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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 01.01.-31.10.2018
Vapltk § 16

Tasaisen kertymän mukaan talousarvion kymmenen kuukauden toteutumisprosentti on 83,33 %.
Vapaa-aikatoimen budjetti kuluvalle vuodelle oli alun alkaen 443 000 euroa, mutta keväällä 2018
tehtyjen säästöpäätösten mukaan nettobudjetti kuluvalle vuodelle on 432 000 euroa.
Talousarvioajoon on lisätty myöhemmin maksetut lokakuun vuokramenot sekä ko. ajalle kuuluvat tulot. Etsivän nuorisotyön menot ja tulot on laskettu 2,5 kuukauden mukaan.
Talousarvio on toteutunut 01.01.-31.10.2018 välisenä aikana seuraavasti:
MENOT
Kirjasto
Kulttuuri
Liikunta
Nuoriso
Etsivä nuorisotyö

Vapsiht

158 246
34 801
169 762
40 018
7 756
410 583

TULOT

NETTO

%

941
610
36 831
5 985
5 729
50 096

157 305
34 191
132 931
34 033
2 027
360 487

86,24
92,65
81,15
87,48
20,27
83,44

Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta merkitsee talousarvion toteutuman ajalta 01.01.-31.10.2018
hyväksyen tiedokseen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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VUODEN 2018 TOIMINTA-AVUSTUSTEN JAKO LIIKUNTAYHDISTYKSILLE
Vapltk § 6

Toiminta-avustukset liikuntayhdistyksille ovat olleet haettavina 18.04.2018 Reisjärvi-lehdessä
sekä kunnan nettisivuilla ja vapaa-aikatoimen facebookissa julkaistulla ilmoituksella. Hakemukset
tuli jättää 18.05.2018 mennessä. Liikuntatoimen käyttösuunnitelmassa on varattu avustuksiin
12 500 euroa, josta yleisavustuksina jaetaan 6 000 euroa. Avustusmäärärahan loppuosa jaetaan
kohdeavustuksina loppuvuodesta, jos talousarvion toteutuminen ja talousavion tasapainottamisohjelma antaa siihen mahdollisuuden.
Määräaikaan mennessä avustusta hakivat seuraavat yhdistykset:
Reisjärven Pilke ry
5 500 €
Reisjärven Tenniskerho ry
300 €
Reisjärven Urheiluautoilijat ry
1 500 €

Vapsiht

Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta jakaa yleisavustuksina 6 000 euroa seuraavasti:
Reisjärven Pilke ry
5 250 €
Reisjärven Urheiluautoilijat ry
750 €
Reisjärven Tenniskerholle ei myönnetä avustusta, mutta vapaa-aikatoimi voi avustaa yhdistystä
ilmoituskuluissa eri momentilta, jos yhdistys järjestää pitäjänmestaruuskilpailut ja/tai ohjattua
toimintaa junioreille.
Vapaa-aikasihteeri esitteli kokoukselle tuoreen ajon liikuntatoimen talousarvion toteutumasta
ajalta 01.01.-31.05.2018. Toteutuman mukaan sisäliikuntatilojen käyttömaksuista kertyneet tulot
olivat jääneet alkuvuodesta selvästi alle budjetoidun tason.
Kuultuaan vapaa-aikasihteerin yhteenvedon yhdistysten hakemusasiakirjoista ja tilitilanteista
Pentti Paloranta esitti, että vuosiavustukset jaettaisiin vasta loppuvuodesta, jos vapaa-aikatoimen talousarvion toteutuminen antaa siihen budjettikehyksen puitteissa mahdollisuuden.
Muut lautakunnan jäsenet kannattivat Palorannan esitystä.
Suoritetussa äänestyksessä Palorannan esitys voitti pohjaesityksen äänin 4 – 0.
Päätös: Vapaa-aikalautakunta päätti, että vuosiavustukset jaettaan vasta loppuvuodesta, jos
vapaa-aikatoimen talousarvion toteutuminen antaa siihen budjettikehyksen puitteissa mahdolliuuden. Lautakunta päätti edelleen, että nyt jätetyt hakemukset pidetään voimassa mahdolliseen
uuteen avustusten jakopäätökseen saakka.
Todetaan, että Kimmo Parkkila ja Paavo Pesola poistuivat kokouksesta esteellisinä pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pykälän ajan kokouksen puheenjohtajana toimi Piia Haikola. Kimmo Parkkilan varajäsen Pentti Paloranta poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ja päätöksenteon
jälkeen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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VUODEN 2018 TOIMINTA-AVUSTUSTEN JAKO LIIKUNTAYHDISTYKSILLE (JATKOA)
Vapltk § 17

Määräaikaan mennessä avustusta hakivat seuraavat yhdistykset:
Reisjärven Pilke ry
Reisjärven Tenniskerho ry
Reisjärven Urheiluautoilijat ry

Vapsiht

5 500 €
300 €
1 500 €

Ehdotus: Koska vapaa-aikatoimen vuoden 2018 budjetti on kymmenen kuukauden talousarviovertailussa pysynyt säästötavoitteiden mukaisessa raamissa, päättää vapaa-aikalautakunta
jakaa urheiluseuroille toiminta-avustusta yhteensä 6 000 euroa seuraavasti:
Reisjärven Pilke ry
Reisjärven Urheiluautoilijat ry

5 250 €
750 €

Reisjärven Tenniskerholle ei myönnetä avustusta, mutta vapaa-aikatoimi voi avustaa yhdistystä
ilmoituskuluissa eri momentilta, jos yhdistys järjestää pitäjänmestaruuskilpailut ja/tai ohjattua
toimintaa junioreille.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Todetaan, että Kimmo Parkkila ja Paavo Pesola poistuivat kokouksesta esteellisinä pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pykälän ajan kokouksen puheenjohtajana toimi Simo Vedenpää.
Kimmo Parkkilan varajäsen Pentti Paloranta saapui kokoukseen pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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VUODEN 2018 KULTTUURIPALKINNON MYÖNTÄMINEN
Vapltk § 18

Kulttuuripalkinto on myönnetty vuodesta 1996 alkaen vapaa-aikalautakunnan 20.03.1996
tekemän päätöksen mukaisesti henkilölle tai henkilöryhmälle, joka on ansioitunut Reisjärven
kulttuuritoiminnassa.
Kulttuuripalkinto on luovutettu itsenäisyyspäivän juhlassa 06.12. Palkinto luovutetaan
samalle henkilölle tai taholle vain kerran.

Vapsiht

Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta valitsee vuoden 2018 kulttuuripalkinnon saajan perustuen
ansioihin Reisjärven kulttuuritoiminnassa. Palkinnon luovutus tapahtuu itsenäisyyspäivän
juhlassa 06.12.2018. Valinta saatetaan tiedoksi niin, että asia voidaan julkaista lehdissä heti
itsenäisyysjuhlan jälkeen.
Kokouksessa käydyn keskustelun jälkeen vapaa-aikasihteeri ehdotti, että vuoden 2018 kulttuuripalkinto myönnetään kirjallisista ansioistaan tunnetulle Tapani Hyvöselle.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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VUODEN 2018 URHEILUPALKINNON MYÖNTÄMINEN
Vapltk § 19

Urheilupalkinto on myönnetty vuodesta 1996 alkaen vapaa-aikalautakunnan 20.03.1996
tekemän päätöksen mukaisesti henkilölle tai henkilöryhmälle, joka on ansioitunut Reisjärven
urheilutoiminnassa.
Urheilupalkinto on luovutettu itsenäisyyspäivän juhlassa 06.12. Palkinto luovutetaan samalle
henkilölle tai taholle vain kerran.

Vapsiht

Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta valitsee vuoden 2018 urheilupalkinnon saajan perustuen
ansioihin Reisjärven urheilutoiminnassa. Palkinnon luovutus tapahtuu itsenäisyyspäivän
juhlassa 06.12.2018. Valinta saatetaan tiedoksi niin, että asia voidaan julkaista lehdissä heti
itsenäisyysjuhlan jälkeen.
Kokouksessa käydyn keskustelun perusteella vapaa-aikasihteeri ehdotti, että vuonna 2018
myönnetään kaksi urheilupalkintoa, toinen SM-tason nyrkkeilijä Atte Niskakoskelle ja toinen
urheiluseuratyössä pitkän elämänuran tehneelle Tapani Torvikoskelle
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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KIRJASTONJOHTAJAN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN PERUSTAMINEN JA
MÄÄRÄAIKAISEN VIRANHALTIJAN VALINTA 01.01.2019 ALKAEN
Vapltk § 20

Kirjastolain mukaan kunnan kirjastolaitosta johtavalta henkilöltä vaaditaan virkaan tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamistaito ja hyvä perehtyneisyys kirjastojen
tehtäviin ja toimintaan. Kirjastotoimen johtajan virka on ollut täyttämättä 1.8.2018 alkaen ja
määräaikaisena kirjastotoimenjohtajana toimii sivistysjohtaja-rehtorin päätöksellä
31.12.2018 saakka Anita Jylkkä.
Kunnassa on syksyn 2018 aikana selvitetty erilaisia vaihtoehtoja, kuinka Reisjärven kirjastolaitoksen johtaminen tulisi järjestää. Yhtenä vaihtoehtona on hankkia kirjastotoimen johtajan
palvelut ostopalveluna jostakin toisesta kunnasta. Toisena vaihtoehtona on, että kirjaston
johtajavastuuta jaetaan kunnan henkilöstön kesken siten, että sivistysjohtaja-rehtori vastaa
kirjastotoimen yleisjohtamisesta oman tehtävänsä ohessa ja kirjaston lähijohtajuutta varten
perustetaan määräaikainen kirjastonjohtajan virka 01.01.2019-31.12.2020 väliseksi ajaksi.
Kunnallisen viranhaltijalain 24 §:n mukaisesti viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos
hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa taikka siirtoon on
muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa.
Viranhaltija voidaan perustellusta syystä siirtää enintään vuoden määräajaksi oman työnantajan toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää
hänelle sopivana, edellyttäen, ettei viranhaltijan varsinainen palkka vähene. Viranhaltijalle
annettu määräys voidaan milloin tahansa peruuttaa ja asianomainen on velvollinen siirtymään välittömästi takaisin entiseen työsuhteeseen siihen kuuluvin palkkaeduin. Peruutus
tulee voimaan heti. Viranhaltijalle on ennen 1 ja 2 momentissa tarkoitettua siirtämistä tai 2
momentissa tarkoitettua peruuttamista varattava tilaisuus tulla kuulluksi.
Reisjärven kirjastossa työskentelevä ja kirjastoalalle soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon omaava kirjastovirkailija on antanut 19.11.2018 suostumuksensa kunnallisen viranhaltijalain 24 §:n mukaisesti. Palkkauksessa noudatetaan hinnoittelukohdan mukaista peruspalkkausta hallintosäännön 58 § 10 mukaisesti.

Sivjoht

Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta päättää kuntalain 87 §:n mukaisesti perustaa määräaikaisen
kirjastonjohtajan viran 1.1.2019-31.12.2020 ja valitsee siihen kirjastovirkailija Anita Jylkän
suostumuksellaan 1.1.2019-31.12.2019 määräajaksi, josta tehtäväkohtainen palkkaus on
02KIR020 hinnoittelu kohdasta 2547,45 euroa.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Todetaan, että Anita Jylkkä poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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VAPAA-AIKATOIMEN TALOUSARVIO JA PERUSTELUT VUODELLE 2019
Vapltk § 21

Vapaa-aikatoimen nettobudjetti vuodelle 2018 oli alun perin 443 000 euroa, kun kevään
2018 säästöpäätöksen myötä tavoitebudjetiksi asetettiin 432 000 euroa. Kymmenen kuukauden toteutuman mukaan voidaan arvioida, että säästötavoitteeseen ollaan pääsemässä.
Vuoden 2018 budjetista (432 000 euroa) henkilöstö- ja vuokrakulujen osuus on 88,82 % eli
383 730 euroa.
Vuodelle 2019 on esitetty leikattavaksi vapaa-aikatoimen budjettista lisää 20 000 euroa ja
lisäksi vuokrakustannuksiin on tulossa kirjasto-, kulttuuri- ja nuorisotoimen osalle yhteensä
6 000 euron korotus. Liikuntatoimen osalta vuokrakustannukset laskevat 7 600 euroa, mutta
vuokratuloihin budjetoidaan 8 200 euroa pienempi osuus, koska nyt on ensimmäistä kertaa
käytössä liikuntahalli- ja kuntosalimaksujen todellinen vuosikertymä tuloarvion pohjaksi.
Erityisen huolestuttavaa on, että kirjastotoimi on joutunut leikkaamaan säästönsä vuonna
2018 pelkästään kirjallisuusmäärärahasta ja ensi vuodelle 2019 leikkaus on vuoden 2018
alkuperäiseen määrärahaan verrattuna peräti 43,55 % eli 26 750 eurosta 15 100 euroon.
Vaarassa on, että Reisjärven kirjastossa keskeisen asian eli aineiston valikoiman laatu heikkenee samassa suhteessa budjettileikkauksen kanssa.
Muun vapaa-aikatoiminnan toimintarahat supistuvat leikkausten myötä olemattomiin, kun
otetaan huomioon kuluvana vuonna (2018) tehty säästöleikkaus 11 000 euroa.
Kulttuuritoimen osalta toimintamääräraha menokohdalle ”kulttuuri- ja opetuspalvelut” on
budjetoitu 5 900 euroa, josta tanssiopiston kolmen ryhmän pyörittämiseen tarvittava kuluerä
on lukuvuodessa yli 5 000 euroa. Lopulla toimintamäärärahalla ei ole mahdollisuutta ottaa
yhtään ulkopuolista esiintyvää taiteilijaa tai esiintymisryhmää paikkakunnalle. Lisäksi kulttuuritoimen vuokramenot, jotka muodostuvat lähes kokonaan Niemenkamarin vuokrista, vievät
kulttuuritoimen budjetista 56,21 prosenttia. Niemenkamarin vuokrakulu kulttuuritoimelle on
kasvanut alkuperäisestä summasta noin 5 000 euroa, johon ei ole saatu vastaavaa summaa
katteeksi.
Liikuntatoimen osalta vuodelle 2018 oli alun alkaen budjetoitu urheiluseura-avustuksiin
12 500 euroa. Vuoden 2019 budjetissa summa on 6 000 euroa. Lisäksi määrärahoja on
leikattu tasaisesti lähes kaikilta menokohdilta.
Nuorisotoimen osalta kokonaisbudjettiin on tulossa vuoteen 2018 verrattuna vajaan 3 000
euron korotus, jotta avointen ovien toimintaan nuorisotiloissa ei tarvitsisi tehdä supistuksia.
Yleinen toivehan on, että ko. toimintaa pitäisi lisätä.
Etsivän nuorisotyön hoidon kulut on budjetoitu kokoaikaisen työntekijän kulujen mukaan
niin, että toimintaan saadaan täysimääräinen valtionavustus.
LIITE 1

Vapsiht

Vapaa-aikatoimen TA 2019 ja perustelut

Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta hyväksyy liitteenä olevan vapaa-aikatoimen talousarvion
2019 perusteluineen talousarvion käsittelyn pohjaksi. Vapaa-aikalautakunta esittää kunnan
hallitukselle, että vapaa-aikatoimen leikkaus vuoden 2019 budjetissa pudotetaan 20 000
eurosta 13 400 euroon, jolloin olisi huomioitu vuokriin tuleva 6 600 euron korotus.
Kokonaisleikkaus vuoden 2018 alkuperäisestä tasosta olisi 24 400 euroa. Huojennuksella
turvattaisiin molemmat, tanssiopiston toiminnan jatkuminen (5 000 euroa) ja urheiluseuraavustukset (6 000 euroa).
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
Vapltk § 22

1) Sivistysjohtajan päätös 17.10.2018:
Etsivä nuorisotyöntekijä Kalevi Pynssin irtisanoutuminen.
2) Itsenäisyyspäivän 2018 juhlallisuudet Reisjärvellä.
3) Tiedossa olevat taidenäyttelyt vuodelle 2019:
- Veijo Toivoniemen luontokuvanäyttely 04.-31.01.2019,
mukana myös Sari Nuoliojan luontokuvia;
- Hans Hästbackan luontokuvanäyttely ”Kivimaailma”, ajankohta avoinna.

Vapsiht

Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta merkitsee asiat tiedokseen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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MUUT KOKOUKSESSA ESILLE TULLEET ASIAT
Vapltk § 23

1) Simo Vedenpää ehdotti, että yhdistysten vetäjille järjestettäisiin tilaisuus, jossa informoitaisiin vapaa-aikatoimen toiminnasta, keskusteltaisiin toimintaideoista ja mahdollisesta
yhteistyön lisäämisestä.
2) Heli Kinnunen esitti, että vapaa-aikalautakunta pyytäisi yhdistyksiä esittelemään toimintaansa.
3) Keski-Pohjanmaan Liikunta ry on pyytänyt kunnilta ehdotuksia oman kunnan vuoden 2018
urheilu- / liikuntateon tekijästä, joka palkitaan Keski-Pohjanmaan Urheilugaalassa
26.01.2019.

Vapsiht

Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta
1) päättää järjestää yhdistysten vetäjille tilaisuuden, jonka aiheena on Simo Vedenpään ja Heli
Kinnusen esittämät asiat;
2) valita palkittavan tahon tai henkilön Reisjärven vuoden 2018 urheilu- / liikuntateon tekijästä, joka palkitaan Keski-Pohjanmaan Urheilugaalassa 26.01.2019. Nimeä ei pöytäkirjata.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta teki valinnan koskien Keski-Pohjanmaan Urheilugaalassa 26.01.2019 suoritettavaa palkitsemista.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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