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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sivistyslautakunta 14.04.2021 § 6

Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Ptk tark.
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Sivistyslautakunta 14.04.2021 § 7
Pöytäkirjan tarkastusaika sovitaan kokouksessa. Kunnanhallituksen päätöksen (4.5.2020, § 93)
mukaisesti puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat ovat yhtäaikaa paikalla.
Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Hilkka Oksama-Valtonen ja Marja
Lehtikallio.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiiin Marja Lehtikallio ja Kirsi Lindroth.
Tarkastusajaksi päätettiin 15.4.2021 klo 13.00 kunnantalolla.

Ptk tark.
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Työjärjestyksen hyväksyminen
Sivistyslautakunta 14.04.2021 § 8

Päätösehdotus

Hyväksytään esityslista ja mahdolliset muutokset käsittelyjärjestykseen.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin.

Ptk tark.
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Sivistystoimen toimintakertomus 2020
Sivistyslautakunta 14.04.2021 § 9
35/02.02.02/2021
Lautakuntaa edellytetään toimittamaan kuntalain 115 §:n mukaisen toimintakertomuksen
laatimista varten omat toimintakertomuksensa vuodelta 2020 kunnanhallitukselle ja edelleen
valtuustolle.
Liitteissä on esitetty selvitykset tavoitteiden toteutumisesta sekä taloudellisista ja
toiminnallisista tunnusluvuista vuodelta 2020.

Esittelijä

sivistystoimenjohtaja Susanne Laaksonen

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteinä olevat toimintakertomukset
sivistystoimen vuoden 2020 toiminnasta ja tavoitteiden toteutumisesta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet
Liite[1]
Liite[2]
Liite[3]
Liite[4]

sivistystoimi tot TP2020
Vapaa-aikatoimi toimintakertomus 2020
Kulttuuri- ja kirjasto toimintakertomus 2020
Opetustoimen toimintakertomus 2020

Oheismateriaali
Vapaa-aikatoimi tilastot 2020
Kirjaston ja kulttuurin vuosi 2020

Ptk tark.
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Sivistystoimen käyttötaloussuunnitelmat vuodelle 2021
Sivistyslautakunta 14.04.2021 § 10

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 7.12.2020 hyväksynyt kunnan
talousarvion vuodelle 2021. Talousarvioon sisältyvien ohjeiden lisäksi
kunnanvirastossa on laadittu talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, joita
hallintokuntien on toiminnassaan noudatettava. Kunnanhallitus on
hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 01.02.2021.
Kunnanhallitus pyytää hallintokuntia heti vuoden alussa ilmoittamaan
kunnanhallitukselle henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät laskut, sekä
tavaran työsuoritusten tai palvelusten vastaanottajat.
Hallintokuntien tulee seurata talousarvioon sisältyvien toiminnallisten ja
taloudellisten tavoitteiden toteutumista puolivuosittain. Riskienhallinnan tila,
merkittävimmät riskit ja tehdyt toimenpiteet niiden hallitsemiseksi
raportoidaan osana toiminnan ja talouden seurantaa kaksi kertaa
vuodessa hallintokuntien toimesta samalla kun tavoitteiden toteutumisesta
raportoidaan.
Opetustoimen määrärahaksi vuodelle 2021 on vahvistettu:
Menot: - 876 041 €
Tulot: 5 000 €
Netto: - 871 041 €
Sisältäen opetustoimen hallinnon, perusopetuksen, taiteen
perusopetuksen, iltapäiväkerhon, toisen asteen koulutuksen ja
aikuiskoulutuksen.
Opetustoimen investointimärärahaksi vuodelle 2021 on vahvistettu
11 000€ opetustoimen atk-järjestelmiin.
Koulutoimen hallinnon osalta laskujen hyväksyjänä toimii Kivimaan koulun
rehtori 1.6.2021 alkaen. Hänen ollessa estyneenä, varahenkilönä toimii
vararehtori. Ajalla 1.1.-31.5.2021 koulutoimen hallinnon osalta laskujen
hyväksyjänä toimii koulutoimenjohtaja.
Vapaa-aikatoimen määrärahaksi vuodelle 2021 on vahvistettu:
Menot: - 153 082 €
Tulot: 15 500 €
Netto: -137 582 €
Sisältäen vapaa-aikatoimen hallinnon, liikuntatoimen, nuorisotoimen (ml.
etsivä nuorisotyö), nuorisovaltuuston ja tapahtumat.
Vapaa-aikatoimen osalta laskujen hyväksyjänä toimii vapaa-aikasihteeri.
Hänen ollessa estyneenä varahenkilönä toimii kunnanjohtaja.
Kirjasto- ja kulttuuritoimen määrärahaksi vuodelle 2021 on vahvistettu:
Menot: - 143 206 €
Ptk tark.
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Tulot: 14 200 €
Netto: - 129 006 €
Sisältäen toimialan hallinnon sekä kirjasto-, kulttuuri- ja museotoimen.
Kirjasto- ja kulttuuritoimen osalta laskujen hyväksyjänä toimii
kirjastonhoitaja- kulttuurisihteeri. Hänen ollessa estyneenä varahenkilönä
toimii kunnanjohtaja.
Esittelijä

sivistystoimenjohtaja Susanne Laaksonen

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeet ja vahvistaa sivistystoimen
käyttötaloussuunnitelmat ja investointiosan vuodelle 2021.
Lautakunta päättää hyväksyä laskujen hyväksyjät esityksen mukaisesti.
Sivistyslautakunta päättää, että taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden
toteutumista seurataan kaksi kertaa vuodessa kunnanhallituksen
ohjeistuksen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet
Liite[5]
Liite[6]

Ptk tark.
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Kustavin perusopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2021-2022
Sivistyslautakunta 14.04.2021 § 11
Perusopetuslain 23 §:n mukaan perusopetuksessa lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31
päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Asianomaisen ministeriön luvalla työpäivien
määrä voi erityisestä syystä olla säädettyä suurempi. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin
muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä.
Lukuvuonna 2021-2022 itsenäisyyspäivä 6.12. on maanantai. Loppiainen 6.1. on torstai ja
vapunpäivä 1.5. osuu sunnuntaille. Näin ollen lukuvuoden varsinaisten työpäivien määrä on 188.
Perusopetusasetuksen 7 §:n mukaan lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä
arkipäivänä, joka lukuvuonna 2021-2022 on lauantaina 4.6.2021.
Turku ja sen seutukunnat ovat pyrkineet yhteneviin koulujen työ- ja loma-aikoihin. Musiikkiopiston ja
kansalaisopiston toimintojen kannalta olisi myös suotavaa, että Vakka-Suomen kunnissa työ- ja lomaajat olisivat yhteneväiset.
Kustavin perusopetuksen työ- ja loma-ajoiksi lukuvuonna 2021-2022 ehdotetaan Turun mallin
mukaisia työ- ja loma-aikoja, jolloin syysloman pituus olisi viikon mittainen. Taivassalossa ja
Kustavissa on toteutettu helmikuussa 2021 kysely huoltajille, oppilaille sekä koulujen henkilökunnalle
toiveista koulun työ- ja loma-ajoista. Kyselyssä 51,9 % vastaajista oli viikon syysloman kannalla.
Kouluissa työskentelevien KVTES:n alaisten työntekijöiden osalta on pääsääntöisesti noudatettu
menettelyä, että työntekijöiden lomat sijoitetaan koulujen lomien yhteyteen. KVTES:n IV luvun 8 § ja 9
§:n nojalla viranhaltija/työntekijä voi säästää tai siirtää vuosilomaansa. KVTES:n 7 §:n nojalla
vuosiloma annetaan työnantajan määrämänä siten, että lomavuoden lomakauteen (kesäloma)
sijoitetaan vähintään 65 % lomanmääräytymisvuodelta ansaitun loman kokonaismäärästä.
Kustavin hallintosäännön 15 §:n 3. mom. 6. k. mukaan sivistyslautakunta päättää koulun työ- ja lomaajoista.
Esittelijä

sivistystoimenjohtaja Susanne Laaksonen

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää, että Kustavin Kivimaan koulun työ- ja loma-ajat
lukuvuonna 2021-2022 ovat seuraavat:
Syyslukukausi ke 11.08.2021 - ke 22.12.2021
Syysloma ma 11.10.2021 - su 17.10.2021 (vk 41)
Joululoma to 23.12.2021 - su 09.01.2022
Kevätlukukausi ma 10.01.2022 - la 04.06.2022
Talviloma ma 21.02.2022 - su 27.02.2022 (vko 8)

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet
Liite[7]
Liite[8]

Ptk tark.
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Kustavin perusopetuksen aamu- ja iltapäiväkerhon toimintasuunnitelma
Sivistyslautakunta 14.04.2021 § 12
Perusopetuslain 48 a §:n mukaan aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun
kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Lisäksi aamu- ja
iltapäivätoiminnan tulee edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä
ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee tarjota lapsille
monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan sekä mahdollistaa lepo
rauhallisessa ympäristössä, ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilön valvonnassa.
Perusopetuslain 48 b §:n mukaan kunnan tulee hyväksyä tässä laissa tarkoitettua aamu- ja
iltapäivätoimintaa varten toimintasuunnitelma.
Iltapäiväkerhonohjaaja Julia Tuominen on toimittanut Kustavin perusopetuksen aamu- ja
iltapäiväkerhon toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma on liitteenä ja se esitellään kokouksessa.
Esittelijä

sivistystoimenjohtaja Susanne Laaksonen

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy Kustavin aamu- ja iltapäiväkerhon
toimintasuunnitelman esityksen mukaisena.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet
Liite[9]

Ptk tark.

Kustavin perusopetuksen aamu- ja iltapäiväkerhon
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Tiedoksiannot
Sivistyslautakunta 14.04.2021 § 13
1. Rehtorin virka
Kustavin kunnanvaltuusto on 22.3.2021 ( § 4) päättänyt perustaa rehtorin viran. Rehtorin
virkahaku on ollut avoinna ja valintahaastattelut suoritetaan maanantaina 12.4.2021.
2. Tunne- ja vuorovaikutustaidoilla kouluiloa -hanke
Kustavin kunta on mukana Vakka-Suomen kuntien (Uusikaupunki, Laitila, Vehmaa,
Taivassalo, Kustavi) yhteisessä hankkeessa, jossa haetaan rahoitusta Opetus- ja
kulttuuriministeriöltä tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämissuunnitelman luomiseksi
vuosiluokille 5-9. Tavoitteena on kiusaamisesta ja poissaoloista seuraavan koulupudokkuuden
tehokas ennaltaehkäisy.

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Lautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

Ptk tark.
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Kirjaston aukioloajat kesäkaudella
Sivistyslautakunta 14.04.2021 § 14

Kustavin kunnankirjasto oli kesällä 2020 normaalien aukioloaikojen lisäksi
avoinna myös lauantaisin. Asiakaspalaute oli myönteistä, asiakkaita kävi
runsaasti, ja aukiolojen toivottiin jatkuvan launtaisin myös tulevina kesinä.
Tämän perusteella kirjaston aukiolot jatkuvat siten, että kesästä 2021
alkaen kirjasto on avoinna kesä-, heinä- ja elokuussa lauantaisin klo 10-14,
juhannuspäivä poislukien.
Esittelijä

kulttuuri- ja kirjastosihteeri Anna Leimola

Päätösehdotus

Lautakunta päättää, että kirjasto on jatkossa avoinna kesä-, heinä- ja
elokuussa lauantaisin klo 10-14.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ptk tark.
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Kustavin saaristolaismuseon viikonlopun aukioloajat kesällä 2021
Sivistyslautakunta 14.04.2021 § 15

Kustavin saaristolaismuseo on ollut kesästä 2020 alkaen avoinna
kesäkaudella tiistaista sunnuntaihin. Lauantaisin ja sunnuntaisin museo on
ollut avoinna klo 13-16. Viikonlopun aukioloajat ovat olleet asiakasmääriin
suhteutettuina lyhyitä, joten aukiolo klo 12-16 palvelisi paremmin
asiakkaita. Tulevana kesänä on lisäksi todennäköisesti odotettavissa
asiakasmäärien rajoituksia, ja laajempi aukiolo mahdollistaisi
asiakaskäyntien sijoittumisen laajemmalle aikavälille.
Esittelijä

kulttuuri- ja kirjastosihteeri Anna Leimola

Päätösehdotus

Lautakunta päättää hyväksyä Kustavin saaristolaismuseon aukioloajat
siten, että museo on jatkossa avoinna kesäkaudella lauantaisin ja
sunnuntaisin klo 12-16.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ptk tark.
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Kirjasto- ja kulttuuritoimen ilmoitusasiat
Sivistyslautakunta 14.04.2021 § 16

1. Kirjasto on kiinni 19.5.-3.6.2021 Koha- kirjastotietojärjestelmään
siirtymiseen liittyvän käyttökatkon vuoksi.
2. Kustavin saarisolaismuseoon on kesäkaudelle 2021 valittu
kesätyöntekijöiksi ---------------- ja -------------. He huolehtivat museon
avoinna pidosta tiistaista lauantaihin 28.6.-31.7.2021.
Esittelijä

kulttuuri- ja kirjastosihteeri Anna Leimola

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös

Lautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

Ptk tark.
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Avustukset kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatyöhön
Sivistyslautakunta 14.04.2021 § 17

Vuoden 2021 budjetissa on varattu kulttuurityön avustuksille 1000 euroa,
liikuntatyön avustuksille 5000 euroa ja nuorisotyön avustuksille 1500
euroa.
Esittelijä

vapaa-aikasihteeri Markus Malmelin

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta julistaa yleisavustukset haettavaksi kulttuuri,- liikunta- ja
nuorisotyöhön. Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 7.5.2021.
Kohdeavustukset ovat jatkuvassa haussa. Avustusten hausta ilmoitetaan
Vakka-Suomen Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla, kuntatiedotteessa ja
kunnan verkkosivuilla. Avustusten hakuohjeet ja hakulomake avustusten
hakuun on saatavissa kunnan verkkosivuilla sekä keskustoimistossa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ptk tark.
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Kuntosalin käyttömaksujen alennus koronan vuoksi
Sivistyslautakunta 14.04.2021 § 18

Kuntosali on ollut vuoden alusta lähtien suljettuna ja on suljettuna ainakin
30.4.2021 saakka. Sulku jatkuu mahdollisesti tämän jälkeenkin. Kuntosalin
käyttömaksut ovat todella edulliset, tästä johtuen ehdotuksen mukainen
alennus koskee koko vuotta 2021 riippumatta siitä milloin kuntosali
pystytään rajoitusten puitteissa avaamaan.
Esittelijä

vapaa-aikasihteeri Markus Malmelin

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää alentaa vuoden 2021 kuntosalin vuosimaksun
30 euroon sekä yksityisvuoromaksun 30 euroon johtuen koronarajoitusten
aiheuttamasta sulusta. Muut maksut säilyvät ennallaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ptk tark.
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Kuntoradan pintamateriaalin vaihto
Sivistyslautakunta 14.04.2021 § 19
38/10.03.01.00/2021
Kuntoradan materiaalina on tällä hetkellä puuhake sekä paikoitellen puru.
Kuntoradan perustuksena on sora sekä osittain rata kulkee kallion päällä.
Perustukset vaativat paikoitellen vahvistamista. Radan poikki kulkevat
salaojitukset ovat pääosin kunnossa, mutta muutamissa paikoin putket
puuttuvat. Yhdessä kohtaa kuntoradan viereiset ojat vaativat avaamista ja
parantamista, jotta vesi ei jäisi seisomaan ojiin ja frisbeegolfväylille.
Valaistus on aikaisemmin vaihdettu led-valoihin ja kyltitys on uusittu.
Käyttäjille puuhake näyttäytyy paikoitellen liukkaana ja epätasaisena
materiaalina. Pinta vaatii myös säännöllistä huoltoa ja hyvää perustusta.
Nykyinen pintamateriaali ei mahdollista huoltotöitä painavilla koneilla, ilman
vahingoittumista.
Kivituhka on nykyaikainen ja käytetyin pintamateriaali kuntoradoille.
Kivituhkapinta pysyy tasaisena ja käyttökelpoisempana vähäisemmällä
huollolla kuin puuhake. Kivituhkapinta ei ole liukas kostealla ilmalla.
Kivituhkapinta mahdollistaa esimerkiksi lastenrattailla kulkemisen
kuntoradalla.
Talviaikainen kulku laavulle järjestetään jatkossa kalliotien kautta.
Materiaalin vaihto ei vaikuta kuntoradan leveyteen tai reitteihin.
Seurakunnan edustajan kanssa on käyty alustavaa keskustelua
muutostöistä ja heidän näkemys on, että heille riittää ilmoitus tehtävistä
töistä.

Esittelijä

vapaa-aikasihteeri Markus Malmelin

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää edelleen esittää rakennuslautakunnalle, että
kuntoradan nykyinen pintamateriaali vaihdetaan kivituhkaan sekä
parannetaan kuntoradan muita rakenteita esityksen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ptk tark.
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Kustavi-kalenteri 2022
Sivistyslautakunta 14.04.2021 § 20

Vuonna 2021 Kustavi-kalenterin teemana on vanhat kustavilaiset kuvat.
Esittelijä

vapaa-aikasihteeri Markus Malmelin

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää teettää perinteisen Kustavi-kalenterin vuodelle
2022. Kalenterin teema päätetään keskustelun jälkeen sekä samalla
päätetään kalenteria valmisteleva työryhmä.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti valita kalenteri työryhmään Hilkka OksamaValtosen, Marja Lehtikallion ja Markus Malmelinin. Työryhmä päättää
tulevan kalenterin teeman ja kuvat.

Ptk tark.

Kustavin kunta
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
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Suvitorin vuoden 2021 paikkamaksut ja toimintaohjeet
Sivistyslautakunta 14.04.2021 § 21

Kunnanhallitus on kokouksessaan 22.2.2021 päättänyt siirtää Suvitorin
hallinnoimisen sivistyslautakunnan alaisuuteen. Vapaa-aikasihteeri on
pitänyt 18.11.2020 avoimen keskustelutilaisuuden Suvitorin kehittämisestä.
Paikalla oli neljä torimyyjää. Lisäksi vapaa-aikasihteeri on keskustellut
SPR:n edustajan kanssa iltakirppis toiminnasta. Liitteenä keskustelun
pohjalta laadittu ehdotus Suvitorin uusiksi aukioloajoiksi sekä
paikkamaksuhinnastoksi. Liitteenä myös ehdotus Toritoiminnan ohjeiksi.

Esittelijä

vapaa-aikasihteeri Markus Malmelin

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteiden mukaiset suvitorin
aukioloajat, hinnaston sekä toritoiminnan ohjeistuksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. Hinnasto liitteeseen lisätään "Ahdon kioski" kohdalle
selvenne, että kyseessä on kausimaksu. Päivitetään liitteiden päivämäärät.

Liitteet
Liite[10]
Liite[11]

Ptk tark.

Torihinnasto 2021 korjattu
Toriohjeet 2021 korjattu

Kustavin kunta
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
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Klipunkarin saunan ja suihkujen aukioloajat
Sivistyslautakunta 14.04.2021 § 22

Klipunkarin saunatiloissa on käynnissä remontti. Remontin myötä poistuu
myös takkatila.
Suihkutilat ovat edellisinä vuosina olleet auki vain saunapäivinä eli
maanantaisin ja torstaina. Käyttäjiltä on tullut toiveita, että suihkut olisivat
myös muulloin auki. Yleinen suositus on että uimisen jälkeen käytäisiin
suihkussa. Saunatilat ovat olleet vähäisellä käytöllä aikaisemmin, 8
tuntia/viikko. Tilojen käyttöastetta on syytä kasvattaa lisäämällä ainakin
yksi avoin saunapäivä.
Asiaa on valmisteltu yhdessä teknisen toimen kanssa.
Kustannusvaikutukset eivät ole suuret ja muutosten vaatimat
henkilöstöresurssit vähäiset.
Esittelijä

vapaa-aikasihteeri Markus Malmelin

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää pitää suihkutilat avoinna joka päivä klo 6-21
sekä lisätä yhden avoimen saunapäivän lauantaille. Lauantain aukioloaika
klo 15-18.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti pitää suihkutilat avoinna kesäkaudella joka päivä
klo 6-21 sekä lisätä yhden avoimen saunapäivän lauantaille. Lauantain
aukioloaika klo 15-18. Aukioloissa tullaan huomioimaan voimassa olevat
koronarajoitukset.

Ptk tark.

Kustavin kunta
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Luontopolku Parattula
Sivistyslautakunta 14.04.2021 § 23

Luontopolun valmistelu Parattulaan on aloitettu. Kevään aikana on
tarkoitus saada valmiiksi osuus Parattulan rantatieltä pöylintiellä. Kesän
jälkeen on tarkoitus mahdollisuuksien mukaan jatkaa luontopolkua ainakin
Sant Henrikin vuorelle.
Esittelijä

vapaa-aikasihteeri Markus Malmelin

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee asian tiedoksi

Päätös

Lautakunta merkitsi asian tiedoksi.

Ptk tark.
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Pöytäkirja
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Vapaa-aikatoimen ilmoitusasiat
Sivistyslautakunta 14.04.2021 § 24

Kesällä 2021 vapaa-aikatoimen apuohjaajina ja kesätyöntekijöinä toimii -------------- ja --------------. --------------- jatkaa ohjaajana kesäkauden leireillä ja
valikoiduissa tapahtumissa.
Kesälle 2021 on haettu avilta päiväleiritoimintaa varten avustusta. Vapaaaikasihteeri esittelee kesän alustavaa ohjelmaa.
Nuorisotilavalvonnan tilanne.
Esittelijä

vapaa-aikasihteeri Markus Malmelin

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös

Lautakunta merkitsi asiat tiedoksi. Pyritään järjestämään kesällä
frisbeegolfkursseja eri kohderyhmille.

Ptk tark.

