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Tämän pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu

liikuntajaosto 
 
Aika  13.01.2023 klo 17:00 - 18:32 
 
Paikka  Uimahalin kabinetti, Urheilukatu 3 18100 Heinola 
 
Osallistujat 
 Nimi Tehtävä  
Läsnä Riikonen Pirjo puheenjohtaja  
 Aha Kiia jäsen  
 Peltola Keijo jäsen saapui 17.31 
 Qvintus Esa jäsen  
 
Poissa Ainali Jouni 
 Parkkonen Jari 
 Hepo-Oja Pirjo 
 Järvinen Kaija 
 
Muu Endén Hanna-Liisa kaupunginhallituksen 

edustaja 
saapui 17.06 

 Andersson, Anne  esittelijä  
 Launia Eija pöytäkirjanpitäjä  
 Kaikkonen, Maria  liikuntapalvelujohtaja  
 Lehtimäki Kirsi kaupunginhallituksen 

puheenjohtaja 
 

 
  
 
 
 
Laillisuus ja Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös- 
päätösvaltaisuus valtaiseksi. 
 
 
Käsitellyt asiat 1 - 6 
 
 
Pöytäkirjan   
tarkastus Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kiia Aha ja Esa Qvintus. 
__________________________________________________________________________ 
 
Pöytäkirja yleisesti  Pöytäkirja on julkaistu Heinolan 
nähtävillä  kaupungin verkkosivuilla  www.heinola.fi  
  viimeistä allekirjoitusta seuraavana arkipäivänä. 

(kts. allekirjoitusten yhteenvetosivu > 
https://www.heinola.fi/kaupunki-ja-
paatoksenteko/paatoksenteko/esityslistat-ja-
poytakirjat/muutoksenhakuajan-nahtavana-olevat-sahkoisesti-
allekirjoitetut-poytakirjat/ 

https://www.heinola.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat/muutoksenhakuajan-nahtavana-olevat-sahkoisesti-allekirjoitetut-poytakirjat/
https://www.heinola.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat/muutoksenhakuajan-nahtavana-olevat-sahkoisesti-allekirjoitetut-poytakirjat/
https://www.heinola.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat/muutoksenhakuajan-nahtavana-olevat-sahkoisesti-allekirjoitetut-poytakirjat/
https://www.heinola.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat/muutoksenhakuajan-nahtavana-olevat-sahkoisesti-allekirjoitetut-poytakirjat/
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§ 1 Kuntalaisaloite - Seniorikuntosalin toiminnan lopettamisen siirtäminen 
liikjaos 13.01.2023 § 1    
3/12.04.01/2023    
 
 

 
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Kaupunginhallituksen edustaja Endén saapui tämän asian käsittelyn 
aikana. 

 
Esittelijä palvelualuejohtaja / virikkeellinen elämä Andersson, Anne 
 
Päätösehdotus Liikuntajaosto esittää hyvinvointilautakunnalle, että se hyväksyy 

valmistellun vastauksen kuntalaisaloitteeseen. Lisäksi liikuntajaosto 
esittää, että kävijämäärää seurataan virkamiesten toimesta. 

 
Toimivalta Hallintosääntö 23.1 § 
 
Valmistelija liikuntapalvelujohtaja Kaikkonen Maria, 044 797 8570 
 palvelualuejohtaja Andersson Anne, 050 595 1427 
 etunimi.sukunimi@heinola.fi 
 
Valmistelu Liikuntapalveluille on lähetetty kuntalaisaloite 23.11.2022. 

Kuntalaisaloitteen ensimmäinen allekirjoittaja Pekka Pesonen. 
Aloitteessa pyydetään, että hyvinvointilautakunta harkitsee 
seniorikuntosalin siirtoa pois terveyskeskuksesta. Aloitteessa 
kerrotaan, että salin erityismerkitys on sen sijainnissa ja 
vertaistuessa. Toimintaidea ja tulokset on niin hyviä, että 
lopettamisen sijaan tietoa menetelmän toimivuudesta tulisi levittää.  

 
 Seniorikuntosali oli kaupungin sote-palveluiden järjestämää 

toimintaa. Sote-palvelut siirtyivät 1.1.2023 Hyvinvointialueelle, joka 
ei ollut halukas jatkamaan seniorikuntosali toimintaa. Tilat, joissa 
kuntosali oli, siirtyivät myös uudelle omistajalle. 

 
 Seniorikuntosalitoimintaa kehitetään kevään 2023 aikana yhdessä 

senioreiden kanssa heille mahdollisimman toimivaksi osaksi 
uimahallin kuntosalin toimintaa. Kuntosalin seniorikäyttäjille on 
varattu vertaisohjaajavuoroja to 11-12 ja pe klo 12-13. 

 
 Liikuntabussi -toimintaa laajennetaan kahteen päivään viikossa. Sen 

avulla ikäihmiset pääsevät helposti uimahallin kuntosalille, 
tuolijumppaan ja vesijumppiin. Aikataulut on nähtävissä 
www.heinola.fi/ikaihmisten-liikunta. 

 
 Hyvinvointitoimiala ja sen liikuntapalvelut eivät käynnistä 

seniorikuntosalitoimintaa terveyskeskuksessa vaan se liitetään 
osaksi uimahallin kuntosalin toimintaa. 
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Pekka Pesosen kuntalaisaloite on esityslistan liitteenä.  

 
Jatkokäsittely hyvinvointilautakunta 
  
  
 
 
Liitteet 

1 Julkaistava - Kuntalaisaloite - Seniorikuntosalin toiminnan lopettamisen siirtäminen 
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§ 2 Valtuustoaloite - avustusten korotus seuroille ja järjestöille 
liikjaos 13.01.2023 § 2    
102/00.01.03.01/2023    
 
 

 
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Esittelijä palvelualuejohtaja / virikkeellinen elämä Andersson, Anne 
 
Päätösehdotus Liikuntajaosto esittää hyvinvointilautakunnalle, että se päättää 

käsitellä liikuntajärjestöjen avustukset osana vuoden 2024 
talousarvioesitystä. 

 
Toimivalta Hallintosääntö 23.1 §  
 
Valmistelija liikuntapalvelujohtaja Kaikkonen Maria, 044 797 8570 

etunimi.sukunimi@heinola.fi 
 
Valmistelu Valtuutettu Jarmo Ruuth jätti 20.6.2022 yhdessä kuuden muun 

Perussuomalaisten valtuutetun kanssa aloitteen: Avustusten korotus 
seuroille ja järjestöille. Valtuusto otti asian käsittelyyn 3.10.2022 ja 
merkitsi tämän tiedoksi. Valtuustoryhmän puheenjohtaja Mikko 
Rautkosken kanssa on tarkistettu, että aloite koskee liikunta- ja 
urheilujärjestöjä.  
 
Aloitteessaan valtuutetut esittävät avustuksen nostoa 110 000 
euroon. Lisäavustuksen tulisi painottua alle 18-vuotiaiden  
harrastustoiminnan tukemiseen. Näin avustus tukisi juuri lasten ja 
nuorten liikkumista ja hyvinvointia sekä vähentäisi pahoinvointia ja 
lieveilmiöitä. 
 
Valtuusto päätti 12.12.2022 66§ hyväksyä Heinolan kaupungin 
vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2026 taloussuunnitelman. 
Lisäksi se edellytti, että vuoden aikana tehtävien 
talousarviomuutosten kate haetaan ensisijaisesti toimialojen 
talousarvioiden tai laajemmin kaupungin talousarvion sisältä.  

 
 Perussuomalaisten jättämä valtuustoaloite on esityslistan liitteenä. 
 
Jatkokäsittely hyvinvointilautakunta 
 
   
 
 
Liitteet 

2 Valtuustoaloite - Avustusten korotus seuroille ja järjestöille, Perussuomalaiset 
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§ 3 THL Teaviisari 31.10.2022 - Liikunta kunnan toiminnassa 2022 -tiedonkeruun 
tulokset 
liikjaos 13.01.2023 § 3    
8/00.04.00/2023    
 
 

 
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Esittelijä palvelualuejohtaja / virikkeellinen elämä Andersson, Anne 
 
Päätösehdotus Liikuntajaosto päättää merkitä asian tiedoksi ja lähettää sen 

hyvinvointilautakunnalle 
 
Toimivalta Hallintosääntö 23 § 
 
Valmistelija hyvinvointipäällikkö Mäkilä Kirsi, 044 797 8577 
 liikuntapalvelujohtaja Kaikkonen Maria, 044 797 8570 

etunimi.sukunimi@heinola.fi 
 
Valmistelu Terveyden ja hyvinvointilaitos (THL) kokoaa kuntien 

hyvinvointitietoa. Tiedot kuvaavat terveyden edistämisaktiivisuutta, 
eli kunnan toimintaa asukkaiden terveyden edistämiseksi. Tietoa 
kerätään kuntajohdosta, perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta, 
ammatillisestä koulutuksesta, liikunnasta, perusterveydenhuollosta 
ja kulttuurista. 

 
 Liikunnan osalta tänä vuonna TEAviisariin tiedot toimitti 288 kuntaa, 

mikä kattaa 98 prosenttia kaikista Manner-Suomen kunnista. 
Tietojen avulla voidaan kehittää liikunnan edistämisen johtamista, 
koordinointia ja yhteistyötä sekä arvioida niiden muutoksia kunnissa. 

  
 Heinolan liikunnan tulokset olivat seuraavanlaiset: 
    Heinola Koko maa 
 Sitoutuminen  89 72 

Johtaminen   97 69 
Seuranta ja tarveanalyysi 79 65 
Voimavarat   86 60 
Osallisuus   100 94 
Muu ydintoiminnot  83 74 

 
 Tulokset  
 
 Heinolan Teaviisari-kyselyn 2022 tulokset ovat hyvät. Kaikki kuusi 

arvioitavaa liikunnan osa-aluetta ylsivät parhaalle arviointialueelle ja 
kaikki niistä olivat paremmalla tasolla verratessa maan keskitasoon 
nähden. Koko maan liikunta-aktiivisuuden keskiarvoissa on kaikkien 
muiden paitsi osallisuus-indikaattorin osalta parannettavaa. 
Vahvimmat Heinolan indikaattorit ovat osallisuus ja sitoutuminen. 
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Suurimmat piste-erot Heinolan eduksi valtakunnalliseen keskiarvoon 
verrattuna ovat sitoutumisen ja voimavarojen alueilla.  

 
 Heinolan tulosten vertailussa edelliseen kyselyyn nähden (suluissa 

2020 tulos), arvioitavat kohteet ovat kokonaisuutena pysynyt lähes 
ennallaan ollen 89 pistettä (90). Merkittävin parannus on tapahtunut 
sitoutumisen osa-alueella ollen nyt 97 pistettä (75). Myös 
voimavarat-indikaattori on hieman noussut ollen nyt 86 pistettä (84). 
Osallisuus on pysynyt ennallaan maksimipisteissä. Muut 3 osa-
aluetta ovat laskeneet 7-10 pisteen verran. 

 
 Heinolan tulosta nostivat mm. lasten ja nuorten liikuntasuosituksen 

(OKM 2021:19) käsittely, laajan hyvinvointikertomuksen sisältö sekä 
poikkihallinnollinen työryhmä. Myös liikuntapaikkojen käyttövuorojen 
jakoperusteet, henkilöstön määrä sekä, yhteistoiminta järjestöjen ja 
liikuntapalveluiden kesken näyttäytyivät positiivisesti.  

 
 Teaviisari-kyselyn tarkoituksena on osoittaa myös 

kehittämiskohteita. Kyselyn perusteella eniten kehitettävää 
Heinolassa on maahanmuuttajien, työikäisten, ikääntyneiden ja 
liikkumis- ja toimintaesteisten aktivoinnissa. Tuloksissa näkyivät 
myös mm. vesiliikuntapaikkojen neliömäärä suhteessa asukaslukuun 
sekä seurojen edustajien asiantuntijaelimen puuttuminen. 
Liikuntapaikkojen ympäristökuormitus, kemikaalihaitat, henkilöstön 
ohjeistus ja kunnossapidon koneiden ja laitteiden hankintojen 
elinkaariajattelu voisivat olla kehittämiskohteita tulevaisuudessa. 
 

Jatkokäsittely  hyvinvointilautakunta 
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§ 4 Vuonna 2022 liikunnassa ja urheilussa ansioituneiden palkitseminen 
liikjaos 13.01.2023 § 4    
9/02.05.01.02/2023    
 
 

 
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Jäsen Peltola saapui tämän asian käsittelyn  aikana. 

 
Esittelijä palvelualuejohtaja / virikkeellinen elämä Andersson, Anne 
 
Päätösehdotus Liikuntajaosto päättää  

  
1) liikunnassa ja urheilussa vuonna 2022 ansioituneet ja 
  
2) että palkitsemistilaisuus järjestetään 31.1.2023 klo 18.00. 

 
Toimivalta Hallintosääntö 23.1 §  
 
Valmistelija liikuntapalvelujohtaja Kaikkonen Maria, 044 797 8570 

etunimi.sukunimi@heinola.fi 
 
Valmistelu Hallintosäännön 23.1 §:n mukaan Hyvinvointilautakunnan 

liikuntajaosto päättää vuosittain liikunnassa ja urheilussa 
ansioituneiden henkilöiden /yhteisöjen palkitsemisesta. 

 
 Liikuntajaosto nimeää urheiluseurojen, kuntalaisten esitysten ja 

oman harkinnan pohjalta vuoden urheilijan, vuoden nuoren urheilijan 
sekä vuoden senioriurheilijan. Jaosto nimeää myös vuoden 
valmentajan ja vuoden joukkueen sekä eri lajien vuoden urheilijat. 
Lisäksi jaosto palkitsee harkintansa mukaan liikunta-
/urheilutoiminnassa ansioituneen henkilön /henkilöt. 

 
 Urheiluseurojen ja kuntalaisten koontiesitys urheilussa ja liikunnassa 

ansioituneiden palkitsemisesta julkaistaan CloudMeeting 
tiedostokansiossa. 
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§ 5 Saapuneet asiakirjat ja palautteet 
 
Liikjaos  
  
 
 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Esittelijä palvelualuejohtaja, Virikkeellinen elämä Anne Andersson 
 
Päätösehdotus Liikuntajaosto päättää merkitä asiat tiedoksi. 
 
Valmistelu Ajalla 21.11.-31.12.2022 saapuneet asiakirjat ja Heinolan 

palautepalvelun kautta tulleet liikuntaa koskevat palautteet 
julkaistaan CloudMeeting -tiedostokansiossa. 
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§ 6 Liikuntajaoston ajankohtaiskatsaus 
 
Liikjaos  
 
Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 
Lisäksi päätettiin pitää seuraava liikuntajaoston kokous ke 26.4.2023 
klo 18. 
 
Merkittiin tiedoksi mm. 
- liikunnan taloustilanne 2022 
- Kailas-talon liikuntasalin tilanne 
- Yritysten kanssa yhteistyössä luontoliikuntahanke 
- 25.1. klo 18 seurafoorumi uimahallilla 
- osallistuvan budjetoinnin tilanne. 

 
Esittelijä palvelualuejohtaja, Virikkeellinen elämä Anne Andersson 
 
Päätösehdotus Liikuntajaosto päättää merkitä katsauksen tiedoksi. 
 
Valmistelija liikuntapalvelujohtaja Maria Kaikkonen,  
 puh. 044 797 8570, etunimi.sukunimi@heinola.fi  
   
Valmistelu Palvelualuejohtaja ja liikuntapalvelujohtaja selostavat lautakunnalle 

liikunnan ajankohtaisia asioita. 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 1, § 2, § 3, § 5, § 6 
 
Heinolan kaupunki 
 
Muutoksenhakukielto  
 
 
 Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee: 

  vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §) 
  virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on 

jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille 
työtuomioistuimessa (KVHhl 50 § 2 mom.) 

  etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§) 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 4 
 
Heinolan kaupunki 
 
 
Oikaisuvaatimusohjeet, kunnallisasiat 
 
Oikaisuvaatimusoikeus 
 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka 
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) 
sekä kunnan jäsen. 

 
Oikaisuvaatimusviranomainen 
 

Heinolan kaupunki 
liikuntajaosto 
PL 1001, 18101 Heinola 
sähköposti: kirjaamo@heinola.fi  

 
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen 
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jos 
asianosainen on antanut luvan tiedoksiannon toimittamiseen sähköisesti, 
katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmen (3) päivän kuluessa 
lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän 
(7) päivän kuluttua siitä, kun päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan ja jos oikaisuvaatimusajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 

 
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja sen toimittaminen  
 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän 
allekirjoitettava. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen 
oikaisuvaatimusajan päättymistä.
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