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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
jäsenen ollessa paikalla

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 5/7
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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-AIKALAUTAKUNNAN TOIMINNALLISET TAVOITTEET SEKÄ TALOUSARVIO
VUODELLE 2017
vapaa-aikaltk. 15§

Lautakunnan on vuosittain tehtävä esitys talousarviosta ja
toimintasuunnitelmasta. Merijärven kunnanhallitus on pyytänyt
hallintokunnilta talousarvioesitykset sekä toimintasuunnitelmat vuodelle
2017 21.10.2016 mennessä
Talousarvioon on varattu määrärahat Suomi100-juhlavuoden
tapahtumien toteuttamiselle. Määrärahoja on varattu myös kahdelle
terveyttä, hyvinvointia ja liikkumista edistävälle hankkeelle. Hankkeet
ovat liikkuva koulu sekä Muutosta liikkeellä!
Esityslistan liitteenä 1 on vapaa-aikatoimen talousarvioesitys, sekä
toimintasuunnitelmaluonnos.
Esitys: Lautakunta päättää toimittaa kunnanhallitukselle liitteen
mukaisen esityksen talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta vuodelle
2017. Päätetään hyväksyä talousarvion määrärahat Suomi100juhlavuodelle sekä hankkeiden toteuttamiseen.

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT :
Vapaa-aikaohjaaja esitteli seuraavaan kuntatiedotteeseen tulevat asiat.
Leena Ojala esitti kysymyksen vapaa-aikatoimen ja teknisen toimen
suhteesta. Hän esitti huolen uimarannan kunnossapidosta ja
turvallisuudesta. Uimapaikat tulisi tarkistaa aina kesän alussa. Kenen
vastuulla ja toimeksiannosta työt tulisi tehdä.
Jari Ylikulju selvensi lautakuntien työnjakoa, jossa tekninen toimi vastaa
alueiden kunnossapidosta ja huollosta, kun vapaa-aikatoimi puolestaan
alueiden käytöstä.
Lahenlammen ponttooni haettava pois.
Toiminnalle tehtävä vuosikello, jossa selkeästi näkyvät toimenpiteet,
joista on huolehdittava.
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Kotiseutumuseon tilanne on huolestuttava, sillä museon kivijalka on
painunut vuosien saatossa. Ovet, katto ja kaadot olisi käytävä läpi ja
korjattava.
Anita Talus välitti toiveen Kilpukan varastojen järjestelystä, jotta
esimerkiksi lentopalloverkot ja muut välineistöt ovat helposti käyttäjien
saatavilla.
Urheilukentän kunto on huono. Tekninen toimi varaa urheilukentän
kunnostukseen investointimäärärahaa. Urheilukenttä vaatii vähintään
uuden pinnoitteen ja vessat.
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