REISJÄRVEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Vapaa-aikalautakunta 2/2021
Aika:
Paikka:

Tiistai 27.07.2021 klo 14.00 – 16.20
Petäjähovi

Läsnä:

Parkkila Kimmo, puheenjohtaja
Haikola Piia, jäsen
Muhonen Kirsi, varajäsen
Niskakoski Jari, varajäsen
Paalavuo Eija, varajäsen
Paananen Ari-Pekka, varajäsen
Paloranta Pentti, varajäsen (7 §)
Vedenpää Simo, jäsen
Parkkila Katri, kunnanhallituksen puheenjohtaja
Pietilä Ulla, kunnanhallituksen edustaja
Ahmaoja Marianne, talous- ja henkilöstöjohtaja
Teijo Haapaniemi, vapaa-aikasihteeri

Sivu 12-14

Pöytäkirjantarkastajat Kirsi Muhonen ja Simo Vedenpää.
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä 28.07.2021.
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VUODEN 2021 TOIMINTA-AVUSTUSTEN JAKO LIIKUNTAYHDISTYKSILLE
Vapltk § 7

Toiminta-avustukset liikuntayhdistyksille ovat olleet haettavina 21.04.2021 Reisjärvi-lehdessä
sekä kunnan nettisivuilla ja vapaa-aikatoimen facebookissa julkaistuilla ilmoituksilla.
Hakemukset tuli jättää pe 21.05.2021 mennessä.
Liikuntatoimen käyttösuunnitelmassa on varattu avustuksiin 6 000 euroa.
Määräaikaan mennessä avustusta hakivat seuraavat yhdistykset:
Reisjärven Pilke ry
Reisjärven Tenniskerho ry

Vapsiht

10 000 €
200 €

Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta jakaa yleisavustuksina 6 000 euroa seuraavasti:
Reisjärven Pilke ry
Reisjärven Tenniskerho ry

5 800 €
200 €

Avustukset voidaan panna maksatukseen päätöksen lainvoimaisuuden jälkeen vasta sitten,
kun kaikki hakemuksessa edellytetyt liiteasiakirjat on toimitettu avustuksen myöntäjälle.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Todetaan, että Piia Haikola ja Kimmo Parkkila jääväsivät itsensä pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi ja poistuivat kokouksesta. Kimmo Parkkilan varajäsen Pentti Paloranta toimi pykälän
ajan puheenjohtajana. Paloranta poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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ESITYS KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEN KUMOAMISEKSI KOSKIEN
RYHMÄPERHEPÄIVÄKODIN PERUSTAMISTA PETÄJÄMÄELLE
Vapltk § 8

Kunnanhallitus on 23.06.2021 § 165 tekemällään päätöksellä hyväksynyt ryhmäperhepäiväkodin
perustamisen tarvittaessa Petäjämäelle ajalle 01.09.2021-31.07.2022 ja lisämäärärahatarpeen
talousarvioon sen jälkeen.
Tekninen toimi on aloittanut Petäjähovin muutostöiden suunnittelun ja töiden käynnistyminen
lienee kohta ajankohtaista, ellei muuta ratkaisua tilatarpeeseen voida osoittaa.
Vapaa-aikatoimi on yhdessä teknisen toimen kanssa tehnyt kuluvana vuonna merkittäviä, tuhansien eurojen muutostöitä Petäjähovissa käyttötarkoituksen muuttamiseksi alkuperäisten tarpeiden mukaiseksi. Muutostöihin on sisältynyt yhden huoneen varustamien majoituskäyttöön.
Kunnan omistuksessa on uuden päiväkodin vieressä oleva Puistoahon kiinteistö, jossa on toiminut Luovi, Arki haltuun –hanke, kuntouttava työtoiminta ja etsivä nuorisotyö. Luovi on siirtynyt
muualle ja Arki haltuun –hanke on loppunut, joten tyhjillään on toinen puoli taloa.
Kirjaston yläkerrassa olevat nuorisotilat ovat vahvasti vajaakäytössä. Päivisin tiloissa on vain satunnaisia kerhoja, joille voidaan osoittaa tarvittaessa muita toimitiloja. Iltaisin nuorisotilat ovat
olleet ja nykyisellä budjetoinnilla tulevat jatkossakin olemaan avoinna tiistai- ja perjantai-iltaisin.
Hiihtojaoston ja vapaa-aikatoimen johdolla toteutettiin valtava tukinkeräys vuonna 2002 Petäjämäen tilojen rakentamiseksi ja myös talkootyöosuus on ollut ratkaisevan merkittävässä roolissa. Lahjoitusten ja talkootyön osuus nousi arviolta sadan tuhannen euron paikkeille eikä panostusta tehty missään nimessä päiväkotirakentamiseen.

Vap.siht.

Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se kumoaa päätöksensä ryhmäperhepäiväkodin perustamisesta Petäjämäelle ja keskeyttää ko. suunnittelu- ja muutostoimenpiteet.
Vapaa-aikalautakunta arvioi, että kunnanhallituksen päätös Petäjähovin varaamisesta ryhmäperhepäiväkodiksi yhdeksi vuodeksi on epärealistinen. Reisjärven syntyvyys oli vuonna 2020 yli
40 lasta eli tuplasti yli vakiintuneen tason. Suuren ikäluokan johdosta ryhmäperhepäiväkotia tarvittaneen ainakin 5-6 vuodeksi eteenpäin.
Vapaa-aikalautakunta muistuttaa, että kunnan tehtävänä on edistää ja aktivoida liikunta-, virkistys- ja vapaaehtoistoimintaa – ei estää ja hankaloittaa, jota Petäjähovin uudelleenvaltaus muuhun käyttötarkoitukseen olisi. Lisäksi ratkaisu olisi isku vasten kasvoja talkoo- ja yhdistysväelle,
joka on odottanut kuumeisesti väistötilatarpeen loppumista.
Lisäksi lautakunta toteaa, että erityisesti tällaisessa ratkaisussa olisi toteutettava sidosryhmien
kuntalaiskuuleminen kuntalain 22 §:n mukaisesti.
Vapaa-aikalautakunta esittää ratkaisuksi sitä, että ryhmäperhepäiväkoti sijoitetaan Puistoahon
kiinteistöön Luovin käytössä olleisiin tiloihin. Lisätilaa on mahdollistaa ottaa ryhmäperhepäiväkodin käyttöön kiinteistön kadunpuoleisista tiloista. Kuntouttavan työtoiminnan sekä etsivän
nuorisotyön palvelut on mahdollista siirtää vajaakäytössä oleviin nuorisotiloihin. Kuntouttavassa
työtoiminnassa asiakkaita on vain muutamia ja osa-aikaisen etsivän asiakkuuksia on vuositasolla
vain 15-20, joten näiden toimintojen toteutus onnistuu väljissä nuorisotiloissa mainiosti ja nostaa samalla nuorisotilojen käyttöastetta järkevälle tasolle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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ESITYS KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEN KUMOAMISEKSI KOSKIEN
RYHMÄPERHEPÄIVÄKODIN PERUSTAMISTA PETÄJÄMÄELLE (JATKOA)
Vapltk § 8

Vapaa-aikalautakunta kävi asiasta pitkän, rakentavan, perusteellisen ja eri intressitahojen tarpeet huomioivan keskustelun, jonka pohjalta vapaa-aikasihteeri muutti päätösehdotustaan.

Vap.siht.

Muutettu ehdotus: Vapaa-aikalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se kumoaa
23.06.2021 ryhmäperhepäiväkodin sijoittamista koskevan päätöksensä § 165 ja vie asian uudelleen valmisteluun. Vapaa-aikalautakunta esittää edelleen, että kunnanhallitus velvoittaa teknisen toimen, vapaa-aikatoimen ja varhaiskasvatuksesta vastaavan sivistystoimen valmistelemaan
asiaa yhdessä niin, että eri sektoreiden tarpeet on huomioitu.
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 § 9

Sitoumus liittymisestä Joki-kirjastojen aineistokuljetukseen 2022-2023 (+ optiovuosi 2024)
Reisjärven kirjasto on sitoutunut osallistumaan Joki-kirjastojen järjestämään yhteiskilpailutukseen, jossa valitaan palveluntuottaja Joki-kirjastojen väliseen aineistokuljetukseen.
Samalla sitoumuksella valtuutettiin Joki- kirjastojen hankintatyöryhmä valmistelemaan tarjouspyyntöasiakirjat ja julkaisemaan ne julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa sekä laatimaan päätössuosituksen kunnille annettujen tarjousten perusteella. Hankinta käsitellään kansallisen kynnysrajan ylittävänä hankintana. Tarjousasiakirjat julkaistaan ja käsitellään Ylivieskan
kaupungin Cloudia-hankintajärjestelmän kautta. Kukin kunta tekee lopullisen hankintapäätöksen
omien hankintasäännöstensä mukaan.
Valmistelija: Kirjastotoimenjohtaja Anita Aho

Vap.siht.

Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta merkitsee asian tiedoksi saatetuksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Todetaan, että Marianne Ahmaoja, Eija Paalavuo ja Ari-Pekka Paananen poistuivat kokouksesta
9 §:n käsittelyn jälkeen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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KATSELMUKSEN TEKEMINEN PETÄJÄMÄEN YÖPYMISKOTATYÖMAALLA
Vapltk § 9

Petäjämäen kuntoportaat- ja yöpymiskotahanke käynnistettiin vuonna 2020, jolloin toteutettiin
hankkeen ensimmäisenä vaiheena kuntoportaat. Yöpymiskota ja sen yhteyteen kuuluva puuliiteri ja puucee toteutetaan tämän kesän ja syksyn aikana. Hankesuunnitelman mukaan kokonaisuuden tulisi olla valmiina 31.10.2021 mennessä.

Vap.siht.

Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta tekee katselmuksen yöpymiskotatyömaalle hyväksyen tähän
saakka tehdyt toimenpiteet.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
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