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VAPAA-AIKATOIMEN TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016
Vapltk § 1

Kunnanvaltuuston hyväksymä vapaa-aikatoimen käyttötalouden nettoraami vuodelle 2016 on 372 000 euroa.
Kunnanvaltuusto korotti nettoraamia 2 000 eurolla, joka käytetään Reisjärven Nuorten Vaikuttajien toimintakuluihin.

Vapsiht

Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta hyväksyy vuoden 2016 vapaaaikatoimen talousarvion käyttösuunnitelman seuraavasti:
menot

tulot

netto

- kirjastotoimi
- kulttuuritoimi
- liikuntatoimi
- nuorisotoimi

188 700
33 400
106 000
59 400

500
9 000
6 000

188 700
32 900
97 000
53 400

Yhteensä:

387 500 €

15 500 €

372 000 €

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
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REISJÄRVEN NUORTEN VAIKUTTAJIEN TOIMINTAOHJE
Vapltk § 2

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi Reisjärven kunnan nuorisovaltuuston
toimintaohjeen 30.03.2009 § 10 liite 1.
Nuorisovaltuustotoiminta ei saanut ensimmäisen toimintakauden jälkeen
riittävästi mukaan nuoria. Myöhemmässä vaiheessa perustettiin Reisjärven Nuoret Vaikuttajat, johon pääsevät mukaan kaikki halukkaat yläaste-,
ja lukio- / ammattikouluikäiset nuoret.
Reisjärven Nuoret Vaikuttajat valmistelivat ehdotuksen uudeksi toimintaohjeeksi kokouksessaan 24.02.2016. Nämä toimintaohjeet on lähetetty
lausunnolle vapaa-aikalautakunnan 25.11.2015 § 11 valitsemalle toimikunnalle.
LIITE 1
LIITE 2

Vapsiht

Reisjärven kunnan nuorisovaltuuston toimintaohje
Reisjärven Nuorten Vaikuttajien toimintaohje

Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta
1) kumoaa 30.03.2009 tekemänsä päätöksen § 10 liite 1 ”Reisjärven
kunnan nuorisovaltuuston toimintaohje”;
2) Hyväksyy Reisjärven Nuorten Vaikuttajien toimintaohjeen liitteen 2
mukaisena ja valitsee toimintaohjeen mukaisesti lautakunnasta edustajansa ja hänelle varaedustajan nuorten vaikuttajaryhmään.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Vapaa-aikalautakunnan edustajaksi Reisjärven Nuoriin Vaikuttajiin valittiin Antti Vedenpää ja varaedustajaksi Piia
Haikola.
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
Vapltk § 3

1) Toimintakertomus vuodelta 2015
2) Alkuvuonna 2016 toteutettu toiminta
3) Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta § 53
4) Saarisen leirikeskuksen kehittäminen
5) Oulun Eteläisen alueen kirjastojen toiminnan kehittämisavustus
6) Liikkuva koulu –hanke
7) Maakuntaviestisuunnistukset Reisjärvellä elokuussa 2016

Vapsiht

Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta merkitsee asiat hyväksyen tietoonsa
saatetuiksi ja tarvittaessa ohjeistaa viranhaltijoita ko. asioiden valmistelussa.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Vap.ltk 30.03.2009 § 10 LIITE 1
Vap.ltk 06.04.2016 § 2 LIITE 1

REISJÄRVEN KUNNAN
NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAOHJE
NUORISOVALTUUSTON TARKOITUS
Nuorisovaltuuston tehtävänä on tuoda esille nuorten mielipide kunnalliseen päätöksentekoon erityisesti nuoria koskevissa asioissa. Näitä asioita ovat mm. asuminen, koulutus,
työllisyys, kansainvälisyys sekä vapaa-aika.
Tavoitteena on kehittää nuorten elinoloja, nuorisotyötä sekä aktivoida nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin.
NUORISOVALTUUSTON TOIMINTA
Nuorisovaltuusto käsittelee ja antaa lausuntoja vapaa-aikalautakunnan päätöksistä, jotka
koskevat nuoria. Nuorisovaltuusto voi tehdä myös itse nuoria koskevia nuorisoaloitteita
ja kannanottoja.
Myös muut lautakunnat ja kunnanhallitus sekä kunnanvaltuusto voivat halutessaan
kutsua nuorisovaltuutettuja asiantuntijoina kokouksiin.
Nuorisovaltuuston toiminta on poliittisesti sitoutumatonta nuorisotoimintaa. Nuorisovaltuusto kokoontuu noin kolme kertaa lukukaudessa ja aina tarvittaessa.
Nuorisovaltuuston kokouksista maksetaan osallistujille kokouspalkkio kunnan palkkiosäännön mukaan nuorisotoimen budjetin sallimissa rajoissa. Nuorisovaltuusto sopii
vuosittain budjettiin tukeutuen palkkiollisten kokousten määrästä vapaa-aikasihteerin
esittelyn pohjalta.
Nuorisovaltuuston kokouskäytäntönä noudatetaan kunnan kokoussääntöä.
NUORISOVALTUUSTON KOKOONPANO
Nuorisovaltuustovaalin perusteella nuorisovaltuustoon valitaan 10 jäsentä ja 3 varajäsentä. Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja
sihteerin.

ASIOIDEN ESITTELY JA LAUTAKUNNAN EDUSTUS
Vapaa-aikasihteeri ohjaa nuorisovaltuuston toimintaa ja toimii asioiden esittelijänä kokouksissa.
Vapaa-aikalautakunta valitsee keskuudestaan edustajan nuorisovaltuuston kokouksiin.
NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAKAUSI
Nuorisovaltuuston toimintakausi on kaksi vuotta. Ensimmäisen nuorisovaltuuston toimikausi on 2007-2008.
TALOUSARVIO
Nuorisovaltuusto toimii nuorisotoimen talousarvioon varattavan määrärahan turvin.
Määrärahasta maksetaan kokouspalkkiot, matkakorvaukset ja koulutuskulut sekä osallistutaan nuorisovaltuuston suunnitteleman ja järjestämän toiminnan kuluihin.
Nuorisovaltuusto laatii vuosittain itselleen talousarvioehdotuksen.
NUORISOVALTUUSTOVAALIT
Nuorisovaltuuston vaaliin voi asettua ehdokkaaksi kuka tahansa reisjärvinen 13-18 vuotias nuori.
Nuorisovaltuustovaaleissa on äänioikeus jokaisella 13-18 -vuotiaalla reisjärvisellä nuorella.
Nuorisovaltuustovaalit toteuttaa voimassa oleva nuorisovaltuusto oman toimintakautensa viimeisenä vuonna marras-joulukuussa. Nuorisovaltuuston valitsema vaalitoimikunta hyväksyy ja vahvistaa ehdokasasettelun.
Nuorisovaltuustovaalin voi toteuttaa myös vapaa-aikalautakunta, jolloin vaalitoimikunnan muodostavat lautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vapaa-aikasihteeri.

Vap.ltk 06.04.2016 § 2 LIITE 2

REISJÄRVEN NUORTEN VAIKUTTAJIEN TOIMINTAOHJE
1) TOIMINNAN TARKOITUS
Reisjärven Nuorille Vaikuttajille on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen
toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai
liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuoret vaikuttajat arvioivat olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Reisjärven Nuoret Vaikuttajat tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten
osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.
2) NUORISOVALTUUSTON KOKOONPANO
Reisjärven Nuorten Vaikuttajien jäseneksi pääsee kaikki halukkaat ilmoittautumalla vuosittain
toimintaan syyskuun ensimmäiseen päivään mennessä. Vaikuttajat valitsevat vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Valinta tapahtuu toimintakauden
ensimmäisessä kokouksessa.
3) KOKOUKSET
Reisjärven Nuorten Vaikuttajien kokouksia järjestetään noin kolme kertaa lukukaudessa ja aina
tarvittaessa. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään seitsemän jäsentä on
paikalla.
Vapaa-aikalautakunta nimeää edustajansa Reisjärven Nuorten Vaikuttajien kokouksiin. Vapaaaikasihteeri osallistuu tarvittaessa kokouksiin asiantuntijan ominaisuudessa.
4) TOIMINTA
Reisjärven Nuorten Vaikuttajien toiminta on poliittisesti sitoutumatonta nuorisotoimintaa.
Reisjärven Nuoret Vaikuttajat käsittelevät ja antavat lausuntoja jo valmisteluvaiheessa kunnan
toimielinten päätöksistä, jotka koskevat lapsia ja nuoria. Vaikuttajat voivat tehdä myös itse lapsia ja nuoria koskevia aloitteita ja kannanottoja.
Reisjärven Nuorista Vaikuttajista nimetään tarvittaessa edustaja kunnan eri luottamuselimiin ja
työryhmiin.
Reisjärven Nuoret Vaikuttajat toimivat nuorisotoimen talousarvioon varatun määrärahan turvin. Määrärahasta maksetaan toiminnan järjestämisestä aiheutuvat kulut, matkakorvaukset ja
koulutuskulut.
Kokouksista ei makseta kokouspalkkioita. Reisjärven Nuorten Vaikuttajien jäsenet saavat kokousaktiivisuuteen perustuen huojennuksia vaikuttajien itsensä tai nuorisotoimen järjestämiin aktiviteetteihin (esim. kuljetuskustannukset, pääsyliput).

