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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 01.01.-31.10.2020
Vapltk § 20

Vapaa-aikatoimen nettobudjetti kuluvalle vuodelle on 400 000 euroa. Tasaisen kertymän
mukaan kymmenen kuukauden toteutumisprosentti on 83,33 %.
Talousarvio on toteutunut 01.01.-31.10.2020 välisenä aikana seuraavasti (27.10.2020 tehdyn
TA-ajon mukaan – eli lokakuun osalta likiarvo):
MENOT
Kirjasto
Kulttuuri
Liikunta
Nuoriso
Etsivä nuorisotyö

123 646
31 706
128 640
28 547
63
312 602

TULOT

NETTO

%

112
850
19 854
4 331
0
25 147

123 534
30 856
108 786
24 216
63
287 455

69,09
73,47
75,70
33,10
0,78
71,86

Kaikkia kymmenen kuukauden vuokramenoja ei ole ajettu vielä kirjanpitoon. Samoin etsivän
nuorisotyön kymmenen kuukauden meno-osuus puuttuu laskelmasta. Kun nämä menoerät
huomioidaan, kymmenen kuukauden toteutuma noin 80 %.
Vapsiht

Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen ajalta 01.01.-31.10.2020
hyväksyen tiedokseen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/
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VAPAA-AIKATOIMEN TALOUSARVIO 2021 JA SUUNNITELMA 2021-2023
Vapltk § 21

Talouden tasapainottamistoimenpiteistä johtuen vapaa-aikatoimen talousarvion nettoraami
vuodelle 2021 pienenee vuoden 2020 tasosta 9 000 euroa ollen 391 000 euroa.
Viranhaltijoiden valmistelemassa suunnitelmassa leikkaus on huomioitu prosentuaalisessa
suhteessa kunkin toimialan kohdalla. Suunnitelman mukaan annetun raamin mukainen talousarvio vuodelle 2021 olisi toimialoittain seuraava:

Kirjasto
Kulttuuri
Liikunta
Nuoriso
Etsivä nuorisotyö
LIITE 1
Vapsiht

MENOT
175 400
41 500
173 700
50 800
8 000
449 400

TULOT
400
500
54 500
3 000
0
58 400

NETTO
175 000
41 000
119 200
47 800
8 000
391 000

Vapaa-aikatoimen TA 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2023

Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta
1) hyväksyy liitteen mukaisen vapaa-aikatoimen talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2021-2023.
2) esittää investointipuolelle määrärahaa
- purunhankintaan tykkilumelle, koska 10 vuotta vanha puru on menettänyt merkittävästi
eristävyyttään. Vanha puru voidaan hyödyntää Petäjämäen varsin kovapintaisten kuntoratapohjien pinnoittamiseen;
- ympäristötarkastajan edellyttämän hajuhaitan poistamiseen koskien Saarisen leirikeskuksen päärakennusta.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2017
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PETÄJÄMÄEN TYKKILUMILADUN KÄYTTÖTAKSAT
Vapltk § 22

Petäjämäen tykkilumiladun käyttötulot ovat tähän saakka kanavoituneet Reisjärven Pilkkeen
hiihtojaostolle, joka on ollut mukana talkoiden järjestelyissä. Hiihtojaosto on aika ajoin maksanut myös osan tykkilumiladun tekokustannuksista.
Talouden tasapainottamistoimista johtuen käyttötulot on jatkossa ohjattava suoraan kunnan
liikuntatoimelle, joka vastaa tykkilumiladun kustannuksista koskien kaivurityöosuutta, töiden
organisointia ja tiedotusta.
Käyttömaksujen on syytä olla huokeat, että ne eivät tule kynnyskysymyksiksi erityisesti kuntoja terveysliikunnan näkökulmasta.
Kunta maksaa kertyneistä köyttömaksuista 10 %:n arvonlisäveron.
Mikäli sääennuste ei muutu lämpimämpään suuntaan, tykkilumi levitetään tulevalle hiihtokaudelle viikon 46 alussa.

Vapsiht

Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se vahvistaa Petäjämäen
tykkilumiladun käyttäjille seuraavat käyttötaksat:
- 12-vuotiaat ja sitä nuoremmat maksuttomasti (reisjärviset 16-v. saakka ei maksua)
- päivähinta
5€
- kausihinta / henkilö 30 €
- kausihinta / perhe
50 €
Hiihtojaoston kanssa suoritetun neuvonpidon ja kokouksessa käydyn keskustelun perusteella
vapaa-aikasihteeri täydensi päätösehdotustaan.
Täydennetty ehdotus: Käyttömaksut maksetaan jatkossakin hiihtojaoston tilille, josta suorituksia on helpompi kontroloida. Hiihtojaosto sitoutuu maksujen suorittamisen kontroloimiseen, suorittamaan latumaksuvalvontaa koko tykkilumikauden ajan, huolehtii lumenajotalkoiden muonituksesta sekä järjestää noin viikon ajan ympärivuorokautisesti kestävän lumen
tykittämisen yövalvonnan. Hiihtojaosto saa varainhankintana vastikkeellisesti käyttömaksuista erikseen sovittavan osuuden. Muu osuus tilitetään kunnan liikuntatoimelle.
Huomioitavaa on, että käyttömaksut eivät ole tulevalla kaudella enää vapaa-ehtoisia, vaan
kaikkien tykkilumiladun käyttäjien on suoritettava taksan mukaiset maksut.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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VUODEN 2021 KULTTUURIPALKINNON MYÖNTÄMINEN
Vapltk § 23

Kulttuuripalkinto on myönnetty vuodesta 1996 alkaen vapaa-aikalautakunnan 20.03.1996
tekemän päätöksen mukaisesti henkilölle tai henkilöryhmälle, joka on ansioitunut Reisjärven
kulttuuritoiminnassa.
Vapaa-aikasihteeri on pyytänyt yhdistyksiltä ja kuntalaisilta ehdotuksia kulttuuripalkinnon
saajaksi Reisjärvi-lehdessä 21.10.2020 julkaistun jutun välityksellä.
Vuoden 2020 kulttuuripalkinto luovutetaan koronapandemiasta johtuen ilman isoa yleisöä
tapahtuvassa striimatussa tilaisuudessa, jossa yhteydessä valinta saatetaan julkisuuteen.
Palkinto luovutetaan samalle henkilölle tai taholle vain kerran.

Vapsiht

Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta valitsee vuoden 2020 kulttuuripalkinnon saajan perustuen
ansioihin Reisjärven kulttuuritoiminnassa käyttäen valinnassa apunaan yhdistyksiltä ja kunlaisilta saamia ehdotuksia. Vapaa-aikasihteeri tekee valinnasta pohjaehdotuksen kokouksessa
käytävän keskustelun perusteella.
Kuntalaisten tekemien ehdotusten ja kokouksessa käydyn keskustelun perusteella vapaaaikasihteeri ehdotti, että vuoden 2020 kulttuuripalkinto myönnetään Jussi Puraselle.
Perusteluina todetaan, että Jussi Puranen on:
- haastatellut kymmeniä ihmisiä kysellen heiltä entisaikojen elämästä. Nämä äänitteet hän on
luovuttanut kotiseutuyhdistykselle;
- ollut pitkään mukana kotiseutuyhdistyksen toiminnassa;
- toiminut vuosikymmenten ajan eräoppaana Peuran Polulla;
- osallistunut Mäntyjärven metsätyökämpän / -museon kunnostamiseen ja järjestänyt siellä
yleisötapahtumia;
- perehtynyt vanhojen työtapojen, kuten pettuleivän ja tervan valmistukseen ja esitellyt niitä
yleisötapahtumissa;
- rakentanut pihapiiriinsä ns. mäkitupalaisen asuinympäristön, johon kuuluu useita eri tavoin
rakennettuja rakennuksia. Tämä pihapiiri on saavuttanut myös maakunnallista mainetta.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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VUODEN 2021 URHEILUPALKINNON MYÖNTÄMINEN
Vapltk § 24

Urheilupalkinto on myönnetty vuodesta 1996 alkaen vapaa-aikalautakunnan 20.03.1996
tekemän päätöksen mukaisesti henkilölle tai henkilöryhmälle, joka on ansioitunut Reisjärven
kulttuuritoiminnassa.
Vapaa-aikasihteeri on pyytänyt yhdistyksiltä ja kuntalaisilta ehdotuksia urheilupalkinnon
saajaksi Reisjärvi-lehdessä 21.10.2020 julkaistun jutun välityksellä.
Vuoden 2020 urheilupalkinto luovutetaan koronapandemiasta johtuen ilman isoa yleisöä
tapahtuvassa striimatussa tilaisuudessa, jossa yhteydessä valinta saatetaan julkisuuteen.
Palkinto luovutetaan samalle henkilölle tai taholle vain kerran.

Vapsiht

Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta valitsee vuoden 2020 urheilupalkinnon saajan perustuen
ansioihin Reisjärven urheilutoiminnassa käyttäen valinnassa apunaan yhdistyksiltä ja kunlaisilta saamia ehdotuksia. Vapaa-aikasihteeri tekee valinnasta pohjaehdotuksen kokouksessa
käytävän keskustelun perusteella.
Kuntalaisten tekemien ehdotusten ja kokouksessa käydyn keskustelun perusteella vapaaaikasihteeri ehdotti, että vuoden 2020 urheilupalkinto myönnetään Racelake Racing
Team:lle. Kyseinen moottoriurheilutalli muodostuu Arja ja Tommi Kiljalan perheestä.
Perustelut valinnalle:
Jone Kiljala voitti Drag Race kiihdytysajojen Junior bike luokan vuoden 2020 suomenmestaruuden omassa sarjassaan kolmen osakilpailun yhteistuloksella.
Jenniina Kiljala saavutti omassa sarjassaan SM-hopeaa Drag Race kiihdytysajojen Junior bike
luokassa kolmen osakilpailun yhteistuloksella.
Jone ja Jenniina ottivat ajamiensa kilpailujen yhteispisteillä samat sijat myös Pohjoismaiden
mestaruuskilpailuissa.
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 § 25

1) Kirjastoryhmän nimeksi valittiin Joki-kirjastot.
2) Henkilökunnan palveluajat kirjastossa 1.1.2021 alkaen: Ma-pe klo 10-18.
Omatoimikirjasto palvelee klo 7-21. Kesälomien aikaan henkilökunnan palveluaika on
mahdollisesti suppeampi.

Kirtj

Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta merkitsee asiat hyväksyen tiedokseen.
Päätös:
3) Itsenäisyyspäivän juhlaa ei järjestetä koronapandemiasta johtuen. Jumalanpalvelus,
kirkossa tapahtuva lippukulkue ja sankarihaudoilla käynti toteutetaan, ellei pandemia
tuo asiaan muutoksia. Kulttuuri- ja urheilupalkintojen jako toteutetaan striimatussa
tilaisuudessa ilman isoa yleisöä.
4) Kelikameran hankinta Petäjämäen ulkoilukeskukselle.
5) Vapaa-aikatoimen osavuosiraportti 9/2020. LIITE 2

Vapsiht

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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MUUT KOKOUKSESSA ESILLE TULLEET ASIAT
Vapltk § 26

Kuntalaisten tekemien ehdotusten ja kokouksessa käydyn keskustelun perusteella esille
nousi vahvasti ajatus, että kirkonkylän alueella ympäristöä aktiivisesti vuosikaudet siistinyt aktiivinen ja iäkäs henkilö palkittaisiin ympäristöpalkinnolla.

Vapsiht

Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta palkitsee Kerttu Hapon ympäristöpalkinnolla ansioistaan
ympäristön puhtaana pitämisestä.
Samalla Kerttu Happo on osoittanut ikääntyville hyvää esimerkkiä siinä, että liikkeellä oleminen ja tekeminen ovat hyvä tae fyysisen kunnon säilymiselle.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2017

