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  Anitta Talus, jäsen 

  Jenna Leppikorpi, jäsen 

   

  
 

POISSA OLLEET Matti Pinola, jäsen 

 
   

MUUT SAAPUVILLA OLLEET  Heli Somero, esittelijä 

         

        

        
 

 

ASIAT  8-15 §  
 

 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA  PÄÄTÖSVALTISUUS   Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja  

    päätösvaltaiseksi. 

 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS    Leena Ojala ja Juho Nivala 

        
 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

JA VARMENNUS 

 

 

   Antti Sakko    Heli Somero 

     
 

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 LASKUJEN HYVÄKSYMINEN 

 

vapaa-aikaltk. 8§ Vapaa-aikatoimessa laskuihin tulee kaksi merkintää. Laskujen  

  vastaanottomerkintä ja laskujen hyväksymismerkintä. 

 

  esitys: Lautakunta päättää, että vapaa-aikatoimen laskut käsitellään  

  seuraavasti. Vapaa-aikaohjaaja Heli Somero vastaanottaa sekä tiliöi 

  laskut ja rehtori- sivistystoimenjohtaja Jari Ylikulju hyväksyy laskut. 

 

  Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti. 

 

 

 

VAPAA-AIKATOIMEN URHEILIJA-APURAHA  

 

vapaa-aikaltk. 9§ Vapaa-aikalautakunta on kokouksessaan 12.3.2013 päättänyt urheilija-

  apurahan käyttöönotosta. Apurahaa ei ole vielä tuotu käytäntöön. 

 

vapaa-aikaltk. 8§, 2013 ”Merijärvellä ei ole voimassaolevaa urheilija-apuraha käytäntöä eikä  

  muutakaan palkitsemisjärjestelmää menestyneille urheilijoille.  

  Lähikunnissa ja valtakunnallisestikin on yleistä, että tällainen käytäntö  

  liikuntatoimella on. 

 

  Merijärvellä on menestyneitä nuoria urheilijoita, joita on muistettu  

  Kestävän toimesta päättäjäistilaisuuksissa. Joinakin vuosina  

  menestyneille urheilijoille on jaettu stipendit koulun kevät juhlissa. 

 

  Liikuntatoimi on jakanut kohdeavustuksia urheilijoiden leireistä ja  

  valmentamisesta syntyneisiin kustannuksiin. 

 

  Liitteenä 3 on Oulaisten kaupungin voimassa oleva urheilija- 

  apurahasääntö. 

 

  esitys: Merijärvellä otetaan käyttöön urheilija-apuraha. Apuraha  

  maksettaisiin urheilijan itsensä tai urheiluseuran hakemuksesta vapaa- 

  aikalautakunnan päätöksellä syksyn kohdeavustusten jaon yhteydessä. 

 

  Seuraavaan kokoukseen vapaa-aikaohjaaja laatii esityksen apurahojen  

  jakoperusteista. 

 

  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Oulaisten urheilija-apuraha  

  säännöstä poiketen Merijärvellä halutaan kaikki ikäryhmät ja myös  

  erityisryhmät mukaan apurahasääntöön. Samoin Urheilulajeja ei haluta 

  rajata mitenkään.” 

   

  esitys: Lautakunta varaa vuoden 2015 talousarvioon määrärahan  

  urheilija apurahaa varten ja hyväksyy liitteenä 1 olevan urheilija- 

  apurahasäännön.  
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  Päätös: Hyväksyttiin keskustelun jälkeen. Lautakunta totesi, että  

  avustusten aukijulistamisen yhteydessä apurahasta tiedotetaan  

  kuntatiedotteessa. 

 

 

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN HALLINNASSA OLEVIEN VÄLINEIDEN JA 

LAITTEIDEN VUOKRAUSEHDOT  

 

vapaa-aikaltk. 10§ Vapaa-aikalautakunnalla on omistuksessa välineitä, joiden vuokrahintoja  

  ei ole vahvistettu. Välineiden lainaamisesta ja huoltamisesta aiheutuu  

  kustannuksia kunnalle. 

 

  Lista vuokrattavista välineistä hintoineen liitteenä 2  

   

  esitys: Vapaa-aikalautakunta hyväksyy hinnaston, joka otetaan käyttöön  

  1.1.2015 alkaen. 

 

  Päätös: Hyväksyttiin muutoksin. 

 

KILPUKAN JA KUNTOSALIN KÄYTTÖMAKSUJEN TARKISTUS SEKÄ 

VÄLIAIKAISESTA SALIN KÄYTÖSTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 

 

vapaa-aikaltk. 11§  Vapaa-aikalautakunta päättää hallinnoimiensa tilojen vuokrista ja  

  vuokrausehdoista. Kuntalaisten toiveiden mukaisesti hinnastolle  

  esitetään kuntosaliin perheavain systeemiä sekä opiskelija avainta.  

   

  Väliaikaisessa salin vuokrauksessa ongelmia on tuonut salin  

  kalustaminen ja sen kustannukset tekniselle toimelle. Kalustamisesta ei 

  aiemmin ole peritty erikseen maksua. Uudessa hinnastossa on nyt  

  kalustuksen hinnoittelu mukana. 

 

  Uusi hinnasto liitteenä 3 

   

  esitys: Lautakunta päättää muuttaa hinnastoa esityksen mukaisesti. 

 

  Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti. 

 

 

RISTIVUOREN HIIHTOLADUT 

 

vapaa-aikaltk. 12§ Ristuvuoren latutoimikunta on toiminut aktiivisesti Ristivuoren latujen  

  kunnon ja käytettävyyden parantamiseksi. Liitteenä 4 talouden  

  toteutuma Ristivuoren ladut kustannuspaikalta. 

 

vapaa-aikaltk. 12§, 2013 ”Ristivuoren latujen käytettävyys on huonontunut merkittävästi Puhuri 

  oy:n tuulivoimapuiston perustamisen myötä. Useita palavereja Puhuri 

  oy:n kanssa on pidetty ja useita uusia latulinjoja mietitty näissä  

  kuitenkaan ei tullut ratkaisua.  

 

  11.1.2013 pidetyssä palaverissa päästiin yhteisymmärrykseen  
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  latuasioista. Muistio palaverista on liitteenä 2.  

 

  Lautakunnalle on perustettu uusi kustannuspaikka 4603 Ristivuoren  

  ladut. Tämä kustannuspaikka on tarkoitettu Ristivuoren latujen  

  parannustöitä varten. Muistiosta poiketen Ristivuori oy:ltä on laskutettu 

  38 000€ +alv. 24%  käytettäväksi lautakunnan määrittämiin töihin  

  latujen osalta. 2000€ varattiin Puhuri oy:lle varoitusvaloja varten. 

 

  Lautakunta on aiemmin esittänyt latujen valaisua ja latu-uran  

  muuttamista tarvittavissa kohdissa. Valaistuksesta on pyydetty yksi  

  tarjous. 

 

  esitys: Lautakunta keskustelee latuasiasta ja ohjeistaa vapaa- 

  aikaohjaajaa latuasioiden kehittämisessä. 

 

  päätös: Lautakunta päätti nimetä latutoimikunnan. Toimikunnan  

  koollekutsujana toimii vapaa-aikaohjaaja ja jäseninä toimivat Antti  

  Sakko, Hannu Saukko, Paavo Rautio, Matti Pohjanen, Hannu Isokääntä,  

  Pasi Tanska ja Kauko Klasila.” 

 

  esitys: Lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi latutoimikunnan  

  toiminnan sekä kustannuspaikan talouden toteutuman. Lautakunta varaa 

  latutoimikunnan esityksen mukaisesti alueiden kehittämiseen rahoitusta  

  myös vuodelle 2015. 

 

  puheenjohtaja: Valaistus on toteutettu 1,7km osalta uutta valaistusta. 

  Latutoimikunta 2015 vuonna suunnittelisi valaistuksen loppu osuudelle 

  1,3km. Toteutusta esitetään vuodelle 2016. Talkootyönä pystytään  

  tekemään suurelta osin valaistuksen.  

  Puuta on haketettu ja hake levitetään latu-uran pintaan. 2016 vuonna  

  tarkoitus hakettaa loput. 

 

  Päätös: Lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi latutoimikunnan  

  toiminnan ja talouden toteutuman ja päättää esittää vuoden 2015  

  talousarvioon suunnittelurahoitusta valaistukselle. vuoden 2016  

  talousarvioon päätetään esittää valaistukseen määrärahaa. 

 

 

KOHKTAAMISPAIKKA –HANKE, POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO 

 

vapaa-aikaltk. 13§ Nuorisotoimi on yhteistyössä koulutoimen kanssa suunnitellut ja  

  hakenut kohtaamispaikkaan rahoitusta Pohjois-Suomen  

  aluehallintovirastolta. Valtionavustusta lasten ja nuorten paikalliseen 

  harrastustoimintaan voidaan käyttää 1.6.2014- 31.5.2015 välisenä aikana 

  lapsille ja nuorille järjestettävään säännölliseen ja tavoitteelliseen  

  harrastustoimintaan sekä koulujen loma-aikoihin sijoittuvaan  

  päiväleiritoimintaan.  

 

  Kohtaamispaikka- suunnitelma liitteenä 5 
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  Toimintaan ei ole varauduttu talousarvio vaiheessa. 

 

  esitys: Lautakunta päättää siirtää nuopparitoiminnan kustannuspaikalta 

  syksyllä käytettäväksi varoja seuraavalla tavalla.   

  tililtä 4470 4613  300e tilille 4470 4617 

  tililtä 4470 4613 250e tilille 4520 4617 

   

  Saatua avustusta suunnitellaan käytettäväksi vuonna 2014 seuraavaasti:

  tili 4420 4617 matkustus- ja kuljetuspalv. 110e 

  tili 4410 4617 majoitus- ja ravintolapalv. 80e 

  tili 4470 4617 muut palvelut  250e 

     

  Päätös: Lautakunta päätti hyväksyä esityksen yksimielisesti. 

 

 

 

 

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 

VUODELLE 2015 

 

vapaa-aikaltk. 14§ Lautakunnan on vuosittain tehtävä esitys talousarviosta ja 

toimintasuunnitelmasta. Merijärven kunnanhallitus on pyytänyt 

hallintokunnilta talousarvioesitykset sekä toimintasuunnitelmat vuodelle 

2015 17.10.2014 mennessä. 

 

 Esityslistan liitteenä 6 on vapaa-aikatoimen talousarvioesitys sekä 

toimintasuunnitelmaluonnos. 

 

  esitys: Lautakunta päättää toimittaa kunnanvaltuustolle liitten 6 

  mukaisen esityksen talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 

  2015.  

 

  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

 

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

 

vapaa-aikaltk. 15§ Merijärven 4H-yhdistys on palkannut Sonja Häkkilän jatkamaan  

  ohjaajan tehtävissä 31.12.2014 asti. Sonjan tehtäviin kuuluu vapaa- 

  aikatoimen, koulun sekä 4H-yhdistyksen ohjaustehtäviä. Vapaa- 

  aikatoimen ja koulun ohjaustehtävien osalta 4H-yhdistys laskuttaa  

  kuntaa. 

 

  Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Turot- hankkeelle  

  jatkoaikaa 31.5.2015 saakka. 

   

  Liikuntasuorituskorttien koonti vuosilta 2011- 2014 

 

  Vapaa- aikaohjaaja vuosilomalla 15.1.- 2.2.2015 
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MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

  Jahtaisnevan entiselle turvetuotantoalueelle on tehty kosteikko.  

  Tarkoitus on  vielä laajentaa. Metsästäjät on olleet mukana toteutuksen  

  kustannusten korvauksessa. Alueelle tehdään lintutorni ja  

  retkeilijöille pysäköintipaikat ja nuotiopaikka. 

 

  Ristivuoren ylämajan tilanne olisi tarkistettava teknisen toimen kanssa. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  


