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Janne Kalapudas
Paavo Rautio
Kaisa Saukko
Anitta Talus
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Raili Esko, esittelijä
Kaarina Majava, k.hall. edustaja
Ossi Ahonen, nuorisovaltuuston edustaja
Anna-Pauliina Saukko, nuorisovaltuuston edustaja
Josefiina Saukko, nuorisovaltuuston edustaja

ASIAT

1- 6§

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

edellisessä Tanja Aunio ja Tuija Hiitola

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Paula Kestilä

Raili Esko

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu
kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on
varmennettu nimikirjaimilla

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
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Vapaa-aikatoimen talousarvio vuodelle 2019 on tehty sillä tarkkuudella,
että erillistä käyttösuunnitelmaa ei tilintarkastajan mukaan tarvitse tehdä.
Esitys: vapaa-aikatoimen talousarvio vuodelle 2019 toimii samalla
vapaa-aikatoimen käyttösuunnitelmana
Päätös:

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2018
vapaa-aikaltk. 2§

Vapaa-aikatoimessa tehdään vuosittain toimintakertomus ja tilinpäätös,
jonka vapaa-aikalautakunta kokouksessaan vahvistaa.
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2018 kokousmateriaalin liitteinä 1 ja 2.
Esitys: Vapaa-aikalautakunta hyväksyy ja lähettää edelleen hallitukselle
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja vuodelta 2018.
Päätös:

vapaa-aikaltk. 3§

Vapaa-aikalautakunnan avustusohjeet ja -lomakkeet
Vapaa-aikalautakunta totesi kokouksessaan 12.12.2018 että vapaaaikalautakunnan avustusohjeet ja hakemuslomakkeet kaipaavat
päivittämistä jotta avustusten hakeminen helpottuisi ja
myönnettävät avustukset kohdentuisivat oikein. Vapaa-aikaohjaaja on
laatinut avustusohjeet ja hakemuslomakkeet vapaa-aikalautakunnan
myöntämiä avustuksia varten.
Avustusohjeet ja hakemuslomakkeet liitteenä 3,4, 5 ja 6.
Esitys: Hyväksytään avustussäännön päivitys sekä uudet
hakemuslomakkeet.
Päätös:

vapaa-aikaltk 4§

Juniorijalkapallomaalien hankkiminen urheilukentälle
Talousarvioon on varattu liikuntatoimen kalustoon 3 000€ käytettäväksi
juniorikoisten jalkapallomaalien hankintaa. Vapaa-aikaohjaaja on
pyytänyt tarjouksia maaleista. Tarjousten koonti liitteenä 7.
Esitys: Hankitaan Unisport Lyft juniorimaalit sekä verkot maaleihin,
rahteineen 1 956,00€
Päätös:
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Merijärviviikon ajankohta
Merijärven kotiseutuviikkoa on pitkään vietetty heinäkuun toisella
viikolla. Nuorisovaltuusto keskusteli asiasta pitkään omassa
kokouksessaan ja totesi, että ainakin nuorten tapahtumalle on tuo viikko
huono monien päällekkäisten tapahtumien johdosta. Nuorten päivää on
vaivannut osanottajakato monena vuonna koska nuoriso lähtee muihin
tapahtumiin. Onko syytä harkita koko Merijärviviikon siirtämistä
viikolla aikaisemmaksi, eli heinäkuun ensimmäiselle viikolle? Vapaaaikaohjaajan ja 4H toiminnanjohtajan lomajärjestelyiden vuoksi ko.
ajankohta olisi myös parempi.
Esitys: Siirretään Merijärven kotiseutuviikko pidettäväksi heinäkuun
ensimmäisellä täydellä viikolla, alkaen kesällä 2020
Päätös:

vapaa-aikaltk. 6§

Vapaa-aikalautakunta toimii NonStop2 -hankkeen ohjausryhmänä
NonStop2 -hankkeen loppuraportin hyväksyminen.
Liikunnallisen elämäntavan NonStop2 -hanke on päättynyt 31.12.2018.
Loppuraportti on toimitettava aluehallintovirastolle kahden (2)
kuukauden sisällä hankkeen päättymisestä. Vapaa-aikaohjaaja on
laatinut hankkeen loppuraportin. Raportti liitteenä 8, pääkirjanpitäjän
allekirjoittamat toteumavertailu liitteenä 9 ja pääkirja
kustannuspaikoittain liitteenä 10.
Esitys: Ohjausryhmä hyväksyy loppuraportin edelleen lähetettäväksi
aluehallintovirastolle.
Päätös:

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT:
4H-yhdistyksen kuitti laskettelusuksien ostosta
Vapaa-aikalautakunta myönsi kokouksessaan 12.12.2018 §30
Merijärven 4H- yhdistykselle avustuksen laskettelusuksien ostamista
varten sillä ehdolla, että kuitti ostoista toimitetaan vapaaaikalautakunnalle 31.1.2019 mennessä. Merijärven 4H-yhdistyksen
toiminnanjohtaja Tiina Yppärilä on toimittanut kuitin 29.1.2019 vapaaaikaohjaajalle, liite 11.
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Jäänhoitokone
Vuoden 2019 investointeihin on varattu 18 000€ määräraha uuden
jäänhoitokoneen hankkimista varten. Tekninen johtaja on nyt
selvittänyt mahdollisuutta kunnostaa nyt käytössä oleva jäänhoitokone.
Jäänhoitokoneen käyttö on suhteellisen vähäistä (2 luistelukenttää) ja
mikäli kunnostaminen on mahdollista, pääsisimme todennäköisesti myös
huomattavaan rahalliseen säästöön.

Vapaa-aikatoimen lomakkeet
Kevään aikana pyritään kaikki vapaa-aikatoimen lomakkeet
päivittämään kunnan verkkosivuille helpommin täytettävään
muotoon.

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT:
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