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AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN JOENSUUN JÄÄKARHUT
RY:N UUDISRAKENNUSHANKKEESEEN
Talous- ja strategiayksikkö 2.6.2004:
”Joensuun kaupunginhallitus päätti 26.4.2004 §:ssä 220 avustaa Joensuun
Jääkarhut ry:n toimitilahanketta 25.000 eurolla. Avustus maksettiin
kaupunginhallituksen avustusmäärärahoihin varatuista määrärahoista.
Joensuun Jääkarhut ry. on rakentamassa Vehkalahteen uusia toimitiloja,
kokonaispinta-alaltaan n. 300 m2. Urakkatarjouksiin pohjautuvan arvion mukaan
hankkeen kokonaiskustannukset ovat n. 350.000 euroa (alv 0 %). Rakennushanke
on saanut rakennusluvan ja työt on tarkoitus aloittaa kesällä siten, että tilat ovat
valmiina n. vuoden 2004 lopussa. Tilojen rakentamiseen on haettu avustuksia mm.
Raha-automaattiyhdistykseltä, Itä-Suomen lääninhallitukselta ja Pohjois-Karjalan
TE-keskukselta. Lisäksi yhdistys on saamassa joitakin lahjoituksia.
Rakennushankkeeseen on arvioitu käytettävän talkootyötä n. 50.000 euron
arvosta.
Avustusta koskevien rahoituspäätösten viivästyessä yhdistys haki kaupungilta
omavelkaista takausta. Yhdistyksen rakennushankkeiden toteuttamisesta
järjestettiin 1.6.2004 neuvottelu, johon osallistui yhdistyksen puolelta kolme
henkilöä, mm. yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Petteri Kiljunen. Kaupungin
puolelta neuvotteluun osallistui talous- ja strategiayksikön, liikuntatoimen ja
tekninen toimen edustajia. Neuvottelun ns. puheenjohtajana toimi talous- ja
suunittelujohtaja.
Järjestetyssä neuvottelussa käytiin seikkaperäisesti läpi yhdistyksen hanke sekä eri
rahoitusvaihtoehdot. Yhdistyksen edustajat toimittivat myös yhdistyksen säännöt
sekä vuoden 2003 tilinpäätöstä ja tasetta koskevat tiedot. Käydyssä neuvottelussa
saavutettiin yhteisymmärrys, jonka mukaisesti Joensuun Jääkarhut ry. on
peruuttanut
aikaisemmin
lähettämänsä
takausanomuksen
ja
tehnyt
avustushakemuksen:
’Takausanomuksen peruuttamiseen liittyen Joensuun Jääkarhut ry hakee avustusta
Joensuun kaupungilta 6000 € vuodessa 10 vuoden ajan vuosina 2004-2013
avustuksena Joensuun Jääkarhujen investointien rahoituskulujen kattamiseksi.
Alustavasti avustusmenettelystä sovittiin Joensuun Jääkarhujen ja Joensuun
kaupungin edustajien välisessä neuvottelussa 1.6.2004.’
Koska avustushakemus koskee vuosia 2004 – 2013 ja on yhdistyksen
uudisrakennuksen toteutuksen kannalta keskeinen rahoitusratkaisu, on
tarkoituksenmukaista,
että
avustusta
koskevan
päätöksen
tekee
kaupunginvaltuusto. Neuvottelutuloksen mukaisesti talous- ja strategiayksikkö
esittää, että kaupunginhallitus ehdottaisi, että kaupunginvaltuusto päättää myöntää
Joensuun Jääkarhut ry:lle Joensuun kaupungin avustusta 6.000 euroa vuodessa
vuosina 2004 - 2013 avustuksena Joensuun Jääkarhujen investointien
rahoituskulujen kattamiseksi.”
Joensuun Jääkarhut ry:n toimintasäännöt:
Liite 2
Yhdistyksen vuoden 2003 tuloslaskelma ja tase ovat nähtävinä asiakirjoissa.
Rakennushanke on tarkoitus toteuttaa vuoden 2004 aikana. Rahoituspäätökset on
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odotettavissa loppuvuoden aikana.
Talous- ja strategiayksikkö 9.6.2004:
" Joensuun
Jääkarhut
avustushakemuksen:

ovat toimittaneet

8.6.2004

tarkennetun

Joensuun Jääkarhut ry:n ja Joensuun kaupungin edustajien 1.6.2004 käytyjen
neuvottelujen pohjalta jätetty avustusanomus on kaupunginhallituksen 7.6.2004
pidetyssä kokouksessa jätetty pöydälle. Asiasta kertoi puhelimitse Joensuun
Jääkarhut ry:n puheenjohtajalle Joensuun kaupungin edustaja Voitto
Maksimainen.
Edellä mainitun puhelinkeskustelun perusteella 1.6.2004 käyty neuvottelutulos on
kaupunginhallituksen mielestä liian pitkävaikutteinen eli 10-vuotta.
Joensuun Jääkarhut ry hakee avustusta vain selviytyäkseen suunnitellusta
investointihankkeesta. Seura ei ole saanut aikaisemmin avustusta kuin yhden
pelastusrenkaan ja 1994 maalit kaupungin omistaman huvilan Mäntyniemen
maalaamista varten. Olemme jäsenmäärältään kaupungin suurimpia, mutta
avustuksiltaan kaupungin pienin.
Joensuun kaupungin ottama avustuskanta on samalla terveys- ja sosiaalipoliittinen.
Lisäksi seuramme toiminta on osa Joensuun imagoa ja halutaanko tätä kirkastaa
vai himmentää. Joensuussa on vahva yliopisto, ammattikorkeakoulu, tiedepuisto
ym., joiden kanssa seurallamme on vahva ja yhä lisääntyvä asema.
Joensuun Jääkarhut ry suostuu siihen, että avustusaika muutetaan 5-vuodeksi eli
2004 - 2008, jonka jälkeen Joensuun Jääkarhut ry ja Joensuun kaupunki
yhteisessä neuvottelussa toteavat seuramme taloudellisen tilanteen selviytyä
olemassa olevista lainoista ja päättää jatkotoimista. Luotamme Joensuun
kaupunkiin tässä asiassa.
Joensuun Jääkarhut ry pyytää vielä kaupunginhallitusta miettimään 1.6.2004
neuvotellun vuosikohtaisen avustussumman (6000 €) korottamismahdollisuuksia,
koska avustusaika lyhenee. Näyttää myös ilmeiseltä, että yhteiskunnan
investointituet jäävät seuraltamme saamatta.”
Jääkarhut ovat ilmoittaneet valmistelevan sääntömuutosta, jonka keskeisiä kohtia
ovat mm:
- vapaajäsenyys 20 - vuoden jälkeen poistuu
- jäsenhinnoittelu sellaiseksi, että mm. opiskelijajäsenyys oikeuttaa tiettyyn
alennukseen
- uintikäyntien hinnoittelu sellaiseksi, että se mahdollistaa kertamaksun mikäli
käy vain esimerkiksi kerran tai vaikka viikon ajan.
Sääntömuutokset on tarkoitus päättää yhdistyksen syyskokouksessa lokamarraskuussa.
Jääkarhujen esityksessä mainittu ns. 5 -vuoden tarkistus on paikallaan, sillä
siihen mennessä selviää mm. ulkoisten avustusten ja lahjoitusten määrät sekä
jäsenmäärän kehitys. "
Ehdotus:

(358 §) Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
myöntää Joensuun kaupungin avustuksena 6.000 euroa vuodessa vuosina 2004 –
2008 Joensuun Jääkarhut ry:n investointien rahoituskulujen kattamiseen.
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Valtuutettu Heidi Théman ehdotti päätösehdotuksen hylättäväksi. Valtuutetut
Tuija Lehtinen ja Heikki Niemeläinen kannatti Thémanin hylkäysehdotusta.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu
hylkäysehdotus.
Puheenjohtaja
ehdotti
äänestettäväksi
siten,
että
kaupunginhallituksen ehdotusta kannattavat äänestävät ”jaa” ja hylkäysehdotusta
kannattavat äänestävät ”ei”
Äänestyslaittein toimitetussa äänestyksessä kaupunginhallituksen ehdotuksen
puolesta äänesti 40 ja hylkäämisen puolesta äänesti 9 valtuutettua kahden
äänestäessä tyhjää. Äänestyslista liitettiin pöytäkirjaan.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen ehdotuksen
äänestäen.

6.12.2007 17:55

