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ETSIVÄN NUORISOTYÖNTEKIJÄN RAPORTTI ALKUVUODEN 2019 TOIMINNASTA 
 
Vapltk § 10 Reisjärven kunnan etsivänä nuorisotyöntekijänä on toiminut 03.01.2019 alkaen Riina Kiiskilä. 
 Kiiskilän määräaikainen työsuhde päättyy 30.06.2019 eikä hän ilmoituksensa mukaan jatka teh-
 tävässä. Valtionrahoitusta tehtävän hoitamiseen on lokakuulle 2019 saakka. Vuoden 2020 val- 
 tionavustukset tulevat hakuun vuoden 2019 lopulla. 
 Kokouksessa kuullaan Riina Kiiskilän selvitys alkuvuonna 2019 syntyneistä asiakkuuksista, 
 työmäärästä ja arvio siitä, miten etsivä nuorisotyötoiminta olisi tarkoituksenmukaisinta jatkossa 
 Reisjärvellä järjestää.  
 
Vapsiht Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta kuulee etsivän nuorisotyöntekijän raportin ja ottaa raportin sisäl-
 lön ja etsivän nuorisotyöntekijän työkokemukset huomioon, kun lakisääteisen etsivän nuoriso-
 työntekijän tehtävän hoitamiseen tehdään jatkovalmisteluja. 
 
 Etsivä nuorisotyöntekijä Riina Kiiskilän raportoinnin ja selvityksen sekä lautakunnassa käydyn 
 seikkaperäisen keskustelun pohjalta vapaa-aikasihteeri ehdotti, että lautakunta lähtee selvittä-
 mään mahdollisuutta etsivän nuorisotyön hoitamiseksi ostopalveluna 01.07.2019 tai 01.08.2019 
 alkaen, jotta lakisääteiseen etsivään nuorisotyöhön ei tulisi Reisjärvellä katkeinta. 
 
 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 Todetaan, että Riina Kiiskilä poistui kokouksesta 10 §:n käsittelyn jälkeen. 
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 01.01.-31.03.2019 JA OSAVUOSIRAPORTTI 
 
Vapltk § 11 Vapaa-aikatoimen nettobudjetti kuluvalle vuodelle on 420 000 euroa. Tasaisen kertymän 
 mukaan kolmen kuukauden toteutumisprosentti on 25,00 %.  
  
  Talousarvio on toteutunut 01.01.-31.03.2019 välisenä aikana seuraavasti: 
 
   MENOT TULOT NETTO % 
 
 Kirjasto      52 765        43  52 722 28,97 
 Kirjastohanke        1 108   5 600   -4 492         - 
 Kulttuuri      10 960           0  10 960 28,32 
 Liikunta      49 779   6 056  43 723 25,99 
 Nuoriso      13 377   3 264  10 113 24,08 
 Etsivä nuorisotyö       8 055 21 800  -13 745                    - 
     136 044 26 763  99 281 23,63 
 Osavuosiraportti 

 
Talousarvion prosentuaaliset ylitykset neljännesvuositasolla johtuvat kirjaston osalta alkuvuo-
teen sijoittuvien koko vuotta käsittävien palvelujen ja ostojen tekemisestä. Kirjasto sai 5600 eu-
ron avustuksen ”Kirjasto tutuksi tilaksi pienestä pitäen” -hankkeeseen vuosille 2019-2020. Hank-
keen avulla on järjestetty jokin tapahtuma kuukausittain. Lasten satu- ja musiikkituokioita on jär-
jestetty viikoittain. 

 Kulttuuritoimen osalta ylitys johtuu Tanssiopisto Uusikuulle maksetusta puolen vuoden opetus-
 kokonaisuudesta. Kulttuuritoimella ei ole ollut varaa tilata ulkopuolisia ohjelmansuorittajia en-
 simmäisellä neljänneksellä, koska toimintamäärärahojen kanssa tulee olemaan jatkossa tiukkaa
 kansallisen veteraanipäivän, Reisjärvi-päivien ja itsenäisyyspäivän juhlallisuuksien järjestämi- 
 sessä. 
 Liikuntatoimen osalta kiinteät sisäliikuntatilojen vuokrat laskutetaan pääsääntöisesti kaksi kertaa 
 vuodessa. Edellisvuoden tulokertymään peilattuna kolmelle kuukaudelle jyvitettävät tulot tule-
 vat olemaan noin kaksinkertaiset oheiseen toteutumaan verrattuna. Maakuntaviestiin osallistu-
 minen, kuntokuukaudet, uimahallikuljetukset ja pitäjänmestaruushiihdot on toteutettu perintei-
 seen tapaan. Tammikuussa alkanut oma kansanhiihtokausi jatkuu huhtikuun loppuun saakka. 
 Nuorisotoimen osalta hiihtolomaviikko voitiin toteuttaa normaalisti, kun osanottajamäärät olivat 
 hyvällä tasolla ja osallistumismaksut kattoivat ison osan kustannuksista.  
 Kokonaisuutena voidaan todeta, että talouden osalta kokonaisuus on toteutunut asetettujen 
 säästötavoitteiden mukaisesti ja ensimmäisen vuosineljänneksen toiminta on onnistuttu eri 
 toimialoilla toteuttamaan ilman suurempia karsimisia. 
 
Vapsiht Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen ajalta 01.01.-31.03.2019  
 ja osavuosiraportin hyväksyen tiedokseen. 
 
 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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KEHITTÄMISTILAISUUKSIEN JÄRJESTÄMINEN HIIHTOTOIMINNASTA,  
VUODEN 2019 KESÄTAPAHTUMISTA JA NUORISOTYÖSTÄ 
 
Vapltk § 12 Hiihtotoiminnan osalta maakuntaviestissä edustetaan kuntaa ja kunnan liikuntatoimi on perin- 
 teisesti organisoinut maakuntaviestiin liittyvää valmennustoimintaa. Keski-Pohjanmaan maakun-
 taliiton maakuntaviestityöryhmä on myöntänyt vuoden 2024 maakuntaviestin järjestämisoikeu-
 den Reisjärven kunnalle.  
 Liikuntatoimi on hoitanut päävastuun tykkilumiradan toteuttamisesta ja jälleen purun alla on 
 tuhansia kuutioita lunta odottamassa loka- marraskuun vaihteessa tapahtuvaa levitystä. 
 Reisjärven kunta on tehnyt takavuosina merkittäviä panostuksia Petäjämäen ulkoilualueen kehit-
 tämiseen. Kehittämistyössä myös varjojen keruu ja talkoopanostus on ollut tärkeässä roolissa. 
 Kuntorata- ja latupohjien kunnostus niin käytön kuin tulevan maakuntaviestinkin kannalta on 
 tulossa ajankohtaiseksi asiaksi. Päävastuun kunnostamisessa hoitaa ylläpitäjänä toimiva kunta,
 mutta varmasti myös talkoopanostusta tarvitaan. 
 Lainaus kuntastrategian tavoitteista: ”Arkiliikunnan vahvistaminen, aktiviteettien lisääminen, 
 liikuntapaikkojen ja liikuntamuotojen ylläpitäminen ja kehittäminen sekä uusien elämystoimen-
 piteiden toteuttaminen”. 
 
 Kesälle 2019 on luvassa monipuolista ohjelmaa. Reisjärvi-päiviä vietetään huomioiden Reisjärven 
 kunnan ja seurakunnan 150-vuotisteema ja -juhlallisuudet. Tapahtumien ideoinnin ja kehittämi-
 sen sekä yhteensattumien välttämiseksi on syytä kokoontua yhteiseen tilaisuuteen. 
 Lainaus kuntastrategiasta: ”Kunnan tapahtumien ja toiminnan kehittämisessä tehdään yhteistyö-
 tä yhteisöjen ja yhdistysten kanssa”.   
 
 Reisjärven kunnan nuorisotyö kulminoituu toiminnan osalta kesän lastenleireihin, syys- ja hiihto-
 lomaviikon tapahtumiin, avointen ovien toimintaan nuorisotiloissa sekä nuorisovaltuustotyöhön. 
 Henkilöstöresurssit ovat pienet ja nuorisotiloihin on palkattu vuosittain vain valvoja, vaikka tarve 
 olisi koulutettuun ohjaajaan. 
 Lainaus kuntastrategiasta: ”Nuorisotyöresursseja vahvistetaan, toimintamuotoja kehitetään yh-
 dessä paikallisten toimijoiden ja järjestöjen kanssa”. 
 
Vapsiht Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta päättää järjestää 

1) hiihtotoiminnan kehittämistilaisuuden Petäjähovissa tiistaina 07.05.2019 klo 18.00; 
2) vuoden 2019 kesätapahtumien ideointi- ja kehittämistilaisuuden Kisatien koululla tiistaina 

14.05.2019 klo 18.00; 
3) nuorisotyön kehittämistilaisuuden nuorisotiloissa torstaina 23.05.2019 klo 18.00. 

 Lisäksi lautakunta valitsee edustajansa kuhunkin tilaisuuteen. 
 
 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Hiihtotoiminnan kehittämistilaisuuteen nimettiin lautakunnan 
 edustajaksi Kimmo Parkkila ja Jari Niskakoski, kesätapahtumatilaisuuteen Heli Kinnunen ja Simo 
 Vedenpää ja nuorisotyötilaisuuteen Piia Haikola ja Riina Kiiskilä. 
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 
 
Vapltk § 13 1) Reisjärven kunnan strategia 2035 sekä tavoitteet ja toimenpiteet 2019-2021 
 
 2) Nuorisovaltuuston kokousmuistio 28.02.2019 

 3) ”Yksiin - Selvitys Oulun eteläisen kirjastoryhmän muodostamiseksi” – hanke 

 4) Reisjärven kunnan ja seurakunnan 150-vuotisjuhlallisuuksien järjestämistilanne 

Vapsiht Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta merkitsee asiat tiedokseen ja päättää, että on mukana 

  ”Yksiin - Selvitys Oulun eteläisen kirjastoryhmän muodostamiseksi” – hankkeessa. 
 
 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 


