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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Likula § 124
Liikunta- ja kulttuurijohtajan ehdotus:
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
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Pöytäkirjan tarkastajat
Likula § 125
Liikunta- ja kulttuurijohtajan ehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Vuorossa ovat Raija Sierman-Henttonen ja Jukka Silén.
Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:
Jukka Silén oli estynyt. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erkka Koskinen ja
Raija Sierman-Henttonen.
Jukka Silén saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.15.
____________
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Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Likula § 126
Liikunta- ja kulttuurijohtajan ehdotus:
Tarkastetaan edellisen kokouksen pöytäkirja.
Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Marika Peltonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo
17.30.
____________
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Anjalankosken Taideseura ry:n oikaisuvaatimus tilavuokra-avustuksesta 2019
8172/02.04.02/2019
Likula § 127
Anjalankosken Taideseura ry vaatii kulttuurin tilavuokra-avustusten päätökseen 8172/02.04.02/2019 oikaisua:
"Anjalankosken Taideseura ry esittää oikaisuvaatimuksen yllä mainittuun
päätökseen seuraavin perustein:
Anjalankosken Taideseura ry haki tilavuokra-avustusta 3708 euroa Kouvolan Asunnot Oy:lle maksamasta vuokrasta. Avustusta saimme 974 euroa,
joka on huomattavasti haettua pienempi. Näin suuri leikkaus vaarantaa
seuran toiminnan jatkossa.
Lisäksi päätös asettaa seudun taideseurat eriarvoiseen asemaan, koska
jotkut seurat saavat tilat käyttöönsä korvauksetta.
Pyydämmne, että tilavuokra-avustus korotetaan vähintään 2500 euroon.
Näin pystymme toteuttamaan seuran lapsille suunnatun 40-vuotisohjelman
nykyisissä toimitiloissa, jotka ovat toiminnalle soveliaat.
Anjalankosken Taideseura ry (myöhemmin ATS) perustettiin vuonna 1980
edistämään ja kehittämään alueen kuvataideharrastusta. Seura on ollut
perustamisestaan lähtien aktiivisesti mukana ensin Anjalankosken kaupungin ja nyt Kouvolan seudun taide-elämän eteenpäinviemisessä. Erityisen
lähellä sydäntä on koko toiminnan ajan ollut lasten ja nuorten
kuvataiteideharrastuksen aktivoiminen ja taidekasvatuksen kehittäminen
kouluissa. Niinpä seura oli vuonna 1987 suunnittelemassa Lasten ja nuorten kuvataidetapahtumaa yhdessä Anjalankosken kaupungin kulttuuritoimen sekä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Anjalan
osaston kanssa. Tätä toimintaa tehtiin lähes 30 vuotta. Aihe on otettu uudelleen mukaan aktiiviseen toimintaa vuodesta 2017, jolloin Anjalankosken
Taideseura oli mukana Suomen 100-vuotisjuhlavuoden tapahtumissa
piirustuskilpailulla alueen kouluille. Tästä saimme
pääministerin allekirjoittaman kunniakirjan, joka on työtilamme seinällä.
ATS on koko toimintansa ajan saanut avustusta ensin Anjalankosken kaupungilta, sittemmin Kouvolan kaupungilta, sillä jäsenmaksujen tuotto ei
kata vuokrakustannuksia, varsinkin kun vuokria on korotettu toimintavuosien aikana ja vastaavasti avustuksia on leikattu. ATS on
pitänyt jäsenmaksun tarkoituksella edullisena, että jäsenillä on mahdollisuus osallistua monipuoliseen toimintaan.
Vuosi 2020 on Anjalankosken Taideseuran 40-vuotisjuhlavuosi, jonka puitteissa olemme suunnitelleet lapsille ja nuorille erilaisia tapahtumia pitkin
vuotta. Seuran yleiskokous päätti myös 7.11.2019, että seuralle kirjoitetaan
historiikki kuluneista 40 toimintavuodesta. Kirjaan
haastatellaan jäseniä, ja pyydetään asiantuntija-artikkeleita ulkopuolisilta.
Kirjan ulkoasun suunnittelun, taiton ja toimituksen valittuun painoon toteuttaa toimittaja/valokuvaaja * * * * * * * * * * *
Kirjan toteutusta varten anomme apurahaa tuotannosta syntyviin kustanpj.
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nuksiin.
Nyt tehty karsimispäätös vaarantaa seuran 40-vuotisen toiminnan lasten ja
nuorten kuvataidekasvatuksessa sekä seuran tulevaisuuden
kokonaisuudessaan, sillä seuralla ei ole mahdollisuutta pitää nykyisiä työtiloja nykyisillä kustannuksilla. Myöskin tulevan juhlavuoden ohjelman
toteutus vaarantuu toimitilojen puutteeseen."
Liikunta- ja kulttuurijohtaja teki 20.11.2019 viranhaltijapäätöksen
kulttuurijärjestöjen tilavuokra-avustuksista 2019. Toimivalta perustuu
Kouvolan kaupungin hallintosäännön pykäliin 24 ja 31 sekä liikunta- ja
kulttuurilautakunnan päätöksiin 27.2.2019 (§ 12, 24). Päätöksessä otetaan
huomioon liikunta- ja kulttuurilautakunnalla käytettävissä oleva resurssi ja
järjestöjen perustellut tilakustannukset.
Kaupunginhallituksen päätöksellä 16.9.2019 § 296 kulttuurin tilavuokra-avustuksia vähennettiin 16 000 eurosta 13 000 euroon.
Tänä vuonna kaikille tilavuokra-avustusta hakeneille palautettiin 26 % haetuista kustannuksista.
Vuonna 2018 Anjalankosken Taideseura haki samaa summaa kuin tänä
vuonna eli 3 708 euroa, silloin seuran avustus oli 1 300 euroa. Vuonna
2019 avustussumma on pienempi, koska jaettava summa pieneni.
Lisätietoja: Yhteisötyökoordinaattori Leena Järvenmäki, puh. 020 615
4032, leena.jarvenmaki(at)kouvola.fi ja yhteisöpalvelujen päällikkö Anne
Eriksson, puh. 020 615 8492, anne.eriksson(at)kouvola.fi
Liikunta- ja kulttuurijohtajan ehdotus:
Oikaisuvaatimus hylätään.
Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
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Vuoden urheiluteon valintaraati
1365/00.04.04/2017
Likula § 128
Kouvolan aikuisväestön lautakunta päätti kokouksessaan 25.10.2017 §
114 valita valintaraadin valitsemaan Kouvolan vuoden urheiluteon. Valintaraatiin valittiin kolme lautakunnan edustajaa, jotka olivat Jukka Silén, Tomi
Pahkala sekä Essi Vainio. Lisäksi Kymenlaakson Liikunta ry on nimennyt
oman edustajansa valintaraatiin. Valintaryhmän koollekutsujana ja
sihteerinä toimii kaupungin liikuntapäällikkö.
Koska Essi Vainio ei ole enää liikunta- ja kulttuurilautakunnassa, tulee lautakunnan nimetä uusi jäsen valintaraatiin Essi Vainion tilalle toimikauden
loppuun asti ja pyytää Kymenlaakson Liikunta ry:tä nimeämään edustajansa valintaryhmään.
Lisätietoja: Liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen, puh. 020 615 8228,
teemu.makipaakkanen(at)kouvola.fi
Liikunta- ja kulttuurijohtajan ehdotus:
Lautakunta nimeää toimikautensa ajaksi valintaryhmään yhden lautakunnan edustajan sekä pyytää Kymenlaakson Liikunta ry:tä nimeämään edustajansa. Valintaryhmälle delegoidaan Kouvolan vuoden urheiluteon valinta.
Liikuntapäällikkö toimii työryhmän sihteerinä.
Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin. Valintaryhmään lautakunnan edustajaksi
nimettiin Petri Kuutti.
____________
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Kuntalaisaloite Kouvolan hyppyrimäen montun muuttamisesta yleiseksi pulkkamäeksi
8378/00.08.00/2019
Likula § 129
Kuntalaisaloite.fi-palvelusta on saapunut 29.10.2019 * * * * * * * * * *jättämä kuntalaisaloite, jossa on 6 osallistujaa:
”Kouvolan hyppyrimäen montun muuttaminen yleiseksi pulkkamäeksi
Kouvolan hyppyrimäet ovat olleet pitkän aikaa erittäin harvassa ja vähäisessä käytössä. Nyt niitä ollaan itse asiassa jo esittämässä purettavaksi.
Samalla viereen on kuitenkin rakennettu uudet portaat, jotka vetävät paljon
kuntoilijoita puoleensa. Mielestäni mäkimonttu olisi saatava myös
hyödylliseen käyttöön, ja niinpä esitänkin, että mäkihyppy lopetettaisiin
kyseisessä paikassa kokonaan ja mahdollistettaisiin mäkihyppymontun
alaosan käyttö yleisenä pulkkamäkenä.
Paikka toimisi matalan kynnyksen liikuntapaikkana lapsiperheille, ja pienillä muutoksilla (esim. muovikepit ja nauhat rajaamaan laskua, pehmustepatjat nykyiseen ala-aitaan) varmistettaisiin toiminnan asianmukaisuus ja
turvallisuus.
Hyppyrimäen lähellä on jo nyt hyvin parkkitilaa, joten se on helposti saavutettavissa. Nykyinen käyttö on niin vähäistä, että on perusteltua muuttaa
tämä keskeinen liikuntapaikka lasten ja perheiden helpoksi ja suosituksi
talviliikuntapisteeksi.
Kaupungin heikossa taloudellisessa tilanteessa on löydettävä myös luovia
ratkaisuja, joilla edistetään asukkaiden hyvinvointia ja hyödynnetään tehokkaasti käytettävissä olevat resurssit. Hyppyrimäen montun valjastaminen yleiseksi pulkkamäeksi olisi juuri tällainen toimenpide.”
Kaupungille on saapunut Kuntalaisaloite.fi-portaalin kautta aloite hyppyrimäen montun muuttamiseksi pulkkamäeksi. Aloitteen on allekirjoittanut 6
kuntalaista ja siinä toivotaan, että kaupunki hyödyntäisi hyppyrimäen montun matalan kynnyksen liikuntapaikaksi.
Pulkkamäenlasku on perinteinen ja erinomainen perheliikuntamuoto talvella, joka on monille tuttu harrastus lapsuudesta. Pulkkamäkien tulisi sijaita
yhdyskuntarakenteessa siten, että ne olisivat mahdollisimman hyvin
saavutettavissa sekä myös turvallisella alueella. Yleisesti rakennetun
pulkkamäen suunnittelussa ja rakentamisessa tulee ottaa huomioon kuluttajaturvallisuuslain huolellisuus ja informointivelvoitteet. Pulkkamäkeä ei
tule sijoittaa vaaralliseen paikkaan ja palvelun tarjoajalta vaadintaan
valvontaa, turvallisuusasiakirjoja sekä huoltoa.
Liikuntapaikkaverkkoselvityksessä halutaan lisätä matalankynnyksen liikuntamahdollisuuksia, johon myös pulkkailukulttuuri osittain kuuluu. Liikuntapalvelut arvioi, että tämän hetkinen hyppyrimäen monttu ei sovellu ilman
muutostöitä ja hoitoa pulkkamäeksi. Hyppyrimäen aluetta tullaan selvittämään hyppyrimäen purkujen jälkeen mahdolliseksi matalan kynnyksen
liikuntapaikaksi, jossa selvitellään samalla hyppyrimäen montun ja rinteen
ottamista liikunta- ja hyötykäyttöön.
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Lisätietoja: Liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen, puh. 020 615 8228,
teemu.makipaakkanen(at)kouvola.fi
Liikunta- ja kulttuurijohtajan ehdotus:
Liikunta- ja kulttuurilautakunta päättää esittää yllä olevan selvityksen vastineena hyppyrimäen montun muuttamiseksi pulkkamäeksi koskevaan
kuntalaisaloitteeseen.
Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
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Vastaus valtuustoaloitteeseen lukutaidon vahvistamisesta teatterin ja draaman keinoin
7851/12.99.00/2019
Kv 19.08.2019 § 81
Puheenjohtaja Jouko Leppänen esitteli Kokoomuksen valtuustoryhmän jättämän seuraavan valtuustoaloitteen:
"Suomen kunnissa tulisi tehdä työtä lasten ja nuorten lukutaidon edistämiseksi. Yksi ratkaisu siihen olisi tukea lukutaitoa teatterin ja draaman keinoin.
Suomalaisten lukutaito on rapistumassa. PISA-arvioinnissa Suomen kansallinen keskiarvo (536) sijoittuu tyydyttävälle suoritustasolle. Arvioinnin
mukaan heikkoja lukijoita oli kahdeksan prosenttia. Eurostatin tutkimusten
(8/2016) mukaan Suomessa on enemmän koulutuksen ja työelämän
ulkopuolelle pudonneita nuoria kuin muissa Pohjoismaissa. Lukutaito on
yksi avaintekijä syrjäytymisen ehkäisyssä. Se on myös elinikäisen
oppimisen perusta. Vankka pohja lukutaidolle luodaan lapsena. Lukutaito
on taito, joka kehittyy ja jota tulee kehittää koko elämän ajan.
Lukutaidon kehittämisessä on tärkeää löytää lapsia ja nuoria kiinnostavia
tekstejä ja tekstityyppejä sekä laajentaa käsitystä lukemisesta. Jos kaunokirjallinen teos ei tunnu lapsesta tai nuoresta omimmalta lukemisen
muodolta, voimme kannustaa esimerkiksi tietokirjojen tai rap-lyriikoiden
pariin. Sanat haltuun -hankkeessa lukutaitoa lähestyttiin rap-musiikin
keinoin. Hankkeen työpajojen vaikutuksia tutkittaessa puolet nuorista koki
oppineensa uutta, 30 prosenttia kiinnostui uudenlaisista teksteistä, ja yli 20
prosenttia muutti suhtautumistaan lukemiseen.
Yksi ratkaisu lasten ja nuorten lukutaidon edistämiseen on, että kunnassa
tehdään lukutaitoa edistävää työtä teatterin ja draaman keinoin. Kiinnostus
kirjoihin ja lukemiseen ei synny itsestään, vaan se vaatii uudenlaisia
menetelmiä. Kirjastojen kirjavinkkaukset voisi toteuttaa draaman keinoin
tai ilmiöpohjaisesti yhdessä tehden. Tätä työtä voitaisiin tehdä kirjastoissa
teatterialan ammattilaisen toimesta. Mukana yhteistyössä olisi paikallisia
kirjailijoita ja taiteen harrastajia, sekä kulttuurijärjestöjä ja -yrityksiä.
Helsingissä lukutaitoa edistetään jo draaman ja teatterin keinoin. Helsingin
kaupunginkirjastolla on seitsemän vuotta ollut kirjaston teatteritäti.
Teatteritäti on vuosien aikana vinkannut ja innostanut useita tuhansia lapsia ja nuoria lukemaan. Annettujen kirjavinkkausten jälkeen kirjoja on
jouduttu tilaamaan lisää kovan kysynnän vuoksi. Syksyn 2019 aikana
kirjavinkkaukset teatterin ja draaman keinoin alkavat Helsingissä myös
aikuisille. Tämä loistava konsepti on mahdollista monistaa mihin tahansa
kuntaan. Helsingin teatteritäti Minna Rimpilä on luvannut auttaa toiminnan
käynnistämisessä. Hankkeen kummeiksi voidaan pyytää oman alueen
kirjailijoita.
Me allekirjoittaneet esitämme, että kunnassa aloitetaan lukutaidon vahvistaminen teatterin ja draaman keinoin."
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Kaupunginvaltuuston päätös:
Päätettiin yksimielisesti lähettää aloite kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
____________
Likula § 130
Kirjasto
Kouvolan kirjasto on valinnut omaksi strategiseksi päämääräkseen lasten
ja nuorten monipuolisen lukutaidon edistämisen. Viime aikoina on ilmestynyt useita tutkimuksia, joissa lukutaito on tunnistettu keskeiseksi opinto- ja
työmenestystä selittäväksi tekijäksi, ja tätä kautta syrjäytymiseltä
suojaavaksi voimavaraksi.
Kouvolan kirjastoissa lasten ja nuorten kirjastotyötä tehdään kuuden lasten
ja nuorten kirjastotyöhön erikoistuneen työntekijän voimin. Yhtenä lasten ja
nuorten kirjastotyön työmuotona Kouvolassa kuten monessa muussakin
Suomen kunnassa on kirjavinkkaukset. Vuonna 2018 kirjasto toteutti 54
vinkkausta, joilla tavoitettiin 1590 oppilasta. Perinteisemmän
kirjavinkkauksen rinnalla Kouvolassa on tehty lisäksi muun muassa KuMuKi-vinkkausta (kuva-musiikki-kirja) sekä kannustettu koululaisia tekemään
videovinkkejä toisilleen.
Lasten ja nuorten lukemisen edistämistä toteutetaan kirjastossa myös monilla muilla keinoin, esimerkkeinä satutuokiot, kirjaston käytön opetus,
näyttelyt, kirjailijavierailut, kirjaston oma nukketeatteri Hikatti sekä erilaiset
hankkeet kuten Tanssimalla satujen maailmaan -hanke. Lasten ja nuorten
kirjastotyön selkärangaksi on rakennettu kirjastopolku tukemaan ja
ohjaamaan kirjaston ja esi- ja perusopetuksen välisen yhteistyön
toteutumista.
Kirjaston henkilöresurssia on kavennettu kuntien yhdistymisen jälkeen
runsaasti. Tämä on vaikeuttanut kaikkien asiantuntijatehtävien hoitamista.
Kaikki kirjastossa lasten- ja nuorten kirjastotyötä tekevät työntekijät
osallistuvat laajasti myös asiakaspalveluun. Lasten- ja nuorten lukemisen
edistämiseen käytettävä henkilöresurssi on säästötoimien jälkeen liian
niukka.
Kirjastossa lasten- ja nuorten monipuolisen lukutaidon edistämisen resurssia on lisättävä. Helsingissä lanseeratun draamapohjaisen lukemisen
edistämisen käyttöönottamiseksi Kouvolan kirjaston säästösuunnitelmaa
on avattava vähintään yhden henkilötyövuoden verran, ja palkattava
draamaan ja teatteriin erikoistunut henkilö, jolla on myös pedagogista
osaamista.
Kansalaisopisto
Kouvolan kansalaisopisto tarjoaa laajan kirjon taiteen perusopetusta, joista
valtuustoaloitteen tavoitteita tukevat erityisesti sanataide ja teatteritaide.
Taiteen perusopetukselle (TPO) on keskeistä tavoitteellisuus, osaamistasolta toiselle eteneminen sekä yksilöt huomioiva oppiminen ja kehitys.
Taiteen perusopetuksen laajuus on yhteensä 500 tuntia ja opetus
toteutetaan taiteen perusopetusta koskevan lain mukaisesti.
Opisto tarjoaa sanataiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaisesti.
Opetus perustuu näkemykseen kielestä ja kirjallisuudesta taiteen ja koko
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yhteiskunnan pohjana. Opetus edistää opiskelijoiden luovuutta, kulttuurista
ja yhteiskunnallista osallisuutta sekä sosiaalisia taitoja. Opetuksen
lähtökohtina ovat ilo, leikki ja kokemuksellisuus. Opetus rohkaisee
mielikuvituksen käyttöön ja oivallusten tekemiseen. Sanataideopetuksessa
opiskelijat kehittyvät monenlaisten tekstien luomisessa ja hiomisessa,
tyylien ja tekstilajien valinnassa, arvottamisessa ja monilukutaidossa.
Teatteritaiteen perusopetuksen opinnot antavat opiskelijalle henkilökohtaisen kokemuksen teatteriharrastukseen. Teatteriopintojen työskentelyssä
hyödynnetään opiskelijan kehoa, ääntä ja mielikuvitusta. Tavoitteena on
monipuolistaa ja vahvistaa opiskelijaa omaan persoonalliseen ilmaisuun.
Esiintyminen ja esiintymiskokemuksen saaminen ovat keskeistä
teatteriopinnoille.
Sanataiteen ja teatteritaiteen perusopetus tarjoaa Kouvolan kansalaisopistossa mahdollisuuden pitkäjänteiseen tavoitteelliseen opiskeluun vauvoista
nuoriin. Taiteen perusopetus on näiltä osin kiinteä osa kurssitarjontaa.
TPO perustana on ainealueittain laaditut opetussuunnitelmat. Opetusta
kehitetään jatkuvasti sekä sisällöllisesti että didaktisesti. Tärkeää on myös
eri ainealueiden välinen yhteistyö ja yhteiset projektit.
Kulttuurikasvatus
Kirjallisuus ja draama ovat molemmat mukana Kouvolan kaupungin Lennokki – kulttuurikasvatusohjelmassa. Kulttuurikasvatusohjelman myötä
jokainen luokka-aste käy järjestelmällisesti läpi jonkun kulttuurikasvatuksen osa-alueen. Kulttuurikasvatusohjelma tukee uudistuneen opetussuunnitelman oppimistavoitteiden saavuttamista taidekasvatuksen menetelmien
keinoin. Kirjallisuus on ohjelmassa 3-luokkien taidelajina ja draama
5-luokkien.
Kirjasto on kulttuurikasvatuksen yhteistyökumppani kirjallisuuden sisällön
tuottamisessa. Lähikirjastovierailuilla oppilaat tutustutetaan kirjastoihin
sekä kirjoista kiinnostumaan, lukutaitoa edistäen.
Kirjallisuuden kulttuurikerhoista lapset saavat kokemuksia osallisuudesta
ja itse tekemisestä, ja ne vaikuttavat positiivisesti
oppimiseen. Lukutaidon kehittämistä draaman ja teatteri-ilmaisun keinoin
voi suositella, erityisesti alakoululaisille.
Teatteri
Kouvolan Teatterissa tehdään monipuolista ja suunnitelmallista kulttuurikasvatustyötä, joka edistää lasten ja nuorten lukutaidon kehittymistä. Ohjelmistoon valitut lastennäytelmät tuovat vuosittain tuhansia lapsia tarinoiden pariin ja tukevat heidän luovuuttaan ja mielikuvitustaan.
Näytelmistä valmistetaan kouluille kirjallisia tehtäväpaketteja, joissa perehdytään näytelmätekstien rakenteisiin ja teemoihin sekä eri kirjallisuudenlajeihin. Erilaisten hankkeiden, kuten Taidetestaajat, kautta nuoria saadaan osallistettua teatterin toimintaan ja syvennettyä heidän katsomiskokemustaan esityksen sisältöä analysoivilla ennakko- ja jälkimateriaaleilla
sekä työpajoilla. Kummiluokkatoiminnassa valittu koululuokka pääsee
tutustumaan teatterin eri osa-alueisiin ja seuraamaan lastennäytelmän
valmistumista aina käsikirjoituksen lukemisesta valmiiseen esitykseen
saakka. Nuortenteatterissa tehdään lukutaitoa edistäviä harjoitteita ja
valmistetaan esityksiä nuorten omista teksteistä.
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Teatterin omat ja yhteistyössä kirjaston kanssa toteuttamat yleisötyötapahtumat ovat tehneet näytelmäkirjailijoita ja kirjallisuuden eri lajeja tutuiksi.
Näyttelijöiden ilmaiset Pop up -runoillat ovat houkutelleet nuorta yleisöä
runouden pariin rennolla ja helposti lähestyttävällä konseptillaan. Eri
teemapäivien yhteydessä lapsille on luettu tarinoita ja satuja.
Kouvolan Teatteri haluaa jatkossakin olla edistämässä lukutaitoa yhteistyössä muiden toimijoiden kuten kirjastojen ja koulujen kanssa omat resurssinsa huomioiden. Teema on mahdollista huomioida esimerkiksi Satupäivän tai Lukutaitopäivän ohjelmaa suunnitellessa. Nuortenteatterissa
voidaan toteuttaa nuorille suunnattuja työpajoja, joissa luovan kirjoittamisen avulla luodaan esitettäviä kohtauksia. Aihetta on mahdollista lähestyä
myös muiden työpajojen ja nuoria kiinnostavien videoiden avulla.
Lasten ja nuorten lukutaidon edistäminen on keskeistä työtä, johon on panostettava riittävästi resursseja. Lukutaidon edistämiseksi draaman ja
teatterin keinoin voisi suunnitella myös eri tahojen välisen yhteistyön tehostamista esimerkiksi kehittämishankkeen kautta.
Lisätietoja: Kulttuuripäällikkö Elina Koivisto, puh. 020 615 8454,
elina.koivisto(at)kouvola.fi, kirjastotoimenjohtaja Selja Kunttu, puh. 020
615 7262, selja.kunttu(at)kouvola.fi
Liikunta- ja kulttuurijohtajan ehdotus:
Hyväksytään annettu selvitys valtuustoaloitteeseen sekä jatketaan
edelleen lukutaidon edistämistä eri toimijoiden yhteistyönä.
Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
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Ilmoitusasiat
Likula § 131
Liikuntakoordinaattori Marika Peltonen esitteli kokouksen alussa
liikuntapalveluiden liikkumaan aktivoinnin toimintaa.
Liikunta- ja kulttuurilautakunnan seuraava kokous pidetään 29.1.2020 klo
16.30.
Kirjasto on tehnyt aluehallintoviraston 2.12.2019 sulkeutuneeseen valtionavustukset kirjastoille –hankehakuun Tekstistä kuvaan - syvempi lukukokemus –nimisen hankehaun. Hankkeessa koululaisia innostetaan lukemaan ja madalletaan kynnystä lukemiseen visuaalisin keinoin. Median
käytöllä ja visuaalisuudella aktivoidaan myös vähemmän lukevia oppilaita.
Haettava summa on 27 500 €. Omarahoitusosuus on 8000 €, joka
katetaan vakinaisen työntekijän työllä. Aluehallintovirasto tekee päätökset
rahoitettavista hankkeista keväällä 2020.
Viranhaltijapäätökset
Kirjastotoimenjohtaja
Yleinen päätös
18.11.2019 § 4 Kouvolan kirjastojen aukiolot 5.12.2019 sekä Kuusankosken kirjaston sulkeminen 4.-5.12.2019 lamppujen vaihdon takia
Kulttuuripäällikkö
Henkilöstöpäätös
26.11.2019 § 6 Museon amanuenssin siirtäminen intendentin tehtävään
Liikunta- ja kulttuurijohtaja
Yleinen päätös
20.11.2019 § 69 Kulttuurin kohdeavustus vuoden 2019 tapahtumaan / Valkealan Musiikin Ystävät ry 750 €
20.11.2019 § 71 Kulttuurijärjestöjen tilavuokra-avustukset vuonna 2019
20.11.2019 § 72 Dorrit ja August Fuchsin apurahaston apurahat vuodelle
2020
20.11.2019 § 73 Liikunnan tilavuokra-avustukset, syksy 2019
Liikunta- ja kulttuurijohtajan ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 124, 125, 126, 129, 130, 131 §:t.
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Pöytäkirjan 128 §.
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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VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUKSEN JOHDOSTA TEHTYYN PÄÄTÖKSEEN
Pöytäkirjan 127 §.
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.

pj.

ptk. tark.

ptk. tark.

Kouvolan kaupunki

Pöytäkirja

12/2019

305

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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