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Avustushakemus, Raikuun Salpa-aseman kunnostushanke
ALJKmäki § 38
Selostus:

Ari Pitkonen, Jorma Mattinen ja Pekka Räinä ovat yhteisesti hakeneet 19.4.2017 saapuneilla sähköposteilla avustusta Raikuun Salpa-aseman luontopolun opasteiden uusimiseen, jonka kustannusarvio on 1579,50 euroa (alv. 0 %). Lisäksi tulevat käännöskulut, joka on
500 euroa / kieli. Hakemuksesta ei ilmene, kuinka monelle kielelle
opasteet aiotaan kääntään.
Hakemuksesta ei myöskään ilmene, mikä on haettava avustussumma eikä taho, jolle mahdollinen avustus myönnettäisiin. Hakemus on
esityslistaliitteenä A.
Kerimäen aluejohtokunta on päätöksellään 20.9.2016 § 74
myöntänyt Salpa-aseman luontopolun opasteiden uusimiseen
1.850,00 euroa, joka jäi käyttämättä päätöksessä asetettuun
määräaikaan menneessä, joka oli lokakuun loppu 2016.
(Valmistelu: ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen, puh. 044 – 417
4685)

Ympäristöpäällikön esitys:
Kerimäen aluejohtokunta päättää esittää lausuntonaan kaupunginhallitukselle, että se puoltaa haetun avustuksen myöntämistä
enintään XXXX euron suuruisena mukaan luettuna alv.
Ennen avustuksen myöntämistä hakemusta on:
- täsmennettävä, monelleko kielelle opasteet on suunniteltu käännettäväksi
- täydennettävä taholla (yhdistys, seura tms.), jolle mahdollinen avustus myönnettäisiin.
Käsittely:

Varapuheenjohtaja Ari Pitkonen poistui esteellisenä kokouksesta eikä
osallistunut asiakohdan käsittelyyn. Esteellisyyden syy:
asianomaisjäävi.
Jäsen Leena Kettunen esitti, että koska tarvitaan lisäselvityksiä, asia
valmistellaan uudelleen seuraavaan kokoukseen

Jäsen Leena Sallinen kannatti Kettusen esitystä.
Ympäristöpäällikkö muutti päätösesityksensä Kettusen esityksen
mukaiseksi.
Päätös:

Aluejohtokunta päätti hyväksyä päätösesityksen Käsittely -kohdassa
muutetun mukaisesti.

Toimenpiteet:

Ari Pitkonen
Jorma Mattinen
Pekka Räinä

ALJKmäki § 51
Selostus:

Kerimäki-seura ry on hakenut 22.5.2017 ympäristöpäällikölle lähetetyllä sähköpostiviestillä 3000 euron avustusta Raikuun Salpa-aseman
luontopolun opasteiden uusimiseen. Avustuksella kustannetaan
ulkopuolisilta toimijoilta hankittavat opasteiden suunnittelutyö, materiaalit, valmistus ja käännöstyöt. Kerimäki-seura ry vastaa opasteiden
asennustyöstä maastoon talkootyönä.
Hankkeen kustannus arvio 2950,58 euroa, sis. alv. 24 %. Opaste- ja
kohdetaulut käännetään englanniksi ja venäjäksi. Hakemus on esityslistaliitteenä B.

Yritysvaikutusten arviointi:
Kyseessä on matkailua edistävä investointi Kerimäellä. Lisäksi opasteiden valmistus- ja tekstien käännöstyö hyödyttää alan yrittäjiä
Savonlinnassa.
(Valmistelu: ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen, puh. 044 – 417
4685)
Ympäristöpäällikön esitys:
Kerimäen aluejohtokunta päättää esittää lausuntonaan kaupunginhallitukselle, että se puoltaa haetun avustuksen myöntämistä enintään 2400 euron suuruisena mukaan luettuna (haetusta summasta
on vähennetty omavastuuosuus 25 %). Hakija vastaa alv:sta.
Käsittely:

Jäsenet Iikka Muhonen ja Ari Pitkonen poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi eivätkä osallistuneet päätöksen tekoon. Esteellisyyksien syynä yhteisöjääviys.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:
Tiedoksi:

Kerimäki-seura
Ari Pitkonen, Jorma Mattinen ja Pekka Räinä

