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Vireillepanija

Vapaa-aikajohtaja Sami Ylipihlaja

Asia

Vapaa-aikapalveluille osoitettujen perintövarojen
käyttösuunnitelma

Selostus asiasta

Vapaa-aikapalveluille on osoitettu käytettäväksi 45.501,85
euron perintövarat.

Vapaa-aikajohtaja Sami Ylipihlaja:
Vapaa-aika- ja nuorisotoimen hankkeisiin osoitetut
perintövarat käytetään ohjeistuksen mukaisesti ja vähintään
kahdessa osassa. Keväällä 2018 varoja suunnataan eri
hankkeisiin seuraavasti:
Vapaa-aikapalvelut:
Vuorentaustan koulun väestösuojaan perustettavan
vapaa-aikapalvelujen hallinnoiman mediapajan varusteluihin
n. 10 000€. Hankinta- ja toimenpidelistalla mm.
äänentoistojärjestelmät, digitaalinen äänityslaitteisto,
rumpukone, syntetisaattori, useita äänitysmikrofoneja,
väliseinän rakennus, akustiikan parantaminen.
Kirjastopalvelut:
Kirjaston nukketeatterihanke: ”Lukemaan innostamista
draaman keinoin”. Tarvikkeet ja lavasteet n. 800€.
Nuorisopalvelut:
Vaasantien kevyen liikenteen alikulkutunnelien
maalausprojekti. Tarvikkeet ja ohjaajien palkkakustannukset
5000€, joka 50% koko projektin kustannusarviosta.
Mediareppu tai vastaava mediapajan visuaalisen puolen
kokonaisuus. Sijoitetaan Olkaan. Tietokone, skanneri,
kamera, tarvittavat ohjelmat. Kustannusarvio n. 4000€.
Kulttuuripalvelut:
Kehitysvammahuollon asiakkaille suunnattu teatterityöpaja.
Ohjaajan palkkakustannukset ja tarvikkeet n. 6000€. Muista
menoista vastaa perusturvaosasto.
Arvioitu yhteissumma on noin 25 800€. Seuraava päätös
jäljelle jäävien varojen käytöstä tehdään todellisen toteuman
perusteella.
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Kustannukset tiliöidään menokohdalle 2360 370 1000.
Perustelut

Hallintosääntö

Päätös

Päätän vapaa-aikapalveluille osoitettujen perintövarojen
käytön vapaa-aikajohtajan esityksen mukaisesti.

Päiväys ja allekirjoitus

Ylöjärvi 12.4.2018
Matti Hursti
Sivistysjohtaja

Jakelu

Vapaa-aikajohtaja
Kirjanpito / Honko
Kirjasto- kulttuuri- ja nuorisopalvelut

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Ylöjärven sivistyslautakunnalle postitse (PL 22, 33471
Ylöjärvi) tai sähköisesti (kirjaamo@ylojarvi.fi).
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannis ta. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä
yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätökses tä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämises tä ja 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä.
Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt viras toissa on keskeytettävä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja
se on tekijän allekirjoitettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymis tä. Omalla vastuulla
valitus asiakirjat voi lähettää postitse tai sähköisesti. Valituksen on
oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä klo 15.00 mennessä
riippumatta siitä, toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti.

Julkisesti nähtävänä

17.4.2018 Ylöjärven kaupungin yleisessä tietoverkossa
(www.ylojarvi.fi).
Lähetetty postitse
Lähetetty sähköisesti
Lähetetty sisäisessä postissa
______________________________

Ylöjärven kaupunki

Viranhaltijapäätös

Sivistysjohtaja

12.4.2018
Päivi Alanen
toimistosihteeri

2§

