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KOKOUKSEN AIKA
JA PAIKKA

kunnanvirastolla 16.10.2017 klo 18.00-19.15

SAAPUVILLA OLLEET

Paula Kestilä, pj

JÄSENET

Tuija Hiitola, varapj
Janne Kalapudas
Paavo Rautio
Kaisa Saukko
Tarja Salmela, varajäsen
Teemu Tohola varajäsen

POISSA OLLEET

Jari Ylikulju, sivistystoimenjohtaja
Esko Nivala k.hall pj

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

Ulla Nivala, esittelijä
Kaarina Majava, k.hall. edustaja
Hanna Saukko, nuorisovaltuuston edustaja
Elviira Saukko, Nuorisovaltuuston edustaja

ASIAT

13-14§

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
17.10.-20.10.2017 Kunnantoimistolla

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

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

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
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Paula Kestilä
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_____/_____ 20___
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VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TOIMINNALLISET TAVOITTEET SEKÄ
TALOUSARVIO VUODELLE 2018
vapaa-aikaltk. 13§

Lautakunnan on vuosittain tehtävä esitys talousarviosta ja
toimintasuunnitelmasta. Merijärven kunnanhallitus on pyytänyt
hallintokunnilta talousarvioesitykset sekä toimintasuunnitelmat vuodelle
2018 13.10.2017 mennessä. Alustava esitys on toimitettu
kunnanhallitukselle määräaikaan mennessä. Kunnanhallitus kokoontuu
17.10.
Talousarviossa on varattu määrärahat nuoriso-, liikunta- ja
kulttuuritoimintaan. Määrärahoja on varattu myös kahdelle terveyttä,
hyvinvointia ja liikkumista edistävälle hankkeelle. Hankkeet ovat
liikkuva koulu sekä Muutosta liikkeellä -Nonstop2!
Esityslistan liitteenä 1 on vapaa-aikatoimen talousarvioesitys, sekä liite
2 toimintasuunnitelmaluonnos.
Päätösesitys: Päätetään hyväksyä talousarvion määrärahat nuoriso-,
liikunta- ja kulttuuritoimen palveluihin sekä hankkeiden toteuttamiseen.
Lautakunta päättää toimittaa kunnanhallitukselle liitteen 1 ja 2 mukaisen
esityksen talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2018.
Päätös: Lautakunta hyväksyy talousarvion ja toimintasuunnitelman
vuodelle 2018 sekä määrärahat hankkeiden toteuttamiseen ja toimittaa
esityksen kunnanhallitukselle.

LIIKUNTATOIMEN MUUTOSTA LIIKKEELLÄ (NONSTOP) -HANKKEN
OHJAUSRYHMÄ
vapaa-aikaltk. 14§

Vapaa-aikalautakunta toimii Liikunnan edistämishanke Muutosta
liikkeellä/Nonstop-hankkeen ohjausryhmänä. Hankkeella on toteutettu
liikuntakokeiluja sekä ilmaista ohjattua liikuntaa/kuntosalivuoro 1x/vko.
Kuntosalille on hankittu uusia lämmittelylaitteita ja päivitetty rikkinäistä
välineistöä. Syksyllä 2017 hanke jatkaa tarjoamiaan toimintoja, julkaisee
kuntatiedotteessa/facebookissa liikunnallisen joulukalenterin ja järjestää
syyslomalla liikuntatempauksen lapsille ja nuorille.
Hankkeelle haetaan jatkorahoitusta ja talousarvioon on varattu 3500€:n
määrärahat, joka on puolet hankkeen kustannuksista. Nonstop2hankkeen painopisteet v. 2018: Ohjattu kuntosalitoiminta, vertaisryhmä
tytöille, lajikoulu kesällä, nuorten liikunnallisen kesän toimintakalenteri,
välineistön päivitys/hankinta, 2 liikunnallista tapahtumaa lomakausina.
Keskustelu: Keskusteltu hankkeen rahoituksen voimin hankittujen
kuntosalivälineiden turvallisuudesta ja toimivuudesta (punnerruspenkki
ja soutulaite). Keskusteltu Nonstop2:sen suuntaamista liikkumattomien
nuorten kannustamiseen omaehtoista liikuntaa kohtaan.
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Päätösesitys: Vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedoksi v. 2017
toiminnan. Päätetään hakea painopisteiden mukaisesti jatkorahoitusta
hankkeelle v. 2018. Selvitetään kuntosalin uusittujen välineiden
parantamista.

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT :
-Vapaa-aikaohjaaja Ulla Nivala jää äitiyslomalle 13.11.2017. Työssä
jatkaa sijaisena Raili Esko 10.11.2017 alkaen.
-Ristivuoren tuulimyllyjen varoitusvalot: Keskusteltu siitä, kuka on
vastuussa varoitusvalojen toimivuudesta ja seurauksista jään/lumen
tippuessa liikkujan päälle raivatulla latuosuudella. Vapaa-aikaohjaaja
keskustelee asiasta teknisen puolen kanssa ja yhdessä tekevät
selvitystyötä asiasta.
-Ristivuoren yhdysladun raivausmahdollisuus on selvityksen alla. 17.10
metsänhoitoyhdistys merkkaa reitin gps:n avulla karttaan ja tekninen
puoli selvittää maanomistajien suostumuksen perinteisen ladun
raivaamiseksi kirkonkylältä Ristivuorelle. Raivuu syksyn 2017 aikana.
-Urheilukentän kalusteiden siirto säilytykseen: Vapaa-aikaohjaaja vie
tekniselle puolelle toimenpiteeksi urheilukentän kalusteiden
varastoinnin. Toivomuksena on myös, että patjavarustus toimitettaisiin
urheilukentälle jo touko/kesäkuussa urheilukentän kesäaikaisen käytön
lisäämiseksi.
-Seuraava kokous alustavasti sovittu ti 12.12.2017 klo 18.00
kunnantalolla.
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