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Selostus:

Laine -lehden jakelu ja kesätapahtumainfo 2017
Laine -lehteä on vielä jakamatta 2000 - 3000 kappaletta. Lehteä voisi
olla vapaassa jaossa kaupoissa ym. paikoissa. Kerimäen aluejohtokunta päätti 26.3.2017 § 22 hyödyntää jakamattoman Laine -lehden,
mikäli kesätapahtumainfosta 2017 saadaan hyväksyttävissä oleva
tarjous.
Ympäristöpäällikkö on saanut sähköpostitse hyväksyttävän tarjouksen 16.5.2017. Tarjouksen mukaan 3000 kpl painos maksaa 330 810 euro + alv 24 % riippuen painopaperista ja yksi- tai kaksipuoleisesta painatuksesta.
Ympäristöpäällikkö on saanut hyväksyttävän suullisen tarjouksen urheiluseuran edustajalta myös kesätapahtumainfo 2017:n vaihtamisesta lehden väliin kesätapahtumainfo 2016:n tilalle.
Toisin kuin aiempina vuosina Kerimäen aluejohtokunnalla ei ole tänä
vuona toimistohenkilökuntaa, joten ei ole mitään mahdollisuutta ryhtyä keräämään tapahtumainfon lisäksi lisämateriaalia mm. Kerimäen
matkailuinfosta, kirkon ja yhteispalvelupisteen aukioloajoista, Pääkannasta eikä toimittamaan lisäsivua Puruvesi Pop:sta. Nämä eivät
sisältyneet Kerimäen aluejohtokunta päätökseen asiasta 26.3.2017 §
22.
Punkaharjun aluejohtokunnan avustuksella ympäristöpäällikölle on
toimitettu Punkaharjun kesätapahtumatiedot.
Ympäristöpäällikkö on tarjonnut Punkaharjun aluejohtokunnalle seuraavaa tehtävän ja kustannusten jakoa:
- Punkaharjun kesätapahtumat painetaan toiselle ja Kerimäen kesätapahtumat toiselle puolelle kesätapahtumainfo 2017:ta
- ympäristöpäällikkö / Kerimäen aluejohtokunta hoitaa infon painatuksen ja kesätapahtumainfo 2017:n vaihtamisesta lehden väliin kesätapahtumainfo 2016:n tilalle
- Punkaharju ottaa noin tuhat Laine -lehteä jaettavaksi Punkaharjulla
eri paikoissa ja tilaisuuksissa
- Punkaharjun aluejohtokunta maksaa määrärahastaan kolmasosan

ja Kerimäen aluejohtokunta määrärahastaan kaksi kolmasosaa painatus- ja infon vaihtokustannuksista (kokonaiskustannusarvio on noin
1500, sis. alv 24 %, joten kustannukset jakautuisivat aluejohtokunnille noin 500 euroa ja 1000 euroa)
- lehden mahdolliset jakelukustannukset eri tapahtumiin ja paikkoihin
hoidetaan paikallisesti.
Punkaharjun aluejohtokunnan puheenjohtaja on ilmoittanut, että asia
vaatii aluejohtokunnan päätöksen eli 31.5.2017.
Aluejohtokunnille osoitetut vuoden 2017 avustushakemukset
Kaupunginhallituksen pöytäkirjan 4.5.2017 § 223 mukaan:
Kerimäen aluejohtokunnalle on saapunut Kerimäen Pysäkki ry:n
7 300 euron avustushakemus. Vuonna 2016 Kerimäen alujohtokunta
on myöntänyt Kerimäen Pysäkki ry:lle avustusta vuodelle 2016 toiminnanohjaajan palkkakustannuksiin, retki- ja virkistystoimintaan sekä askartelupiirin materiaalikuluihin 3 000 euroa.
Kerimäen aluejohtokunta on käsitellyt asiaa 16.3.2017 § 18 ja päättänyt, että haettu avustus myönnetään virkistystoiminnan osalta 2000
euron suuruisena materiaali-, ruoka- ja ohjaajan kuluihin.
Kaupunginhallitus hyväksyy Kerimäen aluejohtokunnan esityksen
2000 euron avustuksesta Kerimäen Pysäkki ry:lle.
Kaivopirtin yleisö-WC
Kaupungin rakennuspäällikkö on lähettänyt 27.4.2017 ympäristöpäällikkölle seuraavan sähköpostiviestin:
Kerimäen keskustassa sijaitsevan Kaivopirtin pihapiiriin kesäajaksi
perustettavan yleisö-wc:n osalta totean:
- kuntaliitoksen siirtymävuosien jälkeen pitää tämäkin asia katsoa uudelleen…
- aluejohtokunta on hankkinut wc:t
- jottei liian suurta ”hätää” pääse syntymään, niin kunnallistekniset
palvelut voi suorittaa vessojen asentamisen, poistamisen ja säilytyksen – tosin tämäkin menee täysin ohi perustehtävämme
- veden, sähkön, wc-papereiden ja puhdistusaineiden vastuut

hoitaa joku muu taho
- kunnallistekniset palvelut ei kuittaa toiminnasta syntyviä kuluja
tosin ei myöskään laskuta omista palveluistaan.
(Valmistelu: ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen, puh. 044 – 417
4685)
Ympäristöpäällikön esitys:
Kerimäen aluejohtokunta päättää esittää Savonlinnan seurakunnalle,
että seurakunta ottaisi vastuulleen Kaivopirtin yleisö-WC:n kustannuksista veden, sähkön, wc-papereiden ja puhdistusaineiden
käyttökulut kesällä 2017.
Muita osin selostusosassa referoidut asiat eivät anna aihetta ottaa
niitä erikseen käsiteltäväksi ja aluejohtokunta merkitsee asiat tiedoksi.
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