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Kuntalaisaloite, nuorisotilat

Elämänlaatulautakunta 11.09.2018 § 146

 Oriveden kaupungin nuorisopalvelujen toiminta on kokenut
alkuvuonna 2018 suuria muutoksia, osittain johtuen
lisämäärärahan tuomasta resurssista sekä nuorisotilojen
toiminnan kehittämisestä.

 Nuorisotilojen kävijämäärät ovat kasvaneet voimakkaasti kevään
aikana ja tiloilla toimii myös muiden palveluyksiköiden ryhmiä.
Nuorisopalveluiden oman toiminnan laajennuttua myös
pienryhmä ja harrastetiimi toimintaan on huomattu tilojen
aiheuttamia rajoitteita.

 Nuorisotiloilla sattui vesivahinko heinäkuussa 2018 ja siitä syystä
toiminnot jouduttiin järjestämään uudelleen, väistötiloihin päästiin
vasta syyskuun alussa ja ne ovat alustavasti käytössä syyskuun
loppuun.

 Oriveden nuoret ovat tehneet alla olevan aloitteen, kannattajana
aloitteella on myös nuorisopalvelun henkilökuntaa:

________________________________________
Lähettäjä: noreply.elomake@orivesi.fi <noreply.elomake@orivesi.fi>
Lähetetty: 17. heinäkuuta 2018 17:01
Vastaanottaja: Kirjaamo Oriveden Kaupungin
Aihe: E-lomake: Sähköinen lomake kuntalaisaloitteen tekemiseen

Tieto tallennuksen saapumisesta

E-lomakkeeseen on saapunut tallennus lomakkeelle, johon sinut on merkitty vastaanottajaksi.

Tallennuksen tiedot

Lomake:    2014 (Sähköinen lomake kuntalaisaloitteen tekemiseen)
Lähetetty: 17.7.2018 klo 17:01

Raportti: http://elomake.orivesi.fi/lomake/raportti.php?lomake_id=61

Nimi:   verneri vilho sauli vesala
Osoite:   kaarnatie 5
Aloitteen sisältö:   Asia:
Oriveden nuorille uudet nuoriso tilat

Perustelut:
1.Nuoret tarvitsevat enemmän tilaa nuorisotalon toiminnalle. Nuorisotalon käviämäärät ovat
nousseet. Isommat tilat mahdolistavat monipuolisen harrastamisen
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2.Nuorisotalon sijainti ja käytännöllisyys eivät ole enään ajan tasalla.esim.keittiö on liian pieni
nuorisotalon käviämäärään verrattuna.

3.Paloturvallisuus. Nuorisotalon viimeisestä huoneesta ei ole mitään ulos pääsyä palon sattuessa.
Nuorisoilloissa kun käviöitä on lähes 50 ei pääse nopeasti ulos edes pääuloskäynnistä.

4.Vesivahingot. Viimevuosien aikana 3 vesivahinkoa nuorisotalolla.

Ehdotus: Oriveden nuorisotalo toiminnalle olisi esimerkilliset tilat mm. tyhjät Sporttian tilat tai
Opiston tilat. Sporttialla olisi isommat tilat ja hyvä sijainti.

Aloitteen kannattajat: Valtteri Välimaa,Annika Anttila,Nuoriso ohjaaja Jenni ahokas,Nuoriso ohjaaja
Mira Marski,Niko Väätänen,Henna Annala,Anna Sulin,Samuli Niskala,Ilmari Mäkinen.
Haluan tiedon aloitteen vastaanottamisesta:   1

======================================
HUOMAA !
Tämä on automaattinen viesti, joka kertoo lomakkeen tallennuksesta. Älä vastaa Reply/vastaa
-toiminnolla tähän viestiin!

Sait tämän viestin siksi, että sähköpostiosoitteesi on lomakkeen asetuksissa vastaanottajana.
======================================

Liikuntapäällikön  päätösehdotus:
 Elämänlaatulautakunta päättää:
 1. Merkitä aloitteen tiedokseen
 2. Aloittaa selvitystyön nykyisten nuorisotilojen soveltuvuudesta

toimintaan tulevaisuudessa, toimintamallien ja käyttäjämäärien
noustessa sekä mahdollisten uusien vaihtoehtoisten tilojen
saatavuudesta ja kustannuksista.

 Tähän liittyen tulee tilata nykyisistä tiloista
tarkastus-/lausuntokäynti palo- ja työterveysviranomaisen
toimesta.

 3. Pyytää selvityksen Oriveden kaupungin tilapalveluilta 3.7.2018
vesivahingon korjauksesta sekä korjauksen jälkeen tehdyistä
tarkastus-/mittaustuloksista. Erityistä huomiota tulee kiinnittää
työsuojelullisiin asioihin sekä esim sisäilman terveyteen. Tiloja
käytetään toimistotyössä sekä niissä oleskellaan pitkiäkin aikoja
niin henkilökunnan kuin asiakkaidenkin toimesta.

Päätös:
 Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.

 Merkitään että jäsen Jyrki Tuomaala poistui kokouksesta klo
20:30.

Orivedellä 24.4.2019
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