ELY-keskuksen kuntaan osoittamia kiintiöpakolaisia sekä myönteisen päätöksen saaneita, pakolaisten vastaanoton piiriin kuuluvia turvapaikanhakijoita.
Sopimus on avoin eikä sisällä sovittuja määrällisiä kuntapaikkatavoitteita.
Vuonna 2015 allekirjoitettu sopimus on oheismateriaalina.
Kouvola on vastaanottanut pakolaisia koko 2000-luvun ajan. Tulijat ovat tulleet kiintiöpakolaisina, perheenyhdistämisen kautta tai he ovat muuttaneet
itsenäisesti. Kouvola on vastaanottanut keskimäärin 15–20 kiintiöpakolaista
vuodessa. Kuntaan tulevien ulkomaan kansalaisten määrä on kääntynyt
laskuun vastoin valtakunnallista kehitystä. Automaattisen laskennallisten
korvausten maksatusjärjestelmän mukaan Kouvolassa oli syyskuussa 2019
yhteensä 198 korvausten piirissä olevaa pakolaista, kun se oli vuotta aiemmin
252 ihmistä.
Uusien turvapaikanhakijoiden määrä on laskenut jyrkästi vuoden 2015 jälkeen, samoin turvapaikkahaun kautta oleskeluluvan saaneiden määrä on pienentynyt. Pakolaisia on maailmassa kuitenkin enemmän kuin koskaan.
UNHCR:n pakolaisstatuksen oli saanut vuoden 2017 lopussa 25,4 miljoonaa
ihmistä. EU:n tavoitteena on lisätä EU:n alueella pakolaisten uudelleen sijoittamista eli kiintiöpakolaisuutta. Suomen hallitus on kasvattamassa pakolaiskiintiötä 750 kiintiöpakolaisesta 850–1050 kiintiöpakolaiseen vuodessa.
Kouvola saa valtiolta laskennallista korvausta kiintiöpakolaisista neljän vuoden
ajan ja turvapaikkamenettelyn kautta pakolaisaseman tai oleskeluluvan saaneiden osalta kolmen vuoden ajan. Korvauksia maksetaan myös perheenyhdistämisen kautta Suomeen tulleiden kotouttamisesta. Laskennallisten
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korvausten lisäksi Kouvola saa valtiolta erityiskustannusten korvausta enintään kymmeneltä vuodelta huomattavista sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista, mikäli pakolaisen hoidon ja huolenpidon tarve liittyy Suomeen tuloa
edeltäneisiin tapahtumiin. Tulkkauskustannukset kotouttamis- sekä sosiaali- ja
terveyspalveluissa korvataan kustannusten perusteella ilman aikarajoitusta
kiintiöpakolaisille ja turvapaikkamenettelyn kautta Suomeen oleskeluluvan
saaneille, joilla ei ole Suomen kansalaisuutta.
Lisäkorvausta on mahdollista saada hätätapausten vastaanottamisesta valtion rahoittamasta Sylvia-hankkeesta 3400 euroa alle 7-vuotiaista ja 1150
euroa yli 7-vuotiaista pakolaisista, mikäli kunta vastaanottaa vähintään 5
hätätapausta vuodessa.
Kouvolan kaupungin konsernipalvelujen johtoryhmä käsitteli 5.11.2019 pakolaisten vastaanottamisen nostamista vähintään 60 tulijaan vuosittain.
Lisätietoja: Maahanmuuttokoordinaattori Tuija Väyrynen, puh. 020 615 530,
tuija.vayrynen(at)kouvola.fi ja palvelupäällikkö Anne Eriksson, puh. 020 615
8492, anne.eriksson(at)kouvola.fi
Liikunta- ja kulttuurijohtajan ehdotus:
Kouvolan kaupunki lisää kuntapaikkojen myöntämistä turvapaikkahaun kautta
oleskeluluvan saaneille ja lisää kiintiöpakolaisten vastaanottoa ja sitoutuu
vähintään 60 pakolaisen vastaanottamiseen vuositasolla. Näistä vähintään 5
on hätätapauksina maahan tulleita kiintiöpakolaisia. Kuntapaikkojen määrä
tarkentuu vuosittain Kouvolan kaupungin ja Kymsote-kuntayhtymän
resurssien perusteella.
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Kouvolan kaupungin välinen kuntapaikkasopimus päivitetään ottamalla huomioon EU:n tietosuoja-asetus GDPR ja
Kymsote-kuntayhtymän tekemät kotouttamiseen liittyvät tehtävät.
Asian käsittely:
Leo Lindström teki päätösehdotuksesta poikkeavan muutosesityksen:
"Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää liikunta- ja kulttuurijohtajan ehdotuksen hylkäämistä.
Emme voi hyväksyä Kouvolan kaupungin taloustilanteessa uusi velvoitteita tai
kuluja. Ehdotus on myös epämääräinen. Siinä esitetään pakolaisen vastaanotolle minimimäärää, mutta ei maksimia, joka voi olla mitä tahansa. Ehdotus ei
ole myöskään ratkaisu ongelmaan eli pakolaisuuteen, kaupungin taloudesta
puhumattakaan, jossa on luvattu kääntää kaikki kivet säästöjen aikaan
saamiseksi. Tehokkaampaa olisi tukea pakolaisleirejä kuin ottaa tänne
pakolaisia, joille Kouvolakin on vain kauttakulkupaikka.
Maista joista tullaan humanitaarisin syin, pakolaiset käyttävät tutkitusti enemmän julkisia palveluita ja saavat enemmän tulonsiirtoja, kuin maksavat veroja
vielä vuosienkaan maassaolon jälkeen. Valtion vastaantulot eivät kata kaikkia
kaupungille syntyviä pitkän aikajakson kustannuksia. Monikulttuurisuudella on
myös suora syy-seuraus suhde lisääntyvään rikollisuuteen ja yhteiskunnan
epävakauteen.
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Perussuomalaisten valtuustoryhmä"
Muutosesitystä ei kannatettu.
Liikunta- ja kulttuurijohtajan muutettu ehdotus:
Kouvolan kaupunki lisää kuntapaikkojen myöntämistä turvapaikkahaun kautta
oleskeluluvan saaneille ja lisää kiintiöpakolaisten vastaanottoa ja sitoutuu
tarpeen mukaan noin 60 pakolaisen vastaanottamiseen vuositasolla. Näistä
vähintään 5 on hätätapauksina maahan tulleita kiintiöpakolaisia. Kuntapaikkojen määrä tarkentuu vuosittain Kouvolan kaupungin ja Kymsote-kuntayhtymän
resurssien perusteella.
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Kouvolan kaupungin välinen kuntapaikkasopimus päivitetään ottamalla huomioon EU:n tietosuoja-asetus GDPR ja
Kymsote-kuntayhtymän tekemät kotouttamiseen liittyvät tehtävät.
Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:
Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.
Leo Lindström jätti perussuomalaisten valtuustoryhmän eriävän mielipiteen
tehtyyn päätökseen. Eriävä mielipide on pöytäkirjan liitteenä.
Jukka Silén saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.37.
Anne Eriksson poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16.04.
____________
Liitteet
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Liikuntapalveluiden taksojen päivitys
1367/02.04.00/2017
Likula § 118
Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 11.11.2019 asianro 9 liikunnan
ja kulttuurin palveluverkosta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen liikunnan ja kulttuurin palveluverkosta seuraavin
muutoksin:








Liikuntapaikkaverkon liikuntapaikkojen lakkautukset toteutetaan taulukossa 3 esitetyn kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti seuraavin
tarkennuksin.
Korian uimahalli irtisanotaan päättymään vuoden 2020 loppuun mennessä. Uimahallien toiminta jatkuu vuoden 2020 jälkeen Anjalankosken, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan uimahalleissa. Uimahalliverkkoa tarkastellaan uuden hallin valmistuttua. Uimahalleihin ei tällä
välin investoida, vaan tehdään vain välttämättömimmät korjaustoimenpiteet.
Haanojan judosali, Haanojan kuntosali ja Haanojan palloilusali sekä
Kuusankosken kalliosuojan kuntosali suljetaan vuonna 2026 uusien liikuntatilojen valmistumisen yhteydessä.
Liikuntatilojen varausmaksuja kaikilta käyttäjäryhmiltä korotetaan siten,
että tulonlisäysodote on yhteensä 400.000 € vuodessa.
Jäähallien määrärahoista vähennetään 450.000 € vuoden 2021 taloussuunnittelusta ja vähennyksen korvaavat toimintatavat tai tulonmuodostumiset tulee selvittää vuoden 2020 aikana.
Uuden monitoimihallin rakentaminen ei nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ole mahdollista.

Kaupunginhallituksen esityksenä oli alle 18-vuotiaiden ohjatun liikunnan
varausmaksut 1.6.2020 alkaen 10 €/alkava tunti. Muita liikunnan taksoja
korotetaan 10 % 1.1.2020 alkaen. Valtuuston hyväksytyssä muutosehdotuksessa poistui alle 18-vuotiaiden varausmaksut 1.6.2020 alkaen sekä
muiden taksojen korotus 1.1.2020. Liikunta- ja kulttuurilautakunnalle
annettiin tehtäväksi päättää, miten liikuntapaikkojen varausmaksujen
400 000 euron tulonlisäys vuodessa saadaan.
Tulolisäykseen pääseminen vaatii liikuntapalveluiden taksojen korostusta
10 %:lla sekä alle 18-vuotiaiden harjoitusmaksujen mahdollista käyttöönottamista. Tulolisäysodotukseen voi vaikuttaa varausten väheneminen alle
18-vuotiaiden maksuttomuuden poistamisesta sekä muiden hintojen
korotuksesta. Asiaa on käsitelty seuraparlamentin puheenjohtajan kanssa,
joka on kutsunut seuraparlamentin kokoontumaan käsittelemään asiaa.
Hinnastoa tarkastellaan kevään aikana niin, että valtuuston asettama
lisätuotto-odotus täyttyy.
Taksat on liitteenä.
Lisätietoja: Liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen, puh. 020 615 8228,
teemu.makipaakkanen(at)kouvola.fi, liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa
Toikka, puh. 020 615 3831, vesa.toikka(at)kouvola.fi
Liikunta- ja kulttuurijohtajan ehdotus:
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Liikunta- ja kulttuurilautakunta päättää korottaa liikuntapaikkojen hintoja 10
% 1.1.2020 alkaen.
Liikunta- ja kulttuurijohtajan muutettu ehdotus:
Liikunta- ja kulttuurilautakunta päättää korottaa liikuntapaikkojen hintoja 10
% 1.1.2020 alkaen. Päätetään valmistella alle 18-vuotiaiden
10 €/tunti taksan toteutus kevään aikana.
Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:
Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.
Kokous keskeytettiin tämän asian käsittelyn aikana neuvottelutauon ajaksi
klo 17.19. - 17.30.
____________
Liitteet
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Kouvolan kaupungin liikunnan ja kulttuurin toimialan organisaatio 1.1.2020
8449/00.01.00/2019
Likula § 119
Kaupunginvaltuusto päätti organisaatiomuutoksesta 17.6.2019.
Organisaatiomuutoksen tavoitteena on ollut yksinkertaistaa organisaatiota
ja selkiyttää esimiesten rooleja. Muutoksen yhteydessä on tehostettu
johtamista sekä palveluiden tukipalvelut on osin yhdistetty, jolloin mahdollistuu henkilöresurssien yhteiskäyttö ja osaamisen hyödyntäminen.
Sähköisten prosessien kehittämistä jatketaan edelleen.
Yhteisten tukipalveluiden rakentaminen on aloitettu elokuussa 2019 yhdessä siirtyvän henkilöstön kanssa. Valmistelu jatkuu prosessien kuvaamisella
ja työtehtävien ja vastuiden selkiyttämisellä sekä delegointien suunnittelulla. Tukipalveluiden toiminta käynnistyy 1.1.2020.
Kulttuuripalveluissa päivitetään kirjaston vastuuhenkilöiden nimekkeitä selkeämmiksi ja ajanmukaisemmiksi organisaatiomuutoksen yhteydessä.
Kaksi vastuuhenkilöistä on viranhaltijoita ja kolme toimihenkilöitä. Kouvolan kirjaston esimiesresurssia supistettiin merkittävästi vuonna 2014, jolloin
kolme esimiestehtävää lopetettiin. Kaksi kirjaston pysyvistä esimiestehtävistä on täytetty määräaikaisesti ja ne on tarkoitus nyt vakinaistaa
henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Kyse ei ole esimiesresurssin
lisäämisestä, vaan vastuiden tarkentamisesta ja nimikemuutoksista. Hallintosäännön § 38 mukaan työsuhteisen tehtävän nimikemuutoksista päättää
henkilöstöjohtaja ja virkanimikemuutokset hyväksyy kaupunginhallitus.
Kirjaston vastuuhenkilöstö on liitteenä.
Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti liikuntapaikkojen hoito- ja kunnossapito siirtyvät tekniikan palveluista takaisin liikuntapalveluihin
1.1.2020. Organisaatiomuutoksella tehostetaan ja kehitetään toimintaa,
saadaan palveluiden koordinointia parannettua sekä selkiytetään liikuntapalveluiden organisaatiota. Tavoitteena on edistää liikuntapalvelujen vaikuttavuutta nykyisten resurssien pohjalta. Uuden organisaation operatiivisen toiminnan hiontaa jatketaan osana normaalia kehittämistä. Palvelutuotantoa kehitetään tiedolla johtaen ja kuntalaisia sidosryhmiä kuullen.
Liikuntapalvelut jaetaan kolmeen yksikköön: liikkumaan aktivointi, seurayhteistyö ja liikuntapaikat. Liikuntapäällikkö johtaa liikuntapalveluita, jossa
työskentelee 72 vakituista ja neljä määräaikaista liikunnan ammattilaista.
Liikkumaan aktivointi -yksikön tehtävä sisältää ohjattua liikuntaa,
liikuntaneuvontaa, vertaisohjattua liikuntaa, liikuntaviestintää sekä
liikuntatapahtumia ja -kampanjoita. Liikkumaan aktivointi –yksikköä johtaa
liikuntakoordinaattori. Liikuntapaikat-yksikkö huolehtii liikuntaolosuhteiden
ja –verkon hallinnosta, kehittämisestä sekä valvonnasta. Yksikkö huolehtii
lisäksi tilavarauksista, liikuntapaikkojen ylläpidosta ja hoidosta,
uimahallipalveluista sekä uinninopetuksesta. Yksikköä johtaaa liikuntapaikkapäällikkö.
Liikunnan ja kulttuurin toimialan organisaatio on liitteenä.
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Lisätietoja: Liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa Toikka, puh. 020 615 3831,
vesa.toikka(at)kouvola.fi
Liikunta- ja kulttuurijohtajan ehdotus:
Liikunta- ja kulttuurilautakunta päättää hyväksyä liikunnan ja kulttuurin toimialan organisaatioesityksen ja kirjaston uuden vastuuhenkilöjärjestelmän
sekä merkitä tiedoksi tähän liittyvät tehtävänimikkeet.
Liikunta- ja kulttuurilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että
se osaltaan hyväksyy kirjaston kaksi virkanimikemuutosta.
Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
Liitteet
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Liikunnan ja kulttuurin toimialan organisaatio 1.1.2020
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Vastaus valtuustoaloitteeseen Valkealan uimarannan ja venepaikkojen säilyttämiseksi
5540/10.03.06/2018
Kv 12.11.2018 § 152
Puheenjohtaja Jouko Leppänen esitteli valtuutettu Birgit Koskelan ja 4
muun valtuutetun jättämän seuraavan valtuustoaloitteen:
"Kouvolan kaupungin tarkoituksena on muuttaa Valkelan kirkonkylän uimaranta uimapaikaksi, mikä käytännössä tarkoittaisi kaupungin ylläpidon
lopettamista. Uimaranta ja venepaikat sijaitsevat vierekkäin Lappalan
rannalla.
Kouvolan kaupunki aloitti tänä syksynä venepaikkojen purkamisen ennenkuin valituksia(2 kpl.) oli käsitelty. Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti
kokouksessaan 9.10.2018 että venepaikkoja ei pureta vaan ne
kunnostetaan ja neuvottelut aloitetaan Valkelan kyläyhdistyksen kanssa.
Valkealan kirkonkylän ainut uimaranta sijaitsee kauniilla Lappalanrannalla.
Uimaranta on erittäin suosittu kaikenikäisten kuntalaisten keskuudessa.
Kirkonkylän alueella asuu tuhansia ihmisiä. Aluella asuu paljon lapsiperheitä joille uimaranta kesäisin on todella tärkeä virkistys ja kuntoilualue. Uimarantaa käyttävät kesäisin myös monet muut eri ikäiset alueen asukkaat.
Uimarannan läheisyydstä lähtee luontopolku ns.Huikealenkki, mikä on erityisesti koululaisten, päiväkotien ja kaikkien kuntalaisten käytössä. Luontopolku näkötorneineen rannan läheidyydessä tarjoaa virkistystä kaikenikäisille kuntalaisille. Valkealan kyläyhdistys on rakentanut rantaan
grillipaikkoja ja parantanut rannan ja luontopolun viihtyisyyttä ja käytettävyyttä.
Venepaikkojen säilyttäminen myös kirkonkylällä on tärkeää, koska Jokela,
Niinistö ja Virranniemen venepaikat ovat lähes 100%:sti varattuja ja
välimatkat kirkonkylältä muihin venepaikkoihin on pitkä etenkin niille veneilijöille, joilla ei ole mahdollisuutta kuljettaa venettä trailerilla. Venepaikkojen
hinnat tulisi yhtenäistää ko. alueilla kaikille samansuuruisiksi.
Esitän, että Valkealan kirkonkylän uimaranta ja venepaikat säilytetään ja
aluetta tulee tulevaisuudessa kehittää enemmän kaikkien kuntalaisten
virkistysalueeksi kaupungin ylläpitämänä yhteistyössä Valkealan kyläyhdistyksen kanssa."
Kaupunginvaltuuston päätös:
Päätettiin yksimielisesti lähettää aloite kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
____________
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Likula § 120
Aloite on toimitettu liikunta- ja kultturilautakunnan sekä teknisen lautakunnan valmisteltavaksi, koska aloite koskee sekä venepaikkoja että uimarantaa, jotka sijaitsevat vierekkäin Lappalan rannalla.
Aloitteessa todetaan uimarannan osalta, että Kouvolan kaupungin tarkoituksena on muuttaa Valkelan kirkonkylän uimaranta uimapaikaksi.
Uimaranta tarkoittaa luonnonvaraista tai rakennettua rannalla olevaa uimiseen soveltuvaa paikkaa, joka on tarkoitettu yleiseen käyttöön.
Uimapaikalla tarkoitetaan mitä tahansa luonnonvaraista rantaa, jota käytetään yleisemminkin uimiseen. Uimaranta on paikka, joka on nimenomaisesti kartassa tai mainoksessa osoitettu uintiin soveltuvaksi, yleiseen
käyttöön tarkoitetuksi paikaksi ja jonka varusteista, kunnosta ja ylläpidosta
joku taho vastaa. Tällaisen yleisen uimarannan tulee täyttää tietyt
turvallisuudelle ja varustetasolle asetettavat vähimmäisvaatimukset
riippumatta siitä, kuka uimarantaa ylläpitää.
Kouvolassa sijaitsee 20 uimarantaa ja kaksi talviuintipaikkaa. Valkealan
kirkonkylällä sijaitsee kaksi uimarantaa, jotka sijaitsevat Lappalanjärvellä
sekä Likolammella.
Liikuntapaikkaverkkoselvityksessä esitetään kahdeksan uimarannan lakkauttamista ja kahden uimarannan hoitovastuun siirtämistä Kouvolan virkistysalueyhdistykselle. Kyseiset Valkealan kirkonkylän uimarannat eivät
kuitenkaan ole lakkautettavien listalla liikuntapaikkaverkkoselvityksessä.
Valtuustoaloitetta on lisäksi käsitelty venepaikkojen osalta teknisessä lautakunnassa (27.8.2019 §143 ja 15.10.2019 §198) osana kaupungin ylläpitämien venepaikkojen ja niiden vähentämistä koskevaa selvitystä. Tekninen lautakunta on 15.10.2019 päättänyt, että Valkealan kirkonkylän
venepaikka-aluetta (sis. laituri- ja soutuvenepaikat) lähdetään ulkoistamaan.
Muistutuksiin annetussa viranhaltijavastauksessa (Tela 15.10.2019 § 198)
on lisäksi todettu, että yhteistyö Valkealan kyläyhdistyksen kanssa on yksi
vaihtoehto laiturin säilymiselle.Telan päätös on oheismateriaalina.
Lisätietoja: Liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen, puh. 020 615 8228,
teemu.makipaakkanen(at)kouvola.fi
Liikunta- ja kulttuurijohtajan ehdotus:
Liikunta- ja kulttuurilautakunta antaa uimarantaa koskevilta osin edellä esitetyn vastauksenaan valtuustoaloitteeseen ja esittää kaupungihallitukselle
ja edelleen valtuustolle, että se merkitsee saadun vastauksen tiedoksi ja
toteaa, ettei aloite anna aihetta toimenpiteisiin.
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Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Viikonlopun aukioloajat Inkeroisten ja Myllykosken omatoimikirjastoissa 1.1. - 31.5.2020
8450/12.03.01/2019
Likula § 121
Liikunta- ja kulttuurilautakunta vahvisti 15.05.2019 kokouksessaan (§ 64)
kirjastojen aukioloajat ajalle 2.9.2019 - 31.5.2020. Myöhemmin kaupungin
säästötoimenpiteiden vuoksi kirjastojen syksyn 2019 aukioloaikoja
jouduttiin supistamaan ajalle 2.9.- 31.12.2019 (liikunta- ja kulttuurilautakunta 28.08.2019/§ 90).
Kirjastoissa otetaan käyttöön 1.1.2020 alkaen 15.5.2019 päätöksen mukaiset aukioloajat. Poikkeuksena kirjastotoimenjohtaja esittää, että Myllykosken ja Inkeroisten kirjastoissa omatoimiaika loppuu viikonloppuisin jo klo
17. Myllykosken ja Inkeroisten kirjastojen aukioloajat on liitteenä.
Perusteluna aukiolon supistukselle on kyseisissä kirjastoissa viikonloppuiltoina tapahtunut tilojen sotkeminen ja häiritsevä käytös. Mikäli kyseiset
kirjastot avattaisiin omatoimiasiointiin viikonloppuiltoina, olisi iltoihin
ostettava vartijapalveluita takaamaan turvallista asiointia.
Esitetyt aukiolot ovat kohtuullisen laajat, joten kirjastopalvelut pysyvät hyvin tavoitettavissa alueella.
Lisätietoja: Kirjastotoimenjohtaja Selja Kunttu, puh. 020 615 7262, selja.kunttu(at)kouvola.fi
Liikunta- ja kulttuurijohtajan ehdotus:
Liikunta- ja kulttuurilautakunnan kokouksessaan (15.5.2019) vahvistamat
aukioloajat astuvat muilta osin voimaan 1.1.2020, mutta Inkeroisten ja
Myllykosken osalta omatoimiaika päättyy perjantaista sunnuntaihin klo 17.
Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
Liitteet
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Liikunnan ja kulttuurin toimialan kuukausikatsaus 1-10/2019
6813/02.02.01/2019
Likula § 122
Liikunnan ja kulttuurin toimialan palveluihin kuuluvat liikunta- ja kulttuurilautakunta (sisältää mm. toimialan hallinnon) sekä liikunta-, kulttuuri- ja yhteisöpalvelut.
Toimialan talousarvion toteutuma 1-10/2019:
Milj. euroa
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

TA 2019 TA-muutos Muutettu Tot. 1-10
TA

3,4
-30,6
-27,1

0,0
0,5
0,5

3,5
-30,1
-26,6

2,9
-24,9
-21,9

Tot-%

TPE

84,7
82,7
82,4

3,5
-30,1
-26,6

Liikunnan ja kulttuurin toimialan talousarvion toteutuman toimintakate on
lokakuussa 82,4 % (tasainen tot. 83,3 %).
Liikunnan ja kulttuurin toimialan kuukausikatsaukset 1-9/2019 ja 1-10/2019
ovat liitteinä.
Lisätietoja: Liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa Toikka, puh. 020 615 3831,
vesa.toikka(at)kouvola.fi ja controller Päivikki Toivakka, puh.020 615 5212,
paivikki.toivakka(at)kouvola.fi
Liikunta- ja kulttuurijohtajan ehdotus:
Liikunnan ja kulttuurin toimialan kuukausikatsaukset 1-9/2019 ja
1-10/2019 merkitään tiedoksi.
Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
Liitteet
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Liikunnan ja kulttuurin toimialan kuukausikatsaus 1-9/2019
Liikunnan ja kulttuurin toimialan kuukausikatsaus 1-10/2019

ptk. tark.

ptk. tark.

Kouvolan kaupunki

Pöytäkirja

Liikunta- ja kulttuurilautakunta

§ 123

11/2019

280

20.11.2019

Ilmoitusasiat
Likula § 123
- Liikunta- ja kulttuurilautakunnan I vuosipuoliskon kokouspäivät vuonna
2020 ovat keskiviikkoisin 22.1., 19.2., 25.3., 29.4. ja 27.5 klo 16.30.
- Lausunto asuminen ja ympäristö -toimialalle Kouvolan ydinkeskustan
osayleiskaavaehdotukseen on oheismateriaalina.

- Kulttuuri kunnan toiminnassa 2019 -tiedonkeruun kuntakohtaiset tulokset
on julkaistu 10.10. TEAviisari-verkkopalvelussa (www.teaviisari.fi) . Tutkimus -raporttiin voi tutustua verkossa:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-409-7
- Aili - Kulttuurisen vanhustyön valtakunnallinen verkoston
"Kulttuurisen vanhustyön laatu ja vaikuttavuus" -hankesuunnitelma
- Kouvolan kansalaisopistoa on pyydetty Parik-säätiön ja Multitalento oy:n
(Aikuiskoulutus Taitaja) yhteistyökumppaniksi liittyen Maahanmuuttajien
kotoutumiskoulutuksen DNRO KASELY/1285/2019 toteutukseen. Sopimus
on voimassa sopimuskaudet 2020 ja 2021 sekä mahdolliset optiovuodet
2022 ja 2023. Yhteistyössä jaetaan monikulttuurisuuteen ja kotoutumiseen
liittyvää asiantuntijuutta sekä luodaan luontevia mahdollisuuksia
kahdensuuntaiseen kotoutumiseen. Erikseen sovittaessa voidaan tehdä
koulutusyhteistyötä sekä tutustumiskäyntejä oppilaitokseen. Kumppanuudella vahvistetaan yhteistyötä maahanmuuttajille tarkoitetun kotokoulutuksen ja maahanmuuttaja-asiakkaiden hyväksi.
Kumppanuudessa ei on kyse taloudellisesta sitoumuksesta, vaan hankerahoituksen päätösten jälkeen enemmänkin sisällöllisestä yhteisteistyöstä,
jota täsmennetään kotoutumisenkoulutuksen aikana.
- Uusi museolaki astuu voimaan 1.1.2020. Museolain myötä uudistui myös
museoiden valtionosuusjärjestelmä. Valtionosuus myönnetään neljäksi
vuodeksi. Haku valtionosuusjärjestelmään päättyi 20.2.2019. Valtionosuuden laskenta perustuu museoiden toteutuneiden kustannusten perusteella
laskettaviin yksikköhintoihin ja opetus- ja kulttuuriministeriön
valtionosuuden perusteeksi vahvistamiin henkilötyövuosiin. Museoiden
henkilötyövuosimääriä vahvistettaessa otetaan huomioon toteutuneiden
henkilötyövuosien määrä edeltävältä nelivuotiskaudelta. Poikilo-museot
saavat valtionosuutta vuosina 2020-2023 185 861 €. Vuonna 2018
valtionosuus oli 147 381 €. Poikilo-museoiden valtionosuus perustuu
seitsemään henkilötyövuoteen.
Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjeet
- museoiden henkilötyövuodet ja yksikköhinnat vuonna 2020
- museoiden hyväksyminen valtionosuuden piiriin vuonna 2020 sekä alueellisten ja valtakunnallisten vastuumuseoiden nimeäminen
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- Kansalaisopistojen toiminta ja talous 2018 -raportti
https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2019/raportti-kansalaisopistojen-talo
udesta-ja-toiminnasta-2018-julkaistu
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Kouvolalle erityisavustusta
vähävaraisten perheiden 7-15 -vuotiaiden lasten ja nuorten liikunnan
harrastuksen tukemiseksi 27 000 euroa.
Viranhaltijapäätökset
Liikunta- ja kulttuurijohtaja
Yleinen päätös
16.10.2019 § 62 Liikunnan tapahtuma-avustus vuoden 2019 tapahtumaan
/ Valkealan Kajo ry 600 €
16.10.2019 § 64 Kulttuurin kohdeavustus vuoden 2019 tapahtumaan /
Pohjois-Kymen 4H-yhdistys ry 500 €
5.11.2019 § 67 Liikunnan suunnistuskartta-avustukset vuodelle 2019
Liikunta- ja kulttuurijohtajan ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 115, 116, 119, 120, 122, 123 §:t.
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Pöytäkirjan 117, 118, 121 §:t.
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 Kouvolan kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 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 oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kouvolan liikunta- ja
kulttuurilautakunta.
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

Kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9.00-15.00.
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Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 päätös, johon haetaan oikaisua
 se, millaista oikaisua vaaditaan
 millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.
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

Kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9.00-15.00.
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