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1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätösehdotus:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimet

Lautakunta

Kh

Kv
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2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Päätösehdotus:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Petri Ihanamäki ja Pentti Mäkelä.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Petri Ihanamäki ja Pentti Mäkelä.

Pöytäkirjantarkastajien nimet

Lautakunta

Kh

Kv
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3 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUSTEN PITÄMINEN VUONNA 2020

Tekninen lautakunta määrää vuoden 2020 varsinaisten kokousten ajan ja
paikan sekä päättää miten kokouskutsu toimitetaan lautakunnan jäsenille.
Teknisen lautakunnan kokouksia pidetään vähintään joka toinen kuukausi
tai lautakunnan käsiteltäväksi osoitettujen asioiden niin vaatiessa useamminkin. Kokouksista ilmoitetaan lautakunnan jäsenille ja muille läsnäolooikeuden omaaville henkilöille ennakkoon tekstiviestinä tai sähköpostitse
vähintään viikkoa ennen kokouspäivää.

Päätösehdotus:

1. Teknisen lautakunnan kokoukset vuonna 2020 pidetään kunnantalon
kokoushuoneessa tiistaisin alkaen klo 18.00
2. Teknisen lautakunnan käsiteltäviksi tarkoitetut hakemukset ym. asiat on
toimitettava Jämijärven kunnan tekniseen toimistoon.
3. Kokouskutsut asialistoineen postitetaan lautakunnan jäsenille ja muille
läsnäolo-oikeutetuille sähköpostitse viimeistään kokousviikkoa edeltävänä
torstaina. Kokouksista lähetetään ennakkotieto lautakunnan jäsenille ja
kunnanhallituksen edustajalle tekstiviestinä tai sähköpostitse vähintään
viikkoa ennen kokouspäivää. Kiireellisissä tapauksissa kokous voidaan kutsua koolle puhelimitse.
4. Teknisen lautakunnan pöytäkirja on julkisesti nähtävillä teknisessä toimistossa viikon kuluttua kokouksesta klo 9.00 – 11.00.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

Pöytäkirjantarkastajien nimet

Lautakunta

Kh

Kv
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4 § KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN TEKNISEN LAUTAKUNNAN OSALTA
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.12.2019 § 53, hyväksynyt talousarvion vuodelle 2020. Liitteenä 4.1 on teknisen toimen käyttötaloussuunnitelma ja talousarvio.
Hallintosäännön 19 §:n mukaan lautakunnan tulee hyväksyä käyttötaloussuunnitelma toimielintasolla.

Päätösehdotus:

Hyväksytään käyttötaloussuunnitelma teknisen toimen osalta.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

Pöytäkirjantarkastajien nimet

Lautakunta

Kh

Kv
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Kunnanhallitus 9.3.2020 § 32
5 § SIVISTYSTOIMEN TILAHANKKEEN KILPAILUTUKSEN SISÄLTÖ
Jämijärven kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 28.10.2019 § 46, että sivistystoimen tilahanketta suunnitellaan 4100 bruttoneliömetrin rajoissa, että
hanke palvelee kaikkia varhaiskasvatuksen, esikoulun, perusopetuksen ja
liikuntatilojen tarpeita ja että kunnanhallitus käynnistää markkinavuoropuhelun markkinoiden kartoittamiseksi.
Markkinavuoropuhelua käytiin 8., 9. ja 23.1.2020 ja niihin osallistui neljä
hankkeesta kiinnostunutta yritystä. Markkinavuoropuhelujen rinnalla valmisteltiin liitteenä olevia suunnitteluohjelmaa, urakkaohjelmaa ja tilaohjelmaa. Valmisteluun oli osallistumisoikeutettuina rakentamishankkeen ohjausryhmän jäsenet, kunnanhallituksen jäsenet ja markkinavuoropuhelussa
mukana olleet henkilöt. Suunnitteluohjelma, urakkaohjelma ja tilaohjelma
ovat keskeiset hankkeen kilpailutukseen liittyvät asiakirjat. Lisäksi aineistoon liitetään mm. liitteenä oleva Terve Talo –asiakirja ja valmisteilla oleva
haitta-ainetutkimus purettavista rakennuksista.
Hankkeen käsittely on tarkoitus toteuttaa niin, että kunnanhallitus lähettää
aineiston sivistyslautakunnan, teknisen lautakunnan, vapaa-aikalautakunnan,
vanhusneuvoston ja nuorten vaikuttajaryhmän kommentoitavaksi. Tämän
jälkeen asia palaa kunnanhallitukseen, joka tekisi esityksen valtuustolle
mahdollisuuksien mukaan 20.4.2020 kokoukseen.
Liitteet:
32.1 Suunnitteluohjelma
32.2 Urakkaohjelma
32.3 Tilaohjelma
32.4 Turvallisuusasiakirja
32.5 Terve talo –asiakirja
32.6 Vastaanottomenettely
32.7 Työturvallisuusriskien analyysilomake

Pöytäkirjantarkastajien nimet

Lautakunta

Kh

Kv
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Valmistelija vt. kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542
Vt. kunnanjohtajan päätösesitys:
Kunnanhallitus pyytää sivistyslautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta
vapaa-aikalautakunnalta, vanhusneuvostolta ja nuorten vaikuttajaryhmältä lausuntoja suunnitteluohjelmasta, urakkaohjelmasta sekä tilaohjelmasta. Lausunnoissa voi kuitenkin vapaasti käsitellä muitakin asioita.

Vt. kunnanjohtajan muutettu päätösesitys:
Kunnanhallitus pyytää sivistyslautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta,
vapaa-aikalautakunnalta, vanhusneuvostolta, nuorten vaikuttajaryhmältä
ja Jämijärven Koti ja Koulu ry:ltä lausuntoja suunnitteluohjelmasta,
urakkaohjelmasta sekä tilaohjelmasta. Lausunnoissa voi kuitenkin vapaasti käsitellä muitakin asioita.
Päätös:

Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta 24.3.2020 § 5
Tekninen lautakunta antaa lausunnon suunnitteluohjelmasta, urakkaohjelmasta sekä tilaohjelmasta kunnanhallitukselle. Liitteet ovat esityslistan liitteenä.

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta antaa lausunnon kunnanhallitukselle kokouksessa
käydyn keskustelun perusteella.

Päätös:

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 24.3. jättää kunnanhallituksella keskustelutiivistelmän sivistystoimen tilahankkeesta kilpailutukseen
liittyvistä asiakirjoista annettavan lausunnon sijaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimet

Lautakunta

Kh

Kv
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Teknisen lautakunnan keskustelussa esitettiin seuraavat huomiot:
-

ulkoalueiden rakentamisessa on huomioitava pintamateriaalien pitkäjänteinen huollettavuus sekä esteettömyyden säilyminen hyvällä tasolla pitkällä aikavälillä

-

inva-wc:n kohdalla on huomioitava varusteiden käytettävyys eriikäisten esteettömyyden varmistamiseksi

-

puumateriaalin käytön painotusta tulisi kasvattaa asiakirjoissa

-

ulkoalueiden kohdalla pitää miettiä pihan jakamista eri ikäryhmien
käytössä

-

paikallaan rakennettaessa on huolehdittava säältä suojauksesta

-

rakentamista yläkoulukäyttöä varten tulisi harkita

-

rakentamisaikaisiin ja sen jälkeisiin kulkuyhteyksiin etenkin Kotimäen tien osalta on kiinnitettävä huomiota

-

hankkeen rahoitusta tulee selvittää etukäteen tarkemmin

Lautakunnan jäsen Pentti Mäkelä toi vielä lisäksi esiin kantansa siitä
ettei nykyistä koulurakennusta ole tutkittu tarpeeksi ja olisiko sen korjaaminen edullisempi vaihtoehto kuin uuden rakentaminen.

Pöytäkirjantarkastajien nimet

Lautakunta

Kh

Kv
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6 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Jämijärven kunnanvaltuusto:
- ote 4 § Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2020

Jämijärven kunnanhallitus:
- ote 11 § Asunto Oy Jämijärven Avennonrannan pankkitilin käyttöoikeudet
- ote 12 § Kiinteistö Oy Jäminsaton pankkitilin käyttöoikeudet

KVVY
- Jämijärven kunnan jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun
vuosiyhteenveto 2019

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimet

Lautakunta

Kh

Kv

