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KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO 
 
VALT § 8 Valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen ja suorittaa 

nimenhuudon. Nimenhuuto- ja äänestysluettelo on liit-
teenä. 

 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi seuraavaa: 
 
 Valtuutettu Helena Kinnunen on estynyt tulemaan kokouk-

seen ja hänen tilallaan on 1. varavaltuutettu Oili Ki-
viranta, 

 Valtuutettu Kirsi Muhonen on estynyt tulemaan kokouk-
seen ja hänen tilallaan on 2. varavaltuutettu Henna 
Haukipuro, 

 Valtuutettu Irma Kinnunen on estynyt tulemaan kokouk-
seen ja hänen tilallaan on 3. varavaltuutetun estyneenä 
ollessa 4. varavaltuutettu Timo Kemppainen. 

 Valtuutettu Mikko Suontakanen on estynyt tulemaan koko-
ukseen ja hänen tilallaan on 1. varavaltuutettu Timo 
Tikkanen. 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
VALT § 9 Hallintosäännön 28 §:n mukaan kutsu valtuusto kokouk-

seen on vähintään neljä päivää ennen kokousta toimitet-
tava erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joil-
la on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa 
ajassa on kokouksesta annetta yleisesti tieto julkisten 
kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoi-
tettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asi-
at. 

 
 Kuntalain 59 §:n mukaan valtuuston kokous on päätösval-

tainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista 
on läsnä. 

 
 Kokouskutsu on toimitettu valtuutetuille sekä annettu 

tiedoksi kirjeellä kunnanhallituksen jäsenille ja kun-
nanjohtajalle 26.2.2016, lähetetty nähtäville pääkir-
jastoon, terveyskeskukseen, keskuskoululle ja postitoi-
mipaikkaan 26.2.2016. Asetettu nähtäville kunnan ilmoi-
tustaululle 24.2.2016 ja ilmoitus Reisjärvi-lehdessä on 
julkaistu 25.2.2016. 

 
 Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi 

ja päätösvaltaiseksi. 
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 
 
VALT § 10 Kokouksesta laadittu pöytäkirja tarkastetaan virastossa 

torstaina 3.3.2016 klo 9.00, sikäli kuin valtuusto ei 
jonkin asian kohdalla toisin päätä. 

 
 Valtuusto valinnee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantar-

kastajaa. 
 
 Edellisen pöytäkirjan tarkastivat Irma Kinnunen ja Ta-

pio Kokkoniemi. 
 
 Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki luoto-

niemi ja Johannes Mattila. 
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KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
VALT § 11 Valtuusto hyväksynee kokouksen työjärjestyksen asia-

luettelon mukaisesti. 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Kunnanhallitus   9.2.2016  16 1 
Valtuusto    1.3.2016  20 5 
 
 
 
HALLINTOJOHTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN 
 
KHALL § 9 Valtuusto on varannut vuoden 2016 talousarvioon määrä-

rahan hallintojohtajan palkkaukseen. Valtuusto on koko-
uksessaan 16.3.1999 lakkauttanut Reisjärvellä aiemmin 
olleen hallintojohtajan viran. 

 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että 

valtuusto perustaa kunnan hallintojohtajan viran. Viran 
pätevyysvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto 
tai muu virkaan soveltuva koulutus sekä riittävä työko-
kemus.   

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
  K.M. / T.T. 
 
VALT § 12  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY 
 
KHALL § 14 Hallintosäännön 25 §:n mukaan kunnanhallituksen on vuo-

sittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuus-
tolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhalli-
tukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei 
edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti kä-
sitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpitei-
siin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, 
mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että val-
tuusto käsittelee ja päättää aloitteet seuraavasti: 

 
 

1.Ns. Levonperäntien kunnostaminen 
   

Keskustapuolueen valtuustoryhmän aloite, jossa esite-
tään kunnanhallitusta nopeuttamaan Levonperäntien kun-
nostamis- ja parannustöiden aloittamista vaikka Haapa-
järven kaupungin kanssa yhteistyössä. 

 

    ******** 
 

Tekn. joht. Levonperäntien kunnostuksen jatkaminen Reisjärven kes-
kustaan asti ei ole sisältynyt ELY-keskuksen liikenne 
ja infrastruktuuri –vastuualueen talous- ja toiminta-
suunnitelmaan eikä ELY-keskuksen liikenne ja infra-
struktuuri –vastuualueen liikenneturvallisuussuunnitel-
maan. Kunta on aikaisemmissa lausunnoissaan esittänyt 
ja tulee vastaisissakin lausunnoissaan esittämään hank-
keen sisällyttämistä rahoitettavien hankkeiden listal-
le. Asia on tuotu esiin myös neuvottelussa ELY-
keskuksen johtajan kanssa.  

  
 Hanketta tuotiin viimeksi esille ELY-keskuksen johdon 

ja maakunnan kuntien edustajien välisessä liikennestra-
tegia kokouksessa 13.10.2014 Oulussa. Hanketta kiireh-
ditään edelleen ELY-keskuksen liikenne ja infrastruk-
tuuri –vastuualueen sekä kunnan ja seutukunnan muiden 
kuntien kaikissa tulevissa yhteisissä neuvotteluissa. 

 
 Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa. 
  
 

2. Liikenneturvallisuuden parantaminen Köyhänperällä
  

Valtuutettu Hilkka Lindbergin aloite, jossa hän esit-
tää, että Köyhänperän entisen Toivolan kaupan risteys-
alueen turvallisuuden parantamiseksi ryhdytään toimiin 
stop -merkin saamiseksi risteykseen. Perusteluinaan hän 
tuo esille risteysalueella tapahtuneet useat onnetto-
muudet sekä alueen huono näkyvyys.  
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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa) 

 
Lisäksi hän esittää, että Lähetsalontien liittymästä 
lääninrajalle päin olevalle alueelle ryhdytään hankki-
maan hirvivaara-liikennemerkki hirvikolareiden ehkäise-
miseksi.  
 

****** 
 

Tekn. joht. Köyhänperän risteys on kantatie 58:n osa. ELY-keskuksen 
liikenne ja infrastruktuuri –vastuualueen vastaa kanta-
tien liikenneturvallisuudesta. Kantatiesuunnitelmassa 
risteys on siirtymässä eri kohtaan. Onnettomuudet ris-
teyksessä ovat johtuneet pääosin liian suuresta tilan-
nenopeudesta ja ovat näkyneet tieltä suistumisina. Köy-
hänperän nykyisen risteysalueen turvallisuuspuutteista 
on useassa yhteydessä aiemmin saatettu Oulun tiepiirin 
edustajille tiedoksi. Oulun tiepiirin ja kunnan laati-
maan liikenneturvallisuussuunnitelmaan on ollut merkit-
ty kiireellisyysluokkaan 2 väistämisviivat, taustamerk-
ki ja liikenteenjakajan raidat. 

 

 Köyhänperän risteysalueen turvallisuuden parantamiseksi 
Oulun tiepiiri toteutti kesällä 2010 tievalaistuksen 
alueelle. 

 

 Liikenneturvallisuuteen liittyvien toimenpiteiden tarve 
nostetaan esille kaikissa ELY-keskuksen liikenne ja 
infrastruktuuri –vastuualueen ja seutukunnan kuntien 
yhteisessä neuvotteluissa.  

 

 Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa. 
 
 

3. Suojatien/kevyen liikenteen väylän rakentaminen 
 

Valtuutettu Kaarlo Paavolan aloite koskien suoja-
tien/kevyen liikenteen väylän rakentamista. 
 

****** 
 

Tekn. joht. ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue 
(entinen tiepiiri) ja kunta ovat laatineet koko kuntaa 
kattavan liikenneturvallisuussuunnitelman. 

 
 Suunnitelmaan sisältyi suojatien toteuttaminen Pappi-

lankujan kohdalle kantatie 58:lle. Suunnitelmaan sisäl-
tyy myös kevyen liikenteen väylän jatkaminen Viljamäes-
tä Leppälahteen ensimmäisen kiireellisyysluokan hank-
keena ja toteuttaja on kantatiellä tiepiiri. Liikenne-
järjestelyiden toteuttamisesta muutoinkin kantatiellä 
vastaa ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri –
vastuualue.  
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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa) 
 
 Valtion liikenneväylärahoitusten supistumisen vuoksi 

kasvatetaan kuntien vastuuta lisääntyvässä määrin eri-
laisissa ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –
vastuualueen toimivaltaan kuuluvissa perusparannus- ja 
liikenneturvallisuushankkeissa. 
Suojatien ja kevyenliikenteen väylän rakentamista kii-
rehditään ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –
vastuualueen ja kunnan yhteisissä tapaamisissa. 
 
Kunnan kireä taloustilanne ei toistaiseksi ole mahdol-
listanut Halosentien kevyenliikenteen väylän toteutta-
mista kunnan kustannuksella. Kevyen liikenteen väylän 
toteuttaminen edellyttää maan hankintaa/lunastamista 
yksityisiltä ja asemakaavan muutosta tiealueen leventä-
miseksi. 

 
 Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa. 
  
 

4. Tieturvallisuuden parantaminen Levonperäntiellä ja 
Savolanmäentiellä 

 
Valtuutettu Marjatta Mattilan aloite koskien tieturval-
lisuuden parantamista Levonperäntiellä sekä Savolanmä-
entiellä. 
 

****** 
 

Tekn. joht. ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –vastuualueen 
on uudistamassa koko kuntaa kattavan liikenneturvalli-
suussuunnitelman, jossa on esillä myös Levonperäntiehen 
ja Savolanmäentiehen liittyviä järjestelyitä. 

 

 Aiempaan liikenneturvallisuussuunnitelmaan sisältyi 
kolmannen kiireellisyysluokan esitys kevyenliikenteen 
väylän toteuttamisesta Savolanmäentien varteen kunnan 
kustannuksella (ka 135 000 €).  
Suunnitelmaan sisältyy myös tievalaistuksen jatkaminen 
Levonperäntiellä Kiljanrannantien risteykseen tiepiirin 
kustannuksella (ka 25 000 €). 
  
Tievalaistusta jatkettiin kesällä 2010 Kiljanrannantien 
risteysalueelle asti. 
 

Kunnan kireä taloustilanne ei toistaiseksi ole mahdol-
listanut Savolanmäentien kevyenliikenteen väylän to-
teuttamista kunnan kustannuksella. Kevyenliikenteen 
väylän toteuttaminen edellyttää maan hankin-
taa/lunastamista yksityisiltä sekä asemakaavan muutosta 
tiealueen leventämiseksi. 

 
 Valtuusto päättää poistaa aloitteen aloiteluettelosta. 
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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa) 

 
5. Hirvimerkin asentaminen Sievintielle 
 

Keskustan valtuustoryhmän aloite koskien hirvimerkkien 
asentamisen kiirehtimistä Sievintielle.  
 

****** 
 

Tekn. joht. Reisjärven kunnan alueella sattuvia tieliikenneonnetto-
muuksia on käsitelty seutukunnallisessa liikenneturval-
lisuusryhmässä. Ryhmässä on ollut esillä myös hir-
vieläinonnettomuudet. Ryhmässä on edustettuna myös ELY-
keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue, joka 
päättää liikennemerkkien asettamisesta yleisten teiden 
varsille. Reisjärven kunnan puolesta on korostettu hir-
vieläinonnettomuuksien suurta määrää ja tuotu esille 
se, että kaikki onnettomuudet eivät kirjaudu poliisin 
rekistereihin. Vaaran paikkoina on esitelty valtuusto-
aloitteessa esille tuotu tieosa Sievintiellä. ELY-
keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –vastuualueen 
päättää merkkien asettamisesta onnettomuustilastojen 
perusteella. Kunnan toimesta kiirehditään hirvivaara-
merkkien asettamista ELY-keskuksen liikenne ja infra-
struktuuri –vastuualueen kanssa pidettävissä yhteisissä 
neuvotteluissa. 

 
 Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa. 
 
 

6. Liikenneturvallisuuden parantaminen Sievintiellä 
 
 Valtuutettu Markus Muuttolan aloite koskien liikenne-

turvallisuuden parantamista Sievintiellä välillä Leppä-
lahden koulu – kunnan taajama.  
 

****** 
 

Tekn. joht. Oulun tiepiiri ja kunta ovat laatineet koko kuntaa kat-
tavan liikenneturvallisuussuunnitelman, johon on ollut 
merkittynä myös Sievintielle välille Leppälahden koulu 
– kunnan taajama kevyen liikenteen väylä (ka 300 000 
€). Väylä on merkitty ykköskiireellisyysluokkaan, mutta 
Oulun tiepiirin toimintalinjat 2015 ei ole sisältynyt 
yhtään rahoitettavaa hanketta Reisjärvelle. 

 
 Valtuuston kannanotto 15.4.2009: ”Kiirehditään kevyen 

liikenteen väylän saamista Leppälahden koulupiirin alu-
eelle. Tilapäisratkaisuna esitetään syksylle 2009 vaih-
tuvana nopeusrajoituksena 60 km/h.” 
 
Aloite on saatettu tiepiirin tietoon vuoden 2009, 2010,  
2012 ja 2013 yhteisessä tiefoorumeissa.    
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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa) 
 

ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue 
on päivittänyt liikenneturvallisuussuunnitelmaa mm. 
kantatie 58 osalta. Kunnan toimesta on tuotu esille 
aloitteen mukaisen kevyenliikenteen väylän kiireellinen 
tarve. ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –
vastuualueen antaman tiedon mukaan kuntien taloudellis-
ta vastuuta ollaan merkittävästi lisäämässä perusparan-
nus- ja liikenneturvallisuushankkeissa myös yleisillä 
teillä valtion tiemäärärahojen supistumisen vuoksi. 

 
  
 Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa. 
 
 

7. Levonperän risteyksen kiertoliittymän ja 
katuvalaistuksen rakentamisen kiirehtiminen 

 

 Keskustan valtuustoryhmän aloite koskien Levonperän 
risteyksen kiertoliittymän ja katuvalaistuksen rakenta-
misen kiirehtimistä. 
 

****** 
 

Tekn. joht. Aloite kiertoliittymän rakentamisesta on lähetetty Ou-
lun tiepiirille (nyk. ELY-keskuksen liikenne ja infra-
struktuuri –vastuualue) jatkotoimenpiteitä varten. Asia 
on ollut esillä yhteisissä neuvotteluissa tiejohtajan 
kanssa. Risteys on ELY-keskuksen liikenne ja infra-
struktuuri –vastuualueen toiminta-aluetta ja osa kanta-
tie 58:aa. Kantatiestön kehittämisestä päättää ELY-
keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue. 
Kiertoliittymän toteuttaminen on ollut tiepiirin ja 
kunnan laatimassa liikenneturvallisuussuunnitelmassa 
kolmannen kiireellisyysluokan hankkeena. Hanke ei ole 
sisällytettynä rahoitettavien hankkeiden joukkoon. 
Hankkeen toteuttaminen edellyttää suunnitelman mukaan 
myös mittavaa kunnan rahoitusosuutta (kokonaiskustan-
nusarvio hankkeelle on 400 000 €). 
 

Oulun tiepiiri toteutti Levonperäntien valaistuksen 
jatkamisen kesällä 2010.  
 

Kiertoliittymähanketta on kiirehditty ELY-keskuksen 
johdon ja seutukunnan kuntien yhteisissä seutufooru-
meissa 2014 sekä ELY-keskuksen liikenne ja infrastruk-
tuuri –vastuualueen liikenneturvallisuussuunnitelman 
uusimisessa. 

 

Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa. 
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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa) 
 

8. Esitys tiepiirille suojakatoksen rakentamisesta 
 
Keskustan valtuustoryhmä aloite koskien kunnan esitystä 
tiepiirille 1-2 suojakatoksen pystyttämisestä Kokkola – 
Kajaani tien ja Reisjärventien (nro 28 ja 760) Sievin 
Rieskaniemen risteykseen Nivalan suuntaan lähtevälle 
pysäkille.  
 

****** 
 

Tekn. joht. Pysäkkikatosten rakentamisen aloite on lähetetty Oulun 
tiepiirille tiedoksi. Tekninen johtaja Matti Kiviniemi 
ja Sievin kunnan tekninen johtaja ovat laatineet yhtei-
sesti allekirjoittamansa esityksen ja toimittaneet sen 
ELY-keskukseen. 

 
  Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa. 

 
  
9. Valaistuksen suunnittelu ja toteutus  

 
Keskustan valtuustoryhmän aloite koskien valaistuksen 
suunnittelemista ja toteuttamista valaisemattomille 
kaavateille sekä kunnan kiinteistöjen piha- ja parkki-
alueille. 
 

****** 

Tekn. joht. Reisjärven kunnan kaavateiden valaistukset tulee kaut-
taaltaan uudistettaviksi elohopeahöyrylamppujen myynnin 
päättyessä vuoden 2015 lopussa. Tievalaistuksessa on 
tulossa käyttöön led-tekniikka. Toistaiseksi tekniikkaa 
on uutta, että tekninen toimi selvittää sen käyttökel-
poisuutta Reisjärven tievalaistusten uusimisessa.  

 
Niemenkartanon ympäristön kaavatie ja pysäköintialueen 
valaistus uusittiin 2014. 

 
Tekninen toimi on esittänyt kuluvan vuoden talousarvi-
oon kaavatiestön rakentamis- ja perusparannusmäärärahaa 
tievalaistuksen toteuttamiseen Niemenkartanon ja Susi-
saaren alueelle.   
 
Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa. 
 

 
 
 



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2016 

  
  arkistonhoitaja 
  
 

Kunnanhallitus   23.2.2016  31 1 
Valtuusto    1.3.2016  27 6 
 
 
VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa) 
 

10. Kotihoidon kuntalisän maksaminen  

 
Valtuutettujen Henna Haukipuron ja Katri Parkkilan 
aloite koskien kotihoidontuen kuntalisän maksamista.  
 

****** 
   

Kja Vuoden 2016 talousarviossa ei ole varattu määrärahaa 
tarkoitukseen. Kunnanhallituksen ja valtuuston on mah-
dollista ottaa asiaan kantaa tulevien talousarvioiden 
valmistelun yhteydessä. 

 
  Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa. 
 

11. Opastaulujen kunnostaminen   
  

Keskustan valtuustoryhmän aloite, opastaulujen kunnos-
tamisesta kantatie 58 varrella, Susisaaressa ja kunnan-
talon takana. 
 

****** 
   

Tekn.joht. Matkailijoiden opastus on muuttunut viime vuosina mer-
kittävästi. Perinteisten paperikarttojen ja opastaulu-
jen merkitys on vähentynyt ratkaisevasti langattomien 
henkilökohtaisten sähköisten välineiden kehityksen myö-
tä. Pääosalla automatkailijoista on käytettävissä navi-
gointilaitteet, joista löytyy paikkakuntakohtaiset 
ajantasaiset tiedot palveluista ja yritystoiminnasta. 
Yhä useammalla on myös matkoillaan käytössä nettiyhte-
yksien kautta kuntien internetsivujen tiedot. Tästä 
johtuen levähdyspaikat ja kuntien kiinteät opastaulut 
ovat menettäneet merkitystään matkailijoiden opastuk-
sessa. Kehitys näyttää nopeutuvan edelleen. 

  
Kunnantalon pysäköintipaikalla on ollut perinteinen me-
tallipohjainen karttataulu. Karttataulun tietojen pitä-
minen ajan tasalla on osoittautunut taulun rakenteiden 
ja tietojen nopean vaihtuvuuden vuoksi työlääksi. 
 
Tekniikan kehittymisen vuoksi on perusteltua harkita 
uudelleen opastaulujen tarvetta ja erityisesti kiinnit-
tää huomiota tauluissa olevien tietojen paikkansa pitä-
vyyteen sekä nopeasti muuttuvien tietojen ajan tasalla 
pidon mahdollisuuteen. 
 
Syksyllä 2013 kunnostettiin Leppälahden levähdyspaikan 
infotaulu. Kunnan keskustassa ollut opastaulu on ajan-
kohtaistettu ja siirretty Kyrölänlahden levähdyspaikal-
le.  
Valtuusto päättää poistaa aloitteen aloiteluettelosta 
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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa) 
 

12. Hallintosäännön §:n 28 ”Kokouskutsu” muuttaminen  
 
 Oili Kivirannan ja 8 muun keskustan valtuustoryhmän jä-

senen aloite koskien hallintosäännön §:n 28 ”Kokouskut-
su” muuttamista siten, että kohta: ”Kutsu valtuuston 
kokoukseen toimitetaan vähintään neljä päivää ennen ko-
kousta...” muutetaan kuulumaan: ”Kutsu valtuuston koko-
ukseen toimitetaan vähintään seitsemän päivää ennen ko-
kousta...” sekä että kokouskutsut toimitetaan postitse. 
   

****** 
 

Kja Suurimmassa osassa Suomen kuntia kokouskutsujen toimit-
tamisaika on käytännön syistä tuo sama kuntalain mukai-
nen 4 päivää kuin Reisjärvenkin hallintosäännössä. Kut-
suajan pidentäminen aiheuttaisi todennäköisesti tilan-
teita, joissa asioita jouduttaisiin tuomaan lisälistal-
la kokoukseen ja tilanne siltä osin heikkenisi nykyi-
sestä. Hallintosääntöä tarkistetaan hallinnon raken-
teissa ja kuntalaissa tapahtuneiden muutosten vuoksi 
kuluvana vuonna ja asiaa voidaan tarkastella siinä yh-
teydessä. 

 
Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa. 
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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa) 
 

13. Hankerahoitusmahdollisuuksien selvittäminen 
 

Keskustan valtuustoryhmän aloite, koskien erilaisten 
hankerahoitusmahdollisuuksien selvittämistä nuorisotyön 
kehittämiseksi. 
   

****** 
 

Vapaa-aikasiht. Olemassa olevat ja toteutetut hankerahoitteiset toimin-
not 

 
Reisjärven kunnan nuorisotoimi ostaa etsivän nuoriso-
työn palvelut Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry:ltä ja 
nuorten tiedotuspistepalvelut Ylivieskan seutukuntayh-
distys ry:ltä Molempien yhdistysten toiminta perustuu 
hankerahoituksiin ja kuntaosuuksiin. 

 
Lisäksi nuorisotoimi on toteuttanut hankerahoitukseen 
perustuneen kansainvälisen työleirin Saarisen leirikes-
kuksella kahtena kesänä (v. 2014 ja 2015) yhteistyössä 
Kokkolassa toimivan nuorisokeskus Villa Elban kanssa. 
Hankerahoitukset kansainvälisten työleirien järjestämi-
seksi on saatu kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteis-
työn keskuksen CIMO:n kautta. CIMO on opetus- ja kult-
tuuriministeriön alainen virasto. Työleirit ovat perus-
tuneet EVS- (European volyntary service) vapaaehtois-
palvelutoimintaan. 

 
Reisjärviset nuoret ovat hyödyntäneet hyvin Nuoriso 
Leaderia 

 
Nuoriso Leader on nuorten omien projektien rahoitusvä-
line. Käyttökohde voi olla tapahtuman järjestäminen, 
harrastusvälineiden hankkiminen tai jokin muu projekti, 
jossa nuoret itse suunnittelevat, toteuttavat ja rapor-
toivat. 
Nuoriso Leaderin haku on yksinkertainen, nopea ja help-
po. Nuoriso Leaderissa tuki on 100-500 € eli 90-100% 
projektin kustannuksista. Vuoden paras projekti palki-
taan 250 € jatkorahoituksella. Nuoriso Leaderia voivat 
hakea 11-25 -vuotiaat nuoret, vähintään kolmen hengen 
ryhmissä. Ryhmällä tulee olla yhteyshenkilö, joka on 
yksi ryhmän jäsenistä sekä vastuuaikuinen, jos kaikki 
ryhmän jäsenet ovat alle 18 -vuotiaita. Yhteistyö kun-
tien nuorisotoimen, seurakunnan nuorisotyön, nuoriso-
järjestöjen tai koulun kanssa on hyväksi projektin hy-
väksymiselle. Toiminnan tulee olla päihteetöntä. 
 
Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa. 

 



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2016 

  
  arkistonhoitaja 
  
 

Kunnanhallitus   23.2.2016  34 1 
Valtuusto   1.3.2016  30 6 
 
 
 
VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa) 
 

14. Internet-sivujen uudistaminen sekä 
kokouspöytäkirjojen julkaiseminen www-sivuilla 

  
Keskustan valtuustoryhmän aloite koskien kunnan inter-
net-sivujen uudistamista sekä kokouspöytäkirjojen jul-
kaisemista www-sivuilla. 
   

****** 

 
Kja Internet-sivujen uudistaminen on edennyt, mutta myöhäs-

sä alkuperäisestä aikataulusta mm. henkilöstöjärjeste-
lyistä johtuen. Uudet sivut ovat olleet koekäytössä jo 
jonkin aikaa, mutta eivät vielä käytössä reisjarvi.fi -
domainin alla. Paraikaa ollaan vielä täydentämässä 
sisältöä sekä keräämässä uutta kuvamateriaalia. Tarkoi-
tus on korvata nykyiset kotisivut uusilla kuluvan ke-
vään aikana. 

 
Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
M.M./ H.H. 

 
VALT § 13  Aloitteet nro 3-14 liitteenä 2 
 

Puheenjohtajan avattua keskustelun Tapio Paalavuo eh-
dotti Erkki Luotoniemen kannattamana, että aloite nro 2 
” Liikenneturvallisuuden parantaminen Köyhänperällä” 
poistetaan aloiteluettelosta. 

 
Päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Tapio Paala-
vuon ehdotuksen. Muilta osin valtuusto hyväksyi kunnan-
hallituksen ehdotuksen. 
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PERUSKOULUJEN REHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN 
PERUSKOULUJEN REHTORIN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN  
 
KHALL § 83 Peruskoulujen rehtori Juhani Tilli on pyytänyt eroa vi-

rastaan 1.6.2016 lukien. Käytännössä hän kuitenkin jää 
pois virkatehtävien hoidosta vielä pitämättä olevien 
vuosilomien johdosta jo 1.2.2016. Hallintosäännön 65§:n 
mukaan valtuusto päättää johtoryhmän jäsenten valinnas-
ta. Kuitenkin hallintosäännön 68 §:n mukaan valtuustos-
sa valittavan viranhaltijan viran julistaa haettavaksi 
kunnanhallitus. 

 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus julistaa peruskoulujen rehtorin 

viran haettavaksi liitteen 2 mukaisella viranhakuilmoi-
tuksella. Ilmoitus julkaistaan Reisjärvi-lehdessä sekä 
työvoimahallinnon sivuilla. 

 
  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
   K.M. /M.M. 
 
KHALL § 1 Peruskoulujen rehtorin virka on ollut haettavana 

15.1.2016 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui 10 ha-
kemusta.  

 
Yhdistelmä hakijoista on liitteenä 1. Hakemukset ovat 
nähtävillä kokouksessa. 

 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus kutsuu hakijoista haastatteluun 

Aila Luikun, Juha Maijalan ja Jarmo Viljamäen Haastat-
telijoina toimivat kunnanhallituksen jäsenet, kunnan-
valtuuston puheenjohtajisto ja kunnanjohtaja Pekka Lep-
pänen. 

 
 Puheenjohtajan avattua keskustelun Irma Kinnunen ehdot-

ti Eila Järvelän kannattamana, että haastattelutilai-
suuteen tulisi pyytää konsultti vetämään haastattelua. 
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty pohjaehdo-
tuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, asiasta tulee 
suorittaa äänestys. Suoritetussa kädennostoäänestykses-
sä pohjaehdotusta kannatti Teuvo Nyman, Markus Muutto-
la, Timo Tikkanen ja Kauko Mäntypuro. Irma Kinnusen eh-
dotusta kannatti Irma Kinnunen ja Eila Järvelä. Markus 
Muuttola ehdotti Kauko Mäntypuron kannattamana että 
opettajakunta valitsee haastattelijoiksi edustajansa 
opettajista ala-asteelta ja yläasteelta. Lisäksi Muut-
tola ehdotti haastattelijoiksi nykyistä peruskoulujen 
rehtoria sekä koululautakunnan puheenjohtajaa.  
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PERUSKOULUJEN REHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN (jatkoa) 
 

Päätös: Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi pohjaeh-
dotuksen Markus Muuttolan ehdottamilla muutoksilla täy-
dennettynä. Irma Kinnusen ehdotuksen kunnanhallitus 
hylkäsi äänin 4-2. 

  E.J. / I.K. 
 
KHALL § 15 Kunnanhallituksen enemmistö, valtuuston puheenjohtajis-

to, peruskoulujen rehtori, koululautakunnan puheenjoh-
taja sekä edustajat ylä- ja ala-asteen opettajakunnasta 
haastattelivat peruskoulujen rehtorin virkaa hakeneista 
Aila Luikun, Juha Maijalan ja Jarmo Viljamäen 3.2.2016. 

 
Kja  Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että ko-

konaisarvion perusteella peruskoulujen rehtorin virkaan 
valitaan Juha Maijala. 
 
Puheenjohtajan avattua keskustelun Irma Kinnunen ehdot-
ti Teuvo Nymanin kannattamana, että valtuustolle esi-
tettäisiin Aila Luikun valitsemista peruskoulujen reh-
torin virkaan. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poik-
keava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja totesi, että 
asiasta tulee suorittaa äänestys. Äänestys päätettiin 
toteuttaa kädennostoäänestyksenä. Pohjaehdotusta kan-
nattivat Eila Järvelä, Markus Muuttola ja Henna Hauki-
puro. Irma Kinnusen ehdotusta kannattivat Irma Kinnu-
nen, Teuvo Nyman, Kauko Mäntypuro ja Timo Tikkanen. 

  
 Päätös: Kunnanhallitus päätti äänin 4 - 3 ehdottaa val-

tuustolle Aila Luikun valitsemista peruskoulujen rehto-
rin virkaan. Lisäksi kunnanhallitus päätti ehdottaa 
valtuustolle, että valtuusto valitsisi Aila Luikun 
kieltäytymisen/estymisen varalle varahenkilön. 
M.M./ H.H 

 
VALT § 14  Viranhakuilmoitus ja yhdistelmä hakijoista liitteenä 3. 
 

Puheenjohtajan avattua keskustelun Esa Hirvinen ehdotti 
Jarno Saarasen kannattamana, että asia jätetään pöydäl-
le. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty asian 
käsittelyn siirtämistä koskeva ehdotus, asiasta tulee 
äänestää. Äänestys päätettiin toteuttaa nimenhuutoää-
nestyksenä. Valtuusto päätti äänin 17 – 3 jatkaa asian 
käsittelyä. Äänestystulos liitteenä.  
 
Päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhalli-
tuksen esityksen, kuitenkin niin, että varahenkilöä ei 
valita. 
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