REISJÄRVEN KUNTA

Vapaa-aikalautakunta 1/2020
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 05.02.2020 klo 18.00-19.50
Kunnantalo, kokoushuone 2

Läsnä:

Parkkila Kimmo, puheenjohtaja
Haikola Piia, jäsen
Muhonen Minna, jäsen
Pesola Paavo, jäsen
Paalavuo Eija, varajäsen
Vedenpää Simo, jäsen
Ulla Pietilä, kunnanhallituksen edustaja
Aho Anita, kirjastotoimenjohtaja
Teijo Haapaniemi, vapaa-aikasihteeri

PÖYTÄKIRJA

Sivu 1-8

Pöytäkirjantarkastajat: Piia Haikola ja Minna Muhonen
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: 10.02.2020

Asiat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sivu
Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Asialistan hyväksyminen
Vapaa-aikatoimen talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2020
Vapaa-aikalautakunnan edustajan valinta hyvinvoinnin
ja terveyden edistämisen työryhmään
Petäjämäen kuntoportaat- ja yöpymiskotahanke
Vapaa-aikatoimea koskevat valtuustoaloitteet
Tiedoksi saatettavat asiat
Kokouksen päättäminen

2
3
4
5
6

Kokouspäivämäärä

REISJÄRVEN KUNTA
Vapaa-aikalautakunta

Sivu

05.02.2020

2

Asianro

5

VAPAA-AIKATOIMEN TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2020
Vapltk § 1

Kunnanvaltuuston (11.12.2019 § 76) hyväksymä vapaa-aikatoimen käyttötalouden nettoraami
vuodelle 2020 on 400 000 euroa.

Vapsiht

Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta hyväksyy vuoden 2020 vapaa-aikatoimen talousarvion käyttösuunnitelman seuraavan jaon mukaisesti:

Kirjasto
Kulttuuri
Liikunta
Nuoriso
Etsivä nuorisotyö
YHTEENSÄ

MENOT

TULOT

NETTO

179 400
42 500
179 500
53 500
8 000
462 900

400
500
57 500
4 500
0
62 900

179 000
42 000
122 000
49 000
8 000
400 000

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin ja samalla merkittiin tiedoksi vapaa-aikasihteerin esittelemä edellisen vuoden (2019) talousarvion toteutuminen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN EDUSTAJAN VALINTA
TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN TYÖRYHMÄÄN
Vapltk § 2

Vapaa-aikalautakunnan edustajana Reisjärven kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen
työryhmässä on toiminut Riina Kiiskilä. Kiiskilä on muuttanut pois paikkakunnalta ja hänelle on
myönnetty ero vapaa-aikalautakunnan jäsenyydestä.

Vapsiht

Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta valitsee keskuudestaan uuden edustajan Riina Kiiskilän tilalle
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmään.
Päätös: Vapaa-aikalautakunta valitsi Minnan Muhosen edustajakseen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmään.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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PETÄJÄMÄEN KUNTOPORTAAT- JA YÖPYMISKOTAHANKE
Vapltk § 3

Kuntoportaiden rakentamista Petäjämäen hiihtomaan kupeeseen ovat esittäneet jo vuosien ajan
eri urheilulajien edustajat sekä vanhus- ja vammaistahot. Mäen kapuaminen porrasnousuna koetaan turvalliseksi ja tehokkaaksi kuntoa kohottavaksi liikuntamuodoksi. Lihaskunnon merkitys
etenkin ikääntyvälle väestölle on todettu olevan ensiarvoisen tärkeää.
Hiihtomaarinteiden viereen ja keskelle metsää sijoittuva yöpymiskota puolestaan tarjoaa elämysmahdollisuuden ”nuku yö ulkona” –teemalle, makkaranpaistolle, muulle evästelylle ja kokoontumiselle. Yöpymismaja palvelee myös retkeilyreitti Peuran Polun vaeltajia, sijaitseehan
vaellusreitin lähtö- tai päätepiste Petäjämäellä.
Hanke on tarkoitus toteuttaa kesän 2020 aikana, mikäli siihen saadaan Leader-rahoitus. Kokonaiskustannukset ovat laaditun kustannusarvion mukaan 30 600 euroa, johon haetaan 65 %:n
avustusosuutta Keskipiste-Leader ry:ltä. Loppu rahoitus tulee Reisjärven kunnan alueella toimivien yhdistysten talkoopanoksena. Hankkeeseen on sitoutunut lukuisa määrä paikkakunnan yhdistyksiä, jotka on lueteltu hankesuunnitelmassa.
Hankkeen hallinnoinnista vastaa Reisjärven kunnan vapaa-aikatoimi vastuuhenkilönään vapaaaikasihteeri.
Hankesuunnitelma sekä pää-, leikkaus- ja asemapiirustukset esitellään kokouksessa, johon mennessä ne saadaan valmiiksi.
LIITE 1 Hankesuunnitelman tekstiosa.

Vapsiht

Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta hyväksyy hankesuunnitelman piirustuksineen ja esittää kunnanhallitukselle, että Reisjärven kunta sitoutuu hallinnoimaan hanketta ja varaa tarkoitukseen
hankesuunnitelman mukaisen rakennusaikaisen määrärahan vuodelle 2020 vapaa-aikatoimelle
perustettavaan kustannuspaikkaan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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VAPAA-AIKATOIMEA KOSKEVAT VALTUUSTOALOITTEET
Vapltk § 4

1) Keskustan valtuustoryhmän aloite (28.02.2013) erilaisten hankerahoitusmahdollisuuksien
selvittäminen nuorisotyön kehittämiseksi.
2) Kunnanvaltuutettu Antti Vedenpään aloite (06.11.2019) sisäliikuntatilojen maksuttomasta
käytöstä syysloman, joululoman ja hiihtoloman aikana.

Vapsiht

Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta käsittelee valtuustoaloitteet ja muodostaa niistä oman kantansa
esittelijän täydennetyn päätösehdotuksen pohjaksi.
Täydennetty ehdotus:
1) Vapaa-aikalautakunta toteaa, että Keskustan valtuustoryhmän aloitteen (28.02.2013) jälkeen
toteutettiin hankerahoituksella kaksi kolmen viikon kansainvälistä nuorten työleiriä Saarisen
leirikeskuksella vuosina 2014 ja 2015 yhteistyössä nuorisokeskus Villa Elban kanssa.
Lautakunta päättää, että vuoden 2020 lopulla haetaan aluehallintovirastolta erityisavustusta
lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan vuodelle 2021.
2) Lautakunta toteaa kantanaan, että kunnanvaltuutettu Antti Vedenpään valtuustoaloitteen
(06.11.2019) mukaisille loma-ajoille (yhteispituus lähes kuukausi) ei ole tarkoituksenmukaista
tarjota ilmaisia kuntosaliaikoja kaikilta loma-ajoilta, koska siitä seuraisi tulonmenetyksiä ja se
ei olisi oikeudenmukaista maksavia asiakkaita kohtaan.
Lisäksi lautakunta toteaa, että Reisjärven kuntosalitaksat ovat erittäin edulliset verrattuna
muiden paikkakuntien kuntosalitaksoihin.
Kyseisinä loma-aikoina koulun käytöstä vapautuvat Niemenkartanon koulun liikuntasalivuorot
ja Kisatien koulun liikuntahallivuorot voisivat sen sijaan olla maksuttomia edellyttäen, että
varatuille käyttäjille tai ryhmille on täysikäiset valvojat. Lomaviikoille organisoidut ja
osallistujille ilmaiset tapahtumat, kuten ”Reipas joulu”, voidaan toteuttaa jatkossakin
maksuttomasti.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
Vapltk § 5

1) Vuoden 2019 aikana toteutunut toiminta.
2) Nuorisovaltuuston kokousasiat 29.01.2020.
3) Hiihtolomaviikon 2020 ohjelmavalmistelut.
4) Khall 20.01.2020 § 12: Hankintakielto vuodelle 2020.
5) Kirjailija Jyri Paretskoin vierailu yläkoululla.

Vapsiht

Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Pykälä

Sivu

Hallitus / lautakunta

5.2.2020
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7

Vapaa-aikalautakunta
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät

1, 3, 4, 5

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

2

HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraavin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamatta.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja - aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax

Vapaa-aikalautakunta
Reisjärventie 8 A
85900 REISJÄRVI
sähköposti: teijo.haapaniemi@reisjarvi.fi

Pykälät

2

Pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen on julkaistu kunnan internetsivuilla 11.2.2020
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikausuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö Ks. jäljempänä
ja toimittaminen
Liitetään pöytäkirjaan

Sivu 8

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös
on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös
asianomainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuspuh. 029 56 42800 (vaihde)
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi fax: 029 56 42841
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimemet
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

päivää
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika

päivää

Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja
kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö,
oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on
ilmoitetettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen
tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan
alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa
vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja
sen kuiaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan
viranomaisen asiaointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai
lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus/valitusajan päättymistä.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava *): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa
euroa.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
*) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
Liitetään pöytäkirjaan

LIITE 1 Vapltk 05.02.2020 § 3

HANKESUUNNITELMA
HANKKEEN NIMI
Petäjämäen kuntoportaat- ja yöpymiskotahanke

HAKIJA
Hanketta hallinnoi Reisjärven kunnan vapaa-aikatoimi vastuu- ja yhdyshenkilönä vapaa-aikasihteeri, jolla on kokemusta
useista eri hankkeista. Hankkeen tulot- ja menot ohjataan vapaa-aikatoimeen perustettavan kustannuspaikan kautta.
Kunta varaa tarkoitukseen rakennusaikaisen määrärahan ja omakustannusosuutena käytetään eri yhdistysten lupaamaa
talkootyöpanosta.

HANKKEEN TAUSTA JA TARVE
Kuntoportaiden osalta toivomuksia ovat esittäneet jo vuosien ajan eri urheilulajien edustajat sekä vanhus- että vammaistahot. Mäen kapuaminen porrasnousuna koetaan turvalliseksi ja tehokkaaksi kuntoa kohottavaksi liikuntamuodoksi. Lihaskunnon merkitys etenkin ikääntyvälle väestölle on todettu olevan ensiarvoisen tärkeää.
Hiihtomaarinteiden viereen ja keskelle metsää sijoittuva yöpymiskota puolestaan tarjoaa elämysmahdollisuuden ”nuku yö
ulkona” -teemalle. Petäjämäellähän järjestettiin pari vuotta sitten Suomen Ladun valtakunnallinen ”Nuku yö ulkona” –
tapahtuma, joka on lisännyt kiinnostusta ulkona yöpymiseen. Yöpymiskota palvelee myös retkeilyreitti Peuran Polkua,
jonka lähtö- tai päätepiste on Petäjämäellä.

HANKKEEN KOHDERYHMÄT JA HYÖDYNSAAJAT
Kuntoportaat hyödyntävät niin kuntoliikkuja kuin eri lajien aktiiviurheilijoita. Erityisiä hyötyjiä ovat ikääntyvät ihmiset sekä
vammaiset. Portaita voi hyödyntää myös koululiikunnassa. Tasokkaita kuntoportaita voidaan hyödyntää myös liikkumattomien aktivoimiseen, sillä portaiden käyttöä on helppo säädellä niin määrällisesti kuin tehollisestikin eli kaikille kuntotasoille löytyy oma harjoituskonsepti. Kuntoportaita voidaan käyttää talvella hiihtomaarinteiden nousuväylänä.
Yöpymiskota hyödyntää erityisesti lapsiperheitä, retkeilijöitä, matkailijoita ja kaikkia Petäjämäen urheilualueen käyttäjiä.
Makkaranpaistopaikkana käytetty paikoitusalueen vieressä oleva nykyinen kota on usein varattu, jolloin yöpymiskota tarjoaa kokoontumisille, makkaranpaistolle ja muulle evästelylle toisen paikkavaihtoehdon.
Niin kuntoportaat kuin yöpymiskotakin jäävät palvelemaan alueen käyttäjiä pysyvästi.

HANKKEEN TOTEUTUS
Hankkeeseen tarvittavat rahavarat käytetään suunnitteluun, materiaalihankintoihin, konetyöhön ja vaativampaan ammattityöhön sekä työnjohtoon. Rakentaminen tapahtuu pääasiassa talkoovoimin. Talkootyöhön ovat lupautuneet Reisjärven
Pilke ry:n hiihtojaosto, yleisurheilujaosto, pesäpallojaosto sekä salibandyjaosto, Reisjärven Voima ry, Reisjärven Lions
Club ry, Eläkeliiton Reisjärven yhdistys ry ja Reisjärven Eläkeläiset ry. Hanke toteutetaan vuoden 2020 kevään, kesän ja
syksyn aikana.
Hankkeen väliaikaisesta rahoituksesta ja kirjanpidosta vastaa Reisjärven kunta.
Hankkeen riskeihin varaudutaan ottamalla talkoolaisille vakuutus, rakentamalla yöpymiskota paloturvallisuusohjeiden
mukaisesti sekä rakentamalla kuntoportaisiin kaiteet molemmin puolin.

HANKKEEN AIKATAULU
Tavoiteaikataulu on saada hanke valmiiksi 01.05.2020 – 31.10.2020 välisenä aikana.

HANKKEEN TAVOITTEET JA TULOSODOTUKSET
Hankkeen tavoitteena on ylläpitää ja parantaa kansanterveyttä, lisätä viihtyvyyttä, monipuolistaa liikuntamahdollisuuksia
ja luontoelämysmahdollisuuksia sekä lisätä Petäjämäen alueen käyttöä entisestään. Tavoitteena on, että hankkeesta on
hyötyä retkeilijöille ja matkailijoille sekä sitä kautta myös matkailualan yrittäjille. Kuntoportaita ja yöpymiskotaa tullaan
huoltamaan säännöllisesti, jotta käyttöturvallisuus ja -viihtyvyys voidaan taata.

YHTEYS KEHITTÄMISOHJELMIIN
Hankkeella edistetään kunnan ja alueen asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä aina lapsista eläkeikäisiin. Samoin edistetään paikkakunnan vetovoimaisuutta ja elinvoimaa. Hanke täydentää ja monipuolistaa alueelle aikaisemmin tehtyjä panostuksia, joiden toteutuksessa on käytetty vahvasti lahjoitus- ja talkoopanostuksia.

Hankekuvaus / LIITE Leader-tukihakemukseen

HANKKEEN TIEDOTUS JA RAPORTOINTI
Hankerahoituksesta, hankkeen aloittamisesta, rakennusvaiheista, valmistumisesta ja käyttöönotosta uutisoidaan paikallislehdessä ja merkittävimmissä vaiheissa annetaan tietoa myös alueellisille lehdille. Sekä kuntoportaiden että yöpymismajan viereen asennetaan hankkeesta informoiva sään kestävä kyltti sekä laatikko, johon laitetaan vihko ja kynä käyttäjämäärien seuraamiseksi.
Hankkeen toteuttamisesta tehdään toimenpideilmoitus rakennuslupavalvontaviranomaiselle.

HANKKEEN KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUSSUUNNITELMA (menot ja tulot)
KUSTANNUSARVIO
Kuntoportaat
Yöpymiskota
Yhteensä

18 300 €
12 300 €
30 600 €

Tarkempi kustannusarvio liitteenä.

RAHOITUSSUUNNITELMA
Leader avustus
Talkootyö
Yhteensä

19 890 € (65 %)
10 710 € (35 %)
30 600 €

Hankekuvaus / LIITE Leader-tukihakemukseen

