Mikkeli
Anttolan aluejohtokunta

Pöytäkirja
17.11.2015

Aika

17.11.2015, klo 18:00 - 19:57

Paikka

Anttola-talo, Taipaleentie 31, 52100 Anttola

9/2015

Käsitellyt asiat
§ 65

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 66

Pöytäkirjan tarkastus

§ 67

Vuoden 2015 nuori Anttolalainen

§ 68

Pro Patria taulujen säilyttäminen ja uudelleensijoittaminen

§ 69

Anttolan aluejohtokunnan avustusjakoperusteiden päivittäminen

§ 70

Muut asiat

§ 71

Tiedoksi

1 (14)

Mikkeli
Anttolan aluejohtokunta

Pöytäkirja
17.11.2015

9/2015

Saapuvilla olleet jäsenet
Jorma Harmoinen, puheenjohtaja
Tiina Leinonen, 1. varapuheenjohtaja
Helena Kukko
Ilpo Pylkkänen
Juhani Kauppi
Katriina Noponen
Suvi Salonranta
Tapani Korhonen
Titta Korpikallio
Toni Leppänen
Muut saapuvilla olleet
Eija Parkkinen, palvelusihteeri, sihteeri
Vesa Himanen, kaupunginhallituksen jäsen
Olli Lahti, kehityspäällikkö
Susanna Savander, Anttolan yhtenäiskoulun rehtori, saapui 19:00
Poissa

Ilkka Kuva

Allekirjoitukset

Jorma Harmoinen
Puheenjohtaja

Eija Parkkinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
25.11.2015

25.11.2015

Titta Korpikallio

Helena Kukko

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään nähtävillä Anttola-talossa 26.11.2015.

Eija Parkkinen
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§ 65
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Aluejohtokunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos saapuvilla on
enemmän kuin puolet aluejohtokunnan jäsenmäärästä.
Ehdotus
Esittelijä: Jorma Harmoinen
Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 66
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkistettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten,
että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä
kerrallaan. Tarkastus tulee suorittaa kunkin kokouksen jälkeen seuraavan
viikon keskiviikkona ja tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
Anttola-talolla torstaina 26.11.2015 klo 12.00 - 16.00.
Ehdotus
Esittelijä: Jorma Harmoinen
Pöytäkirjan tarkastajiksi esitetään Titta Korpikallio ja Helena Kukko.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Anttolan aluejohtokunta, § 53, 22.09.2015
Anttolan aluejohtokunta, § 67, 17.11.2015
§ 67
Vuoden 2015 nuori Anttolalainen
MliDno-2015-1897
Anttolan aluejohtokunta, 22.09.2015, § 53
Valmistelija / lisätiedot:
Olli Lahti
Olli.Lahti@mikkeli.fi
Anttolan aluejohtokunta palkitsee vuoden anttolalaisen nuoren. Palkinnon voi
saada merkittävästä kulttuuri- tai liikuntasuorituksesta, esimerkillisyydestä tai
muusta palkitsijan hyväksymästä teosta. Palkittava voi vuoden 2015 aikana
täyttää enintään 25 vuotta.
Palkinnon saajaa voivat ehdottaa yksityiset henkilöt, järjestö tai koulu. Valitsija
voi valita saajan myös ehdotusten ulkopuolelta.
Ehdotus
Esittelijä: Jorma Harmoinen
Ilmoitus laitetaan 5.10.2015 mennessä Anttolan Sanomiin ja ehdotukset
valittavasta nuoresta 30.10.2015 mennessä. Valinta julkaistaan joulukauden
avauksessa 11.12.2015.
Päätös
Hyväksyttiin.

Anttolan aluejohtokunta, 17.11.2015, § 67
Valmistelija / lisätiedot:
Olli Lahti
Olli.Lahti@mikkeli.fi
Vuoden nuori anttolalainen 2015 ehdokkaat tuli ilmoittaa 30.10.2015
mennessä. Valinta julkaistaan joulukauden avauksessa 10.12.2015.
Ehdotus
Esittelijä: Jorma Harmoinen
Esitetään kokouksessa ja päätös julkistetaan 10.12.2015 joulun avauksen
yhteydessä. Valittu henkilö/ ryhmä palkitaan 250 euron stipendillä.
Päätös
Aluejohtokunta valitsi vuoden 2015 vuoden nuoren/ ryhmän ja se julkistetaan
10.12.2015 joulun avauksen yhteydessä.
Tiedoksi
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Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, § 40, 10.06.2015
Anttolan aluejohtokunta, § 68, 17.11.2015
§ 68
Pro Patria taulujen säilyttäminen ja uudelleensijoittaminen
MliDno-2015-1158
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, 10.06.2015, § 40
Valmistelija / lisätiedot:
Matti Karttunen
Matti.Karttunen@mikkeli.fi
Mikkelin Seudun veteraanijärjestöt ovat lähestyneet kirjeitse Mikkelin
kaupunginhallitusta. Järjestöt ovat huolissaan koulukiinteistöissä sijaitsevista
Pro Patria tauluista. Mikkelin kaupunki on lakkauttanut ja lakkauttamassa
kouluja. Tässä yhteydessä koulukiinteistöjen käyttötarkoitus muuttuu
ja kouluihin sijoitetut Pro Patria taulut saatetaan joutua siirtämään.
Veteraanijärjestöjen näkemyksen mukaan Pro Patria taulujen sijoituspaikaksi
tulee saattaa mahdollisimman arvokas tila. Järjestöt pyytävät, että Mikkelin
kaupunki huolehtii Pro Patria taulujen säilyttämisestä ja uudelleen
sijoittamisesta sillä arvokkuudella, minkä taulut ansaitsevat.
Museotoimen näkemyksen mukaan paras vaihtoehto Pro Patria taulujen
suhteen on säilyttää ne alkuperäisellä sijoituspaikallaan, mikäli koulukiinteistön
uusi käyttötarkoitus mahdollistaa sen. Mikäli kiinteistön uusi käyttötarkoitus
ei mahdollista taulujen säilyttämistä alkuperäisillä paikoillaan, tulee
ensisijaisesti etsiä lakkautettavan koulun lähettyviltä – esimerkiksi samasta
kyläyhteisöstä - riittävän arvokas tila, johon taulu voidaan sijoittaa. Sijoitus
on syytä ratkaista tapauskohtaisesti kyseessä olevan yhteisön näkemyksiä
kuunnellen. Kolmantena vaihtoehtona on taulujen siirtäminen museotoimen
esinesäilytystiloihin, jossa taulut eivät ole yleisön nähtävillä.
Niiden henkilöiden muistoa, jotka uhrasivat henkensä suomalaisen
elämänmuodon ja arvojen puolustamisessa vapaan isänmaamme hyväksi, on
syytä vaalia edelleenkin.
Museotoimenjohtajan päätösehdotus: Lautakunta päättää, että Pro
Patria taulut säilytetään alkuperäisillä sijoituspaikoillaan, mikäli kyseisten
kiinteistöjen uusi käyttötarkoitus sen mahdollistaa. Mikäli kiinteistön uusi
käyttötarkoitus ei mahdollista taulun säilyttämistä alkuperäisellä paikallaan
tulee ensisijaisesti etsiä lakkautettavan kiinteistön lähettyviltä – esimerkiksi
samasta kyläyhteisöstä - riittävän arvokas tila, johon taulu voidaan sijoittaa.
Sijoitus on syytä ratkaista tapauskohtaisesti kyseessä olevan yhteisön
näkemyksiä kuunnellen. Kolmantena vaihtoehtona on taulujen siirtäminen
museotoimen esinesäilytystiloihin, jossa taulut eivät ole yleisön nähtävillä.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
Lautakunta päättää, että Pro Patria taulut säilytetään alkuperäisillä
sijoituspaikoillaan, mikäli kyseisten kiinteistöjen uusi käyttötarkoitus sen
mahdollistaa. Mikäli kiinteistön uusi käyttötarkoitus ei mahdollista taulun
säilyttämistä alkuperäisellä paikallaan tulee ensisijaisesti etsiä lakkautettavan
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kiinteistön lähettyviltä – esimerkiksi samasta kyläyhteisöstä - riittävän arvokas
tila, johon taulu voidaan sijoittaa. Sijoitus on syytä ratkaista tapauskohtaisesti
kyseessä olevan yhteisön näkemyksiä kuunnellen. Kolmantena vaihtoehtona
on taulujen siirtäminen museotoimen esinesäilytystiloihin, jossa taulut eivät
ole yleisön nähtävillä.
Keskustelun jälkeen esittelijä teki muutetun ehdotuksen:
Lautakunta päättää, että
- Pro Patria taulut säilytetään alkuperäisillä sijoituspaikoillaan, mikäli kyseisten
kiinteistöjen uusi käyttötarkoitus sen mahdollistaa. Mikäli kiinteistön uusi
käyttötarkoitus ei mahdollista taulun säilyttämistä alkuperäisellä paikallaan
tulee ensisijaisesti etsiä lakkautettavan kiinteistön lähettyviltä – esimerkiksi
samasta kyläyhteisöstä - riittävän arvokas tila, johon taulu voidaan sijoittaa.
Sijoitus on syytä ratkaista tapauskohtaisesti kyseessä olevan yhteisön
näkemyksiä kuunnellen.
- Museotoimi käy keskustelun veteraanijärjestöjen ja seurakunnan kanssa koko
Mikkelin aluetta koskevista Pro Patria taulujen sijoittamisesta.
- Myös Mikkelin alueen lakkautettujen koulujen taulujen kohtalo selvitetään.

Päätös
Esittelijän muutettu ehdotus hyväksyttiin.

Anttolan aluejohtokunta, 17.11.2015, § 68
Valmistelija / lisätiedot:
Matti Karttunen, Olli Lahti
Matti.Karttunen@mikkeli.fi
Mikkelin kaupungin museotoimisto tiedustelee kulttuuri-, nuorisoja liikuntalautakunnan päätökseen viitaten 10.6.2015 § 40, Anttolan
aluejohtokunnalta alueella sijaitsevista Pro-Patria tauluista seuraavia seikkoja;
1. Kuinka paljon alueellanne on Pro-Patria tauluja?
2. Missä ne sijaitsevat?
3. Onko tiedossanne alkuperäiseltä sijoituspaikalta poistettuja Pro-Patria
tauluja?
4. Onko teillä ehdotusta alueenne Pro Patria taulujen sijoituspaikaksi?
Vastauksia on pyydetty 18.12.2015 mennessä.
Ehdotus
Esittelijä: Jorma Harmoinen
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Pro-Patria taulut on Anttolassa sijoitettu Anttolan yhtenäiskoulun aulatiloihin,
muihin kysymyksiin aluejohtokunta antaa tarvittavat tiedot määräaikaan
mennessä.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 69
Anttolan aluejohtokunnan avustusjakoperusteiden päivittäminen
MliDno-2015-2335
Valmistelija / lisätiedot:
Olli Lahti
Olli.Lahti@mikkeli.fi
Liitteet

1 AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET Anttola 17.11.2015.pdf
Mikkelin kaupungin kotisivulla on uudistettu avustusten hakumenettely ja
ohjeistus avustusten hakemiseksi. Uudistuksen seurauksena hakemukset
tulee tehdä sähköisesti. Tarkemmat tiedot löytyvät osoitteesta; http://
www.mikkeli.fi/avustukset#aluejohtokunnat. Tehdyt uudistukset koskevat myös
aluejohtokuntia. Ohjeissa ei ole yhtä yksityiskohtaisesti ohjeistettu hakijoita,
kuin mitä on aluejohtokunnan ohjeissa. Tämän johdosta on tarpeellista
päivittää aluejohtokunnan vahvistamat avustusjakoperusteet (18.3.2014).
Ehdotus
Esittelijä: Jorma Harmoinen
Aluejohtokunta vahvistaa avustusten jakoperusteet.
Päätös
Tehdään tarvittavat muutokset avustusten jakoperusteisiin.
Tiedoksi
yhdistyksille.
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§ 70
Muut asiat
Aluejohtokunta ottaa kokouksessa tarvittaessa käsiteltäväksi myös muut asiat,
mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.
1. Anttolan yhtenäiskoulun sisäilman korjaustilanne.
2. Malan huvilan käyttö- ja varaussäännöt.
3. Anttola-talon Kääriälän kammarin tila.
Ehdotus
Esittelijä: Jorma Harmoinen
1. Aluejohtokunta kuuli rehtoria tilanteesta ja aluejohtokunta edellyttää,
että koulun käytössä olevat väliaikaiset opetustilat ovat riittävät.
2. Säännöissä 4. kohta. "Ennakkovaraukset tehdään 20.03. mennessä
kirjallisena. Jos, samalle päivälle tulee useampia varauksia, on Anttolassa
työskentelevillä etuoikeus varaukseen. Tämä koskee vain ennakkovarauksia."
Aluejohtokunta päättää poistaa 4. kohdan. Uudet säännöt lähetetään tiedoksi
tilahallintoon ja kaupunginhallitukselle.
3. Aluejohtokunta esittää kaupugin tilahallinolle, että Kääriälän kammarin tila
tulee palauttaa alkuperäiseen käyttötarkoitukseen, jonka jälkeen tilaa voitaisiin
vuokrata ulkopuolisille.
Päätös
1.-3. Hyväksyttiin.
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Tiedoksi
Aluejohtokunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat:
1. Talousarvion toteutuma 11.11.2015.
Ehdotus
Esittelijä: Jorma Harmoinen
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Muutoksenhakukielto
§65, §66, §68, §69, §70, §71
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.
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Oikaisuvaatimus
§67
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.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

