REISJÄRVEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Vapaa-aikalautakunta 3/2018
Aika:
Paikka:

Tiistai 17.07.2018 klo 15.15– 19.30
Kunnantalo, kokoushuone 2
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Sivu 18

Sivu
Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Asialistan hyväksyminen
Etsivän nuorisotyöntekijän tehtävään hakeneiden haastattelut
Kirjastotoimenjohtajan irtisanoutuminen
Kirjastotoimen organisointi
Etsivän nuorisotyöntekijän valinta
Muut kokouksessa esille tulevat asiat
Kokouksen päättäminen
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5

ETSIVÄN NUORISOTYÖNTEKIJÄN TEHTÄVÄÄN HAKENEIDEN HAASTATTELUT
Vapltk § 12

Reisjärven kunnan etsivän nuorisotyöntekijän paikkaa haki kuusi henkilöä.
Koulutustaustaan ja työkokemukseen perustuen vapaa-aikalautakunnan valitsema työryhmä
kutsui haastatteluun kolme henkilöä. Haastatteluun kutsuttiin jälkikäteen vielä neljäs henkilö.
Valitut hakijat haastatellaan arvotussa järjestyksessä 17.07.2018 kunnanhallituksen kokoushuo
neessa vapaa-aikalautakunnan kokouksen yhteydessä.

Vapsiht

Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta hyväksyy työryhmän tekemän esikarsinnan ja siihen tehdyn lisäyksen sekä suorittaa hakijoiden haastattelut.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/
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KIRJASTOTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN
Vapltk § 13

Kirjastotoimenjohtaja Tuulikki Haapaniemi on 21.06.2018 päivätyllä kirjeellä irtisanoutunut Reisjärven kunnan kirjastotoimenjohtajan virasta 01.08.2018 alkaen.

Sivj/reht

Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta hyväksyy Tuulikki Haapaniemen irtisanoutumisen 01.08.2018
alkaen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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KIRJASTOTOIMEN ORGANISOINTI
Vapltk § 14

Reisjärven kunnan kirjastotoimenjohtaja on irtisanoutunut virastaan 01.08.2018 alkaen.
Tehtävää on hoidettu väliaikaisella ratkaisulla kirjastotoimenjohtajan virkavapauden ajan.
Nyt uudessa tilanteessa tulisi katsoa avoimesti kaikkia vaihtoehtoja, miten tulevaisuudessa kirjastotoimi Reisjärvellä järjestetään.
Väliaikainen järjestely on toiminut hyvin, minkä vuoksi sitä voitaisiin jatkaa vuoden loppuun
saakka. Syksyllä valmisteltaisiin rauhassa uusi tapa toimia ja sillä aloitettaisiin vuoden alusta.
Näin asian valmistelu olisi osana uuden talousarvion valmistelua.

Sivj/reht

Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta päättää aloittaa kirjastotoimen organisoinnin valmistelut siten,
että vuoden 2019 alusta kunnassa on pysyvä toimiva järjestely.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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ETSIVÄN VUORISOTYÖNTEKIJÄN VALINTA
Vapltk § 15

Etsivän nuorisotyöntekijän toimi on ollut haettavana Reisjärvi-lehdessä 06.06.2018 olleella
ilmoituksella. Tehtävä laitettiin samalla julkiseen hakuun TE-palveluihin sekä kunnan nettisivulle. Lisäksi hakuilmoitukset ovat olleet seuraavissa lehdissä: Kaleva, Keskipohjanmaa ja
Selänne. Hakuaika päättyi 02.07.2018.
Etsivän nuorisotyöntekijän palkkaamisen kelpoisuusehtona on hakuilmoituksessa mainittu
soveltuva korkeakoulututkinto (sosionomi, yhteisöpedagogi) tai toisen asteen nuoriso- ja
vapaa-ajantutkinto tai muu soveltuva koulutus. Valittavalta edellytetään riittävää koulutusta
sekä kokemusta nuorten kanssa tehdystä työstä sekä hyviä sosiaalisia valmiuksia ja itsenäistä
työotetta.
Etsivä nuorisotyöntekijä palkataan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 13.08.2018
alkaen.

Vapsiht

Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta suorittaa etsivän nuorisotyöntekijän valinnan paikkaa hakeneiden joukosta.
Päätös: Hakupapereiden ja haastattelujen perusteella käydyn keskustelun pohjalta etsivän
nuorisotyöntekijän toimeen valittiin Kalevi Pynssi äänin 4-3.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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