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 Kunnantalo, kokoushuone 2 
         
       läsnä poissa 

  Kokkoniemi Tarja  pja x    
       Haikola Piia  jäsen  x 
      Niskakoski Marja-Leena jäsen  x 

  Parkkila Kimmo  jäsen x    
  Pesola Paavo  jäsen x   
  Suontakanen Mikko  jäsen x 

      Vedenpää Antti  jäsen  x 
      Paalavuo Eija  varajäsen x (§ 4) 
      Paananen Ari-Pekka  varajäsen x 
      Reinikainen Anne  varajäsen x (§ 4)      
  
       

  Nyman Teuvo  khall pja   x 
  Järvelä Eila       khall ed. x    
  Potila Raija  kjoht  x 

      Luikku Aila  sivtj   x 
        Haapaniemi Tuulikki  kirtja x   
      Haapaniemi Teijo  vapsiht x   
  
      Todettiin.        

    
      §:t 4 - 9. Asialista hyväksyttiin. 
       
      
      Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu kirjastossa ke 24.05.2017. Pöytäkirjan 
      tarkastajiksi valittiin Ari-Pekka Paananen ja Mikko Suontakanen. 

          
               
                                                                                                                      

 
 

  Tarja Kokkoniemi   Teijo Haapaniemi  
                         

    
 

   24.05.2017 
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 VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUSTEN JAKO LIIKUNTAYHDISTYKSILLE 

 
 Vapltk § 4 Toiminta-avustukset liikuntayhdistyksille olivat haettavina 05.04.2017 

Reisjärvi-lehdessä julkaistulla ilmoituksella. Liikuntatoimen käyttösuunni-
telmassa on varattu avustuksiin 15 000 euroa, josta 4 500 euroa jaetaan 
yleisavustuksina keväällä ja loput toimitila-avustuksina loppuvuodesta, 
kun sisäliikuntatilat muuttuvat maksullisiksi. 

   
  Määräaikaan 05.05.2017 mennessä avustusta hakivat seuraavat yhdis-

tykset: 
   
  Reisjärven Pilke ry  4 500 € 
  Reisjärven Tenniskerho ry    300 € 
  Reisjärven Urheiluautoilijat ry 1 000 € 
 
 Vapsiht  Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta päättää myöntää  
  1) Reisjärven Tenniskerho ry:lle yleisavustusta yhdistyksen esittämän  
      vuoden 2017 talousarvion mukaisesti. Tenniskerholle avustus myön-  
      netään kulutositetta vastaan tenniksen pitäjänmestaruuskilpailujen il- 
      moituskuluihin; 
  2) Reisjärven Urheiluautoilijat ry:lle yhdistyksen JM-radasta Reisjärven   
      Hevosystävät ry:lle maksettavan vuokraosuuden verran ja 
  3) loput avustusmäärärahasta Reisjärven Pilke ry:lle.  
 
  Vuosiavustusehdotus:   
 
  Reisjärven Pilke ry  4 000 € 
  Reisjärven Tenniskerho ry    100 € 
  Reisjärven Urheiluautoilijat ry    400 €    
   
  Avustukset voidaan panna maksatukseen päätöksen lainvoimaisuuden 

jälkeen vasta sitten, kun kaikki hakemuksessa edellytetyt liiteasiakirjat on 
toimitettu avustuksen myöntäjälle. 

 
  Todetaan, että Tarja Kokkoniemi, Kimmo Parkkila ja Paavo Pesola pois-

tuivat kokouksesta esteellisinä asian käsittelyn ajaksi. Kokouksessa oli-
vat läsnä pykälän käsittelyn ajan Kimmo Parkkilan varajäsen Anne Reini-
kainen ja Paavo Pesolan varajäsen Eija Paalavuo. Mikko Suontakanen 
valittiin pykälän käsittelyn ajaksi kokouksen puheenjohtajaksi. 

 
  Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.  

 
 
 



 
Vapaa-aikalautakunta   22.05.2017   12 6 

 
 
 
 
 
 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 01.01.-30.04.2017 
 
 Vapltk § 5 Tasaisen kertymän mukaan talousarvion neljän kuukauden toteutumis-

prosentti on  33,34 %. Vapaa-aikatoimen nettobudjetti kuluvalle vuodelle 
on 390 000 euroa. Talousarvio on toteutunut 01.01.-30.04.2017 välisenä 
aikana seuraavasti: 
 

    menot tulot  netto %  
 
  Kirjasto  62 396           72 62 324 32,48 
  Kirjastot. keh. hanke    5827 24 000       -18 173       -75,73 
  Kulttuuri    6 462          0   6 462 18,15 
  Liikunta  15 385   1 920 13 465 12,33 
  Nuoriso    9 833   1 455          8 378   20,79 
  Etsivä nuorisotyö 11 092          0 11 092 85,32 
   
  Yhteensä                     110 995 27 447         83 548 21,43 
 
  Neljän kuukauden talousarvion toteutumisajossa eivät ole vielä mukana 

tilojen vuokrat kyseiseltä ajalta. 
  
 Vapsiht  Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta merkitsee hyväksyen tiedokseen suun-

taa antavan talousarvion toteutumisvertailun ajalta 01.01.- 30.04.2017. 
 
  Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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 NUORISOVALTUUSTON  VAALIN VAHVISTAMINEN  
 JA TOIMINTAOHJEEN HYVÄKSYMINEN 

 
 Vapltk § 6 Reisjärven Nuoret Vaikuttajat päättivät 18.01.2017 pitämässään kokouk-

sessa, että Reisjärven Nuorten Vaikuttajien nimeksi tulee jatkossa Reis-
järven nuorisovaltuusto. Samassa kokouksessa päätettiin, että uusi val-
tuusto valitaan vaalien perusteella niin, että kokoonpanoksi tulee: 

  - 3 henkilöä 7-luokalta; 
  - 3 henkilöä 8-luokalta; 
  - 3 henkilöä 9-luokalta ja 
  - 3 henkilöä lukio- ja ammattikouluikäisistä. 
  Vaaleilla valittavan nuorisovaltuuston vahvuus olisi maksimissaan 12 

henkilöä ja vaalien tuloksen perusteella kultakin luokka-asteelta valitaan 
valtuustoon molempia sukupuolia olevia henkilöitä. 

 
  Reisjärven nuorisovaltuustovaalit järjestettiin 03.03.2017. Äänestyksen 

perusteella nuorisovaltuustoon valittiin 9 jäsentä, 7 yläasteelta ja 2 lukios-
ta eli ehdokasasettelu jäi osittain vajaaksi. 

  Nuorisovaltuustoon tulivat valituiksi: Heinonen Tomi, Jokilehto Lauri, Kie-
ränen Mikko, Kiljala Krista, Kinnunen Nea, Kiviniitty Jonna, Mattola San-
na, Paalavuo Ville ja Viljamäki Niko. 

 
  Uusi Reisjärven nuorisovaltuusto kokoontui ensimmäisen kerran etsivä 

nuorisotyöntekijä Markku Huttusen johdolla 27.03.2017. Kokouksessa 
valittiin nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi Mikko Kieränen ja varapu-
heenjohtajaksi Jonna Kiviniitty. Kokouksessa valmisteltiin myös nuoriso-
valtuuston toimintaohje vapaa-aikalautakunnan hyväksyttäväksi. 

 
  LIITE 1 Reisjärven nuorisovaltuuston toimintaohje. 
  
 Vapsiht  Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta  
  1) hyväksyy Reisjärven Nuoret Vaikuttat nimenmuutoksen Reisjärven  
      nuorisovaltuustoksi; 
   2) päättää, että nuorisovaltuuston kokoonpano on jatkossa 9 henkilöä  
      seuraavasti: 
      - 2 henkilöä 7-luokalta; 
      - 2 henkilöä 8-luokalta; 
      - 2 henkilöä 9-luokalta ja 
      - 3 henkilöä lukio- ja ammattikouluikäisistä. 
    3) vahvistaa nuorisovaltuuston vaalituloksen; 
  4) hyväksyy nuorisovaltuuston toimintaohjeen sekä 
  5) kumoaa aikaisemman eli 06.04.2016 § 2 hyväksytyn toimintaohjeen.  
 
  Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.  
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 SAARISEN LEIRIKESKUKSEN VUOKRATAKSOJEN TARKISTMINEN 

 
 Vapltk § 7 Reisjärven kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää vuok-

rataksoista. Saarisen leirikeskuksen hyväksytyt vuokrataksat ovat vuo-
delta 2012. 

  Leirikeskuksen rakennuksia on peruskorjattu mm. kahden kansainvälisen 
työleirin turvin. Samoin uimarantaa on kunnostettu ja piha-alueelle on ra-
kennettu beach volley kenttä, uusi grillipaikka sekä palloiluun soveltuva 
nurmikenttä. Nurmikentän työstämisen myötä saadulla maa-aineksella on 
piha-aluetta tasattu kauttaaltaan ja nurmikkoaluetta laajennettu, mikä pa-
rantaa olennaisesti alueen käyttöä telttailuun. 

 
  Vapaa-aikalautakunta ehdotti kunnanhallitukselle 25.05.2016 § 6 vuokra-

taksojen tarkistamista. 
 
  Kunnanhallitus päätti 15.06.2016 § 87 palauttaa vuokrataksaehdotuksen 

vapaa-aikalautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi edellyttäen, että 
vuokrataksojen hinnoittelussa otettaisiin huomioon Saarisen leirikeskuk-
sen käyttöaste. 

 
  Vapaa-aikasihteeri on valmistellut alueen tasoon nähden huokeat ja ai-

kaisempaa esitystä halvemmat käyttötaksat, joiden tavoitteena on kas-
vattaa leirikeskuksen käyttöastetta. 

 
  LIITE 2 Ehdotus Saarisen leirikeskuksen uusiksi vuokrataksoiksi.  
 
 Vapsiht  Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se hy-

väksyy Saarisen leirikeskuksen uudet vuokrataksat liitteen 2 mukaisiksi. 
 
  Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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 SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖMAKSUT 

 
 Vapltk § 8 Kisatien liikuntahallin valmistumisen myötä sisäliikuntatilojen ylläpito- ja 

pääomavuokrat nousevat moninkertaisiksi. Kunnanvaltuuston hyväksy-
mässä vapaa-aikatoimen talousarviossa uuden liikuntahallin käyttökus-
tannukset on huomioitu vuodelle 2017 viiden viimeisen kuukauden osal-
ta. Talousarvioon on kirjattu myös arvio käyttömaksutuotoista. 

  Arvioitu käyttömaksutuotto kattaa vain osan vuokrien noususta, joten 
kunta joutuu subventoimaan merkittävän osan kustannusten kasvusta. 

 
  Vasta ensimmäisen käyttövuoden jälkeen tiedetään, millaisiksi tilojen 

käyttöaste ja käyttömaksutuotot muodostuvat. Tämän jälkeen on mahdol-
lista päästä tuottojen osalta tarkempaan budjetointiin. Kulttuurin muutos 
sisäliikuntatilojen käytössä on merkittävä, sillä tähän saakka sisäliikunta-
tilojen käyttö on ollut Reisjärvellä kuntalaisille maksutonta. 

 
  Vapaa-aikasihteeri on laatinut ehdotuksen sisäliikuntatilojen käyttömak-

suiksi ohjeistuksineen. Käyttömaksuehdotuksesta on keskusteltu myös 
johtoryhmän kokouksessa 11.05.2017. 

 
  LIITE 3 Ehdotus sisäliikuntatilojen käyttömaksuiksi.  
 
 Vapsiht  Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että  
  se hyväksyy sisäliikuntatilojen käyttömaksut ohjeistuksineen liitteen 
  3 mukaisina.  
 
  Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 
 
 Vapltk § 9 1) Salibandykaukalon hankinta Niemenkartanon liikuntasalille; 
 
  2) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös etsivän nuorisotyön 
      rahoituksesta aluehallintoviraston alueella vuonna 2017; 
 
  3) Reisjärvi-päivät ja muut tiedossa olevat kesätapahtumat; 
 
  4) Alkuvuonna 2017 järjestetty toiminta. 
   
 Vapsiht  Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi. 
   
  Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

         Vap.ltk. 22.05.2017 § 6 LIITE 1 

 
Reisjärven kunnan nuorisovaltuuston toimintaohje 
 
Nuorisovaltuuston tarkoitus 
 
Nuorisovaltuuston tehtävänä on tuoda esille nuorten mielipide kunnalliseen päätöksentekoon kaikissa 
nuorisoa koskevissa asioissa mm. asuminen, koulutus, työllisyys, kansainvälisyys ja 
vapaa-aika. 
 
Nuorisovaltuusto edustaa nuorten ääntä uuden nuorisolain mukaisesti. Nuorisovaltuusto tarjoaa nuorille 
mahdollisuuden kehittää nuorten elinoloja ja nuorisotyötä paikkakunnalla sekä aktivoi nuoria osallistu-
maan ja vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin. Nuorisovaltuuston kautta nuoret pääsevät myös tutus-
tumaan kunnalliseen päätöksentekoon. 
 
Nuorisovaltuuston toiminta 
 
Nuorisovaltuusto käsittelee ja antaa lausuntoja nuoria koskevista asioista ja voi itsekin tehdä aloitteita ja 
kannanottoja. 
 
Lautakunnat ja kunnanhallitus voivat halutessaan kutsua nuorisovaltuutettuja asiantuntijoina 
kokouksiin. Vapaa-aikalautakunta nimeää edustajansa nuorisovaltuuston kokouksiin. Vapaa-aikasihteeri 
osallistuu tarvittaessa kokouksiin asiantuntijan ominaisuudessa. Nuorisovaltuuston toimintaa ohjaa va-
paa-aikatoimen nimeämä henkilö, joka toimii myös kokousten sihteerinä. 
Sihteeri voidaan valita myös nuorisovaltuuston jäsenistä. 
 
Nuorisovaltuusto julkaisee mm. nuorisoasioita koskevia kannanottoja. Nuorisovaltuuston toiminta on 
poliittisesti sitoutumatonta nuorisotoimintaa. Nuorisovaltuusto kokoontuu noin 3-4 kertaa lukukaudessa 
ja aina tarvittaessa. Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään viisi (5) jäsentä on paikalla. 
 
Nuorisovaltuuston kokoonpano 
 
Nuorisovaltuusto on 9-jäseninen. Nuorisovaltuusto voi yksimielisellä päätöksellä ja riittävillä perusteilla 
muuttaa kokoonpanoaan kesken istuntokauden, jos se kokee siitä olevan hyötyä toiminnalle. 
 
Nuorisovaltuutettu voi olla nuorisovaltuustossa varsinaisena jäsenenä 2 kautta eli yhteensä 4 vuotta. 
Ensimmäisessä kokouksessa valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja 
tarvittaessa sihteerin. 
 
Nuorisovaltuuston toimintakausi 
 
Nuorisovaltuuston toimintakausi on kaksi vuotta ja ensimmäinen toimikausi alkaa vuoden 2017 maalis-
kuussa kestäen vuoden 2018 loppuun. 
Jos nuorisovaltuuston jäsen lähtee opiskelemaan toiselle paikkakunnalle valtuustokauden aikana, voi 
hän itse arvioida mahdollisuutensa osallistua nuorisovaltuuston toimintaan. 



Jäsenen ollessa estynyt saapumaan kokoukseen, tulee hänen ilmoittaa poissaolostaan kokouksen koolle 
kutsuneelle mahdollisimman nopeasti. 
Tarvittaessa nuorisovaltuusto voi pyytää jäsentään eroamaan vähäisen osallistumisen takia. 
 
Talousarvio 
 
Nuorisovaltuusto toimii nuorisotoimen talousarvioon varattavan määrärahan turvin. Määrärahasta 
maksetaan mm. kokouspalkkiot, matkakorvaukset ja koulutukset sekä nuorisovaltuuston suunnitteleman 
ja järjestämän toiminnan kuluja. 
 
Nuorisovaltuustovaalit 
 
Nuorisovaltuuston vaaleihin voi asettua ehdokkaaksi kuka tahansa reisjärvinen 13-18 -vuotias nuori. Vaa-
leissa on äänioikeus jokaisella 13-18 -vuotiaalla reisjärvisellä nuorella. Jotta vaalit voidaan järjestää, eh-
dokkaita pitää tulla enemmän kuin nuorisovaltuustossa on paikkoja. 
 
Vaalien perusteella nuorisovaltuustoon valitaan 2 oppilasta 7-luokalta, 2 oppilasta 8-luokalta ja  
2-oppilasta 9-luokalta sekä 3 opiskelijaa lukio- ja ammattikouluikäisistä. Nuorisovaltuustoon valitaan 
jokaiselta yläkoulun luokalta sekä lukio- ja ammattikouluikäistä molempien sukupuolten edustaja. 
 
Nuorisovaltuustovaalit toteutetaan voimassa olevan nuorisovaltuuston toimikauden viimeisenä vuonna 
marras-joulukuussa. Nuorisovaltuustovaalien toteutuksesta vastaavat nuorisovaltuusto ja nuorisotoimi 
yhdessä koulujen kanssa. 
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SAARISEN LEIRIKESKUS – VUOKRAT 2017 
 

Vuokraus alkaa aloituspäivästä klo 12.00 alkaen ja kestää lopetuspäivään klo 12.00 asti. 

Jos muita varauksia ei ole, voi leirikeskukseen tulla aikaisemmin ja lähteä myöhempään. 

          

VUOROKAUSI- JA PÄIVÄVUOKRA / hinta sis. alv. 24 % 

 

    ulkopaikkakuntalaiset reisjärviset 

 

sauna / saunakamari  45,00 €  30,00 € 

päärakennus       65,00 €   40,00 € 

päärakennus + sauna                     85,00 €                   60,00 € 

pihamaja                       25,00 €                   15,00 € 

majoitusrakennus                          80,00 €                   50,00 € 

majoitusrakennus + sauna            100,00 €                   70,00 € 

kaikki tilat                         150,00 €                 100,00 € 

piha-alue väh. 10 henkilöä                 1,00 € / henkilö         0,50 € 

piha-alue alle 10 henkilöä     käytöstä tehtävä ilmoitus puh. 040 3008 211 (puhelu tai tekstiviesti) 

 

Vuorokausivuokra  3 vrk – alennus 10 % 

Vuorokausivuokra 6 vrk – alennus 20 % 

Vapaa-aikasihteerillä on oikeus neuvotella ja sopia pitempiaikaisten vuokrien huojennuksista. 

Tiloja ei saa vuokrata edelleen kolmannelle osapuolelle. 

 

VUODEPAIKAT päärakennus 11 kpl, pihamaja 4 kpl, majoitusrakennus 27 

   huopia ja tyynyjä 20 kpl – omat liinavaatteet   

WC:T    ulkokäymälät 2 kpl 

VESI   vuokralaisen on tuotava oma juomavetensä – pesuvesi järvestä 

TAKAT  päärakennuksessa avotakka ja kamiina, 

   majoitusrakennuksessa varaava takka ja kamiina 

   saunakamarissa kamiina 

JÄÄKAAPPI  päärakennuksessa kaasukäyttöinen jääkaappi 

HELLAT  päärakennuksessa kaasukäyttöinen sekä puukäyttöinen hella 

   majoitusrakennuksessa puukäyttöinen hella 

TILOJEN SIIVOUS vuokraaja vastaa itse tullen / mennen tilojen siivouksesta 

AVAIN   leirikeskuksen avain haetaan ja palautetaan kuittausta vastaan 

   kunnantalon neuvonnasta 

 

Lisäksi vuokralaisten käytössä on 

 

SOUTUVENE airot säilytetään saunakamarissa 

KAJAKKI  yksipaikkainen – kajakki ja mela säilytetään saunakamarissa 

PELASTUSLIIVIT 5 kpl – säilytetään saunakamarissa 

VARAUKSET kunnantalon neuvonta  040 3008 211 

TIEDUSTELUT vapaa-aikasihteeri   040 3008 490 

ALUEEN   liikunta-alueiden 

KUNNOSSAPITO hoitaja    040 3008 491 



            Vap.ltk. 22.05.2017 § 8 LIITE 3 
 
   REISJÄRVEN SISÄLIIKUNTATILOJEN MAKSUT 
 
 
 
VAKIOVUOROT 01.09.2017-30.04.2018 (suluissa alle 8 kk hinnasto) 
(Yksittäiset vuorovaraukset maksavat saman kuin alle 8 kk vuoro) 
 
KISATIEN LIIKUNTAHALLI 
 
Kisatien liikuntahalli (koko halli) 
 - reisjärviset  25,00 € / h (30,00 €) sis. alv. 10 % 
 - muut   45,00 € / h (50,00 €) sis. alv. 10 % 
 
Kisatien liikuntahalli (2/3 halli) 
 - reisjärviset  16,00 € / h (20,00 €) sis. alv. 10 % 
 - muut   32,00 € / h (35,00 €) sis. alv. 10 % 
 
Kisatien liikuntahalli (1/2 halli) 
 - reisjärviset  12,50 € / h (15,00 €) sis. alv. 10 % 
 - muut   25,00 € / h (27,00 €) sis. alv. 10 % 
 
Kisatien liikuntahalli (1/3 halli) 
 - reisjärviset    8,50 € / h (12,00 €) sis. alv. 10 % 
 - muut   17,00 € / h (18,50 €) sis. alv. 10 % 
 
Kisatien liikuntahalli (volttimonttu) 
 - reisjärviset      6,00 € / h (08,00 €) sis. alv. 10 % 
 - muut   12,00 € / h (15,00 €) sis. alv. 10 % 
 
Kisatien liikuntahalli (juoksusuora + heittopressu) 
 - reisjärviset      5,00 € / h (06,00 €) sis. alv. 10 % 
 - muut   10,00 € / h (12,00 €) sis. alv. 10 % 
 
NIEMENKARTANON LIIKUNTASALI 
 
Niemenkartanon liikuntasali (koko sali) 
 - reisjärviset  10,00 € / h (12,00 €) sis. alv. 10 % 
 - muut   20,00 € / h (23,00 €) sis. alv. 10 % 
 
Niemenkartanon liikuntasali (1/2 sali) 
 - reisjärviset    6,00 € / h (  7,00 €) sis. alv. 10 % 
 - muut   12,00 € / h (14,00 €) sis. alv. 10 % 
 
Kisatien liikuntahallin ja Niemenkartanon liikuntasalin käyttömaksuista saa 50 %:n alennuksen, kun ky-
symyksessä on alle 16-vuotiaiden ohjatut ryhmät (pelkkää valvontaa ei katsota ohjaukseksi). 



KISATIEN LIIKUNTAHALLI MUUHUN KUIN LIIKUNTATARKOITUKSEEN 
 
  - reisjärviset (alle 6 h)  250 € sis. alv. 24 % 
 - muut (alle 6 h)  450 € sis. alv. 24 % 
 - reisjärviset (koko päivä) 500 € sis. alv. 24 % 
 - muut (koko päivä)  950 € sis. alv. 24 % 
 
NIEMENKARTANON LIIKUNTASALI MUUHUN KUIN LIIKUNTATARKOITUKSEEN 
 
  - reisjärviset (alle 6 h)  125 € sis. alv. 24 % 
 - muut (alle 6 h)  225 € sis. alv. 24 % 
 - reisjärviset (koko päivä) 250 € sis. alv. 24 % 
 - muut (koko päivä)  450 € sis. alv. 24 % 
 
KISATIEN KUNTOSALIN KÄYTTÖMAKSUT 
 
 - kertamaksu    4,00 € sis. alv. 10 % 
 - alennettu maksu   2,50 € sis. alv. 10 %  
 
  - 1 kk kausikortti 20,00 € sis. alv. 10 % 
 - alennettu maksu 15,00 € sis. alv. 10 % 
  
 - 6 kk kausikortti 60,00 € sis. alv. 10 % 
 - alennettu maksu 40,00 € sis. alv. 10 % 
 
 - 12 kk kausikortti 90,00 € sis. alv. 10 % 
 - alennettu maksu 60,00 € sis. alv. 10 % 
 
NIEMENKARTANON KUNTOSALIN KÄYTTÖMAKSUT 
 
 - kertamaksu    3,00 € sis. alv. 10 % 
 - alennettu maksu   2,00 € sis. alv. 10 %  
 
  - 1 kk kausikortti 15,00 € sis. alv. 10 % 
 - alennettu maksu 10,00 € sis. alv. 10 % 
  
 - 6 kk kausikortti 45,00 € sis. alv. 10 % 
 - alennettu maksu 30,00 € sis. alv. 10 % 
 
 - 12 kk kausikortti 70,00 € sis. alv. 10 % 
 - alennettu maksu 45,00 € sis. alv. 10 % 
 
KUNTOSALIT 
 - alennettu maksu: alle 18-v., opiskelijat, eläkeläiset, varusmiehet, työttömät 
 - sotaveteraaneille ei maksua 
 - 1 kuntosalin käyntikerta oikeuttaa kuntosalin 2 tunnin käyttöön 
 - Kisatien kuntosalin käyttömaksulla voi käyttää myös Niemenkartanon kuntosalia 
 - kuntosaleja voi käyttää yleisillä vuoroilla ja mahdollisella oman ryhmän vuorolla 



 
SISÄLIIKUNTATILOJEN VARAUSPERIAATTEET 
 
Hinnaston mukaiset käyttömaksut koskevat sisäliikuntatilojen toimikautta 01.09.-30.04. Mikäli hinnas-
tosta puuttuu soveltamiskelpoinen hinta, päättää hinnasta yksittäistapauksissa vapaa-aikasihteeri. Muil-
ta kuin reisjärvisiltä hinta on kaksinkertainen, ellei hinnastossa ole erikseen hintaa mainittu tai ellei hin-
nasta ole tehty erillistä päätöstä. 
 
Tilojen ja välineiden vuokraajana toimii vapaa-aikatoimi. Vapaa-aikatoimi voi perua myönnetyn käyttö-
vuoron. Käyttövuoroa ei saa vuokrata kolmannelle osapuolelle. Väärinkäytöksistä johtuen kunta voi pe-
rua käyttäjän kulkuoikeuden liikuntatiloihin. Maksettuja käyttömaksuja ei tässä tapauksessa palauteta. 
 
Mikäli vakiovuoron yksittäinen käyttövuoro keskellä kautta perutaan, maksua ei hyvitetä. Vuoro korva-
taan varauskalenterista löytyvällä vapaalla käyttövuorolla. 
 
Mikäli tilan vuokralle ottanut aiheuttaa vahinkoa vuokraamalleen tilalle tai välineistölle, on hän tai hä-
nen edustamansa yhdistys/yritys/yhteisö velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon Reisjärven 
kunnalle. 
 
Koulujen liikuntatunneista ja kunnan omasta toiminnasta ei peritä salimaksuja. Maksullisten tilaisuuksien 
vuokrista päätetään tapauskohtaisesti. 
 
Kisatien liikuntahallin ja Niemenkartanon liikuntasalin vakiovuorot ovat voimassa ajalla 01.09.-30.04. 
Vakiovuorot laskutetaan kaksi kertaa vuodessa: syys- ja kevätkauden päätteeksi. Laskutuksessa huomi-
oidaan tilojen tilapäisestä käytöstä peruuntuneet käyttötunnit, mikäli käyttäjä ei ole saanut vastaavaa 
vuoroa tilalle. Kesäkaudelle 01.05.-31.08. vuorot laitetaan uudelleen haettavaksi. Normaaleja vakiovuo-
roja (01.09.-30.04.) lyhemmistä vuoroista peritään korotettu maksu (hinnat suluissa). Sisäliikuntatilojen 
vakiovuorot laitetaan haettaviksi heinäkuun puolesta välistä elokuun puoleenväliin ja kesän käyttövuorot 
huhtikuussa. Hakemukseen tulee merkitä ensisijainen ja toissijainen kelloaika sekä päivämäärä, milloin 
käyttövuoro otetaan käyttöön ja mihin asti sitä tarvitaan. Käyttövuoron hinnan ratkaisee sen pituus. Lii-
kuntatilojen käyttövuorojen jakamisesta vastaa vapaa-aikasihteeri. 
 
Kesäkaudelle 01.05.-31.08. väliselle ajalle vakiovuoron hinta on -50 %. Lähinnä kesäkaudelle ajoittuvista 
mahdollisista tilojen huoltamiseen liittyvistä käyttökatkoksista ilmoitetaan erikseen. 
 
Verkon kautta tapahtuvan liikuntahallin ja liikuntasalin vapaiden vuorojen online –myynnin hinnoittelu 
perustuu muut hinnastoon. 
 
Kunta voi vuokrata liikuntasalin tai liikuntahallin, esimerkiksi messukäyttöön viikonlopuksi, ilman eri 
neuvottelua vakiovuorojen haltijoiden kanssa. Ottelutapahtuma menee aina vakiovuoron edelle. 
 
 
 
 
 
 
 



Jos liikuntatiloihin on samalle päivälle ja kellonajalle useita tilatoiveita, on järjestys vuorojen jakamisessa 
seuraava: 
 

1. Kunnan koulu- ja vapaa-aikapalvelut 
2. Kunnan muut palvelut ja yhteistyökumppanit (päivähoito, kansalaisopisto, Selänne) 
3. Reisjärvelle rekisteröityjen yhdistysten järjestämät alle 18 v. lasten ja nuorten vuorot 
4. Reisjärvelle rekisteröityjen yhdistysten aikuisten vuorot 
5. Muualle rekisteröityjen yhdistysten järjestämä toiminta 
6. Reisjärviset yksityishenkilöt ja kaveriporukat 
7. Muut 

 
Mikäli hakijat ovat hakuhierarkiassa samalla tasolla huomioidaan valinta seuraavassa ensisijaisjärjestyk-
sessä: 
- Kisatien liikuntahalli: koko halli, 2/3 halli, 1/3 halli (1/2 halli tapauskohtaisesti harkiten) 
- Niemenkartanon liikuntasali: koko sali, 1/2  Sali  
 
Lasten ja nuorten käyttövuorot pyritään sijoittamaan arkisin alkuillan tunteihin ja aikuisten toiminta tar-
vittaessa loppuiltoihin. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


