
MERIJÄRVEN KUNTA 
Vapaa-aikalautakunta  PÖYTÄKIRJA  3/2017  

pöytäkirja tarkastettu 
vapaa-aikalautakunta 

KOKOUKSEN AIKA 9.5.2017 kunnanvirastolla klo 18.00-18.45 
JA PAIKKA   
 
SAAPUVILLA OLLEET Leena Ojala, varapuheenjohtaja 
JÄSENET  Juho Nivala, jäsen 
  Mika Hakala, varajäsen 
  Anitta Talus, jäsen 
   
   
 
POISSA OLLEET Jenna Leppikorpi 
  Tanja Aunio 
  Jari Ylikulju 
  Kirsti Nivala 
  Kari Jokela 
   
 
   
MUUT SAAPUVILLA OLLEET    Elviira Saukko 
   Hanna Saukko 
   Heikki Kalapudas 
   Ulla Nivala 
  
     
   

        
        
 
 
ASIAT  8-12§  
 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS    
 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS  Juho Nivala  Anitta Talus 
 
 
        
 
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 
JA VARMENNUS 
 
 
   Leena Ojala  Ulla Nivala 
     
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS  Tarkastusaika     _____/_____ 20___ 
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu 
kokouksen kulun mukaiseksi.    
Pöytäkirjan käsittelylehdet on  
varmennettu nimikirjaimilla     
             
 
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY  
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ   
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VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 
 
vapaa-aikaltk. 8§ Avustushakemuksia (Liite 1) tuli määräaikaan mennessä kaikkiaan neljä 

(4) kpl. Kolme hakijaa haki yleisavustusta ja yksi kohdeavustusta. 
Avustusten osuus kokonaiskustannuksista voi olla enintään 70% 

 
Talousarvioon on varattu yleis- ja kohdeavustuksiin yhteensä 5 300€.  
Noin 2/3 talousarvioon varatusta summasta jaetaan keväällä ja loput 
syksyllä. Kevään jaettava avustusmäärä on siten n. 3 550€. 

 
Hakijat    Haettu €  70% 
 
Merijärven Kestävä ry   2 500€  1 750€ 
Yleisavustusta toimintaan 
 
Merijärven 4H-yhdistys   1 400€  980€ 
Yleisavustusta toimintaan 
 
Eläkeliiton Merijärven yhdistys ry  500€  350€ 
Yleisavustusta toimintaan 
 
Kalaputaan kylätoimikunta  600€  420€ 
Kohdeavustus vuoden toimintaan 
 
YHTEENSÄ   5000€  3500€ 
 
 
   
 

Esitys: Lautakunta päättää jakaa avustuksia seuraavasti 
   
  Merijärven Kestävä  1750€ 
  Merijärven 4H-yhdistys     980€ 
  Eläkeliiton Merijärven yhdistys 350€  
  Kalaputaan kylätoimikunta 420€  
           yhteensä 3500€  
 
 

Keskustelu: Keskustelu kohdeavustusten käyttökohteista Kalaputaan 
kylätoimikunnalla. 

 
Päätös: Vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä esityksen mukaiset 
avustukset. 
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RISTIVUORI OY:N TOIMINNAN SIIRTÄMINEN KUNNALLE 
 
vapaa-aikaltk 9§ Ristivuoren toiminnan yksinkertaistamiseksi on esitetty, että Ristivuori 

Oy:n toiminta yhdistetään kunnan toiminnaksi kokonaisuudessaan. 
Merijärven 4H-yhdistys hoitaa kunnan omistaman hirsimajan vuokrausta 
sekä rinnetoiminnan ylläpitoa. Vapaa-aikatoimi vastaa Ristivuorella sen 
toiminnallisesta puolesta, kun taas tekninen toimi vastaa Ristivuoren 
toiminnan mahdollistamisesta rakenteellisesti (puitteet).  

 
 Tätä pykälää käsiteltiin edellisessä vapaa-aikalautakunnan kokouksessa, 

jonka tuloksena päätettiin selvittää asiaa enemmän ja päättää toiminnan 
siirtämisestä Ristivuori OY:ltä kunnalle tulevassa vapaa-aikalautakunnan 
kokouksessa.  

 
Liitteessä (2) löytyy ristivuori oy:n pöytäkirja, jossa on aloite toiminnan 
siirtämisestä kunnalle.  

 
 Esitys: Vapaa-aikalautakunta päättää siirtää asian käsittelyn 

kunnanhallitukselle. Vapaa-aikalautakunta katsoo, ettei voi päättää 
asiasta.  

   
 Päätös: Vapaa-aikalautakunta päätti siirtää asian käsiteltäväksi 

kunnanhallitukselle. Vapaa-aikalautakunta suhtautuu myönteisesti 
toiminnan siirtäminen kunnalle, mutta vapaa-aikalautakunta pyytää 
kunnanhallitusta pohtimaan, kuuluuko toiminta vapaa-aikalautakunnalle 
vai tekniselle toimelle. 

 
 
TYKY-SETELEIDEN KÄYTTÖÖNOTTO MAKSUVÄLINEINÄ KILPUKKAAN JA 
KUNTOSALILLE 
 
vapaa-aikaltk. 10§  Smartum-liikuntasetelit ovat käytössä maksuvälineinä Kilpukkaan ja 

kuntosalille. Useaan otteeseen vapaa-aikalautakunnasta on tullut 
puheenvuoro TYKY-maksuvälineiden eli -setelien käyttöönoton 
mahdollistamiseksi. TYKY-seteli on työnantajan tarjoama 
työhyvinvointia tukeva palvelu työntekijöille.  

   
TYKY-maksuvälineiden käyttöpaikaksi ilmoittautuminen on tällä 
hetkellä ilmaista ja se tulee tehdä sähköisesti. Käyttöpaikaksi 
ilmoittautumisen jälkeen kunta voisi vastaanottaa TYKY-seteleitä 
maksuvälineenä Kilpukkaan ja kuntosalille. Asiakas maksaa TYKY-
setelillä palvelun kuntaan ja setelit tilitetään RJ-Kuntoiluseteli Oy:lle. 
RJ-Kuntoseteli Oy veloittaa 4,25% provision (myynninedistämiskulut) 
postitse tilitetyistä TYKY-seteleiden kokonaissummasta tai 2,95% 
provision verkossa tapahtuvasta Tyky-Online tilityksestä ja tilittää 
loppusumman kunnalle. Muita maksuja käyttöpaikalle eli kunnalle ei 
tule.  
 
Esitys: Lautakunta päättää, kirjaudutaanko TYKY-maksuvälineisiin 
käyttöpaikaksi ja ilmoitetaanko käyttöpaikoiksi Kilpukka ja kuntosali. 
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Päätös: Vapaa-aikalautakunta päätti, että liitytään TYKY-käyttöpaikaksi 
ja ilmoitetaan Kilpukka ja kuntosali käyttöpaikoiksi. 

 
 
TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT: 
 
vapaa-aikaltk. 11§  

-Muutosta liikeellä-hankkeen rahoitus saatu AVI:lta: 3220€. Budjetti 
hankkeelle yht. 6220€. Vapaa-aikalautakunta päätti, että vapaa-
aikalautakunta toimii Nonstop -hankkeen ohjausryhmänä.  
-Lasten maatalousnäyttelyt saanut rahoituksen 1000€, budjetti yhteensä 
2000€ 
-AVI:n kerhotoiminnan rahoitusta kaudella 2017-2018 haettu 4000€ ja 
saatu 3000€ 
-Vapaa-aikaohjaaja vuosi- ja palkattomalla lomalla 17.7.-6.8.2017 

   
 
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT: 
 
vapaa-aikaltk 12§ -Leena Ojala: Aloite kotiseutuarkiston siirtämiseksi paloturvallisiin 

tiloihin.(Liite 4.) ja suositus kotiseutuarkistosta. Arkiston järjestämiseen 
kuluisi n. 1kk esim. alan opiskelijoille lopputyöksi. Oulaisten 
osuuspankin Merijärven toimipisteessä on mahdollisesti tilaa 
kotiseutuarkistolle. Keskusteltu myös arkiston digitoimisesta, silloin 
käytettävyys ja haettavuus olisi parempi.  
Esitys: Välitetään käsiteltäväksi kunnanhallitukselle.  
Päätös: Välitetään aloite kunnanhallitukselle. 
 
-Leena Ojala: lähiliikuntapaikka. Helppokulkuinen polku (rattaat, 
pyörätuoli) ja liikuntavälineitä iäkkäille. Paikkana esimerkiksi 
leikkikentän ja aittatorin maasto, mutta alue on kaavoitettu, jolloin 
kaavaa tulisi muuttaa, tai nuorisoseuran alue, jossa ennen oli 
leikkipuisto, joka on nyt kaavoitettu puistoalueeksi. Lähiliikuntapaikkaa 
tulisi kehittää hankkeena, rahoittajia ja paikkaa tulisi kartoittaa, samoin 
lähikuntien lähiliikuntapaikkoihin olisi hyvä tutustua.  
 
-Tarkastuslautakunnan kokous 15.5., vapaa-aikalautakunta asialistalla. 
 
 


