JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

Pidetään Jämijärven keskuskoululla, osoitteessa Koulutie 6 (taideluokka)
maanantaina 20.4.2020 alkaen kello 19.00.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
7 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
8 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
9 § Sivistystoimen tilahankkeen kilpailuttaminen

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven
kunnanvirastossa perjantaina 24.4.2020 kello 8.30 - 10.30.

Jämijärvellä 9.4.2020

Ari Uusi-Rasi
valtuuston puheenjohtaja

Jämijärven kunta
Kunnanvaltuusto
Kokoustiedot

PÖYTÄKIRJA 2/2020
Laatimispäivämäärä: 23.4.2020

Aika

Maanantaina 20.4.2020 kello 19.05 – 19:27

Paikka

Keskuskoulu, Koulutie 6 (taideluokka)

Käsiteltävät asiat
7 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ................................ 13
8 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
13
9 § SIVISTYSTOIMEN TILAHANKKEEN KILPAILUTTAMINEN .......................... 14

ARI UUSI-RASI
Ari Uusi-Rasi

MARKUS OJAKOSKI
Markus Ojakoski

KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA
SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
(ja merkintä siitä, kuka
toimi puheenjohtajana)

20.4.2020 kello 19.05 – 19.27

Keskuskoulu, Koulutie 6 (taideluokka)
Alarotu Antti
Jokela Satu
Karppinen Antero
Koivunen Josefiina
Kotaoja Kristiina
Leponiemi Seppo
Leppihalme Matti
Lähteenmäki Antti
Mansikkamäki Raimo
Huhtaniemi Jarmo (varajäsen)
Rajala Mika
Seppälä Olli
Sorvali Timo
Uusi-Rasi Ari, puheenjohtaja
Salminen Mikko (varajäsen)

POISSA OLLEET

Mäkelä Pentti
Rudenberg Erkki
Vallila Riku

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

Ojakoski Markus

(ja läsnäolon peruste)

vt. kunnanjohtaja

ASIAT

§§ 7 - 9

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Ari Uusi-Rasi

Markus Ojakoski

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Tarkastusaika

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu
kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on
samalla
varustettu nimikirjaimillamme.

Kunnanvirasto __.__.2020

Antti Alarotu

Raimo Mansikkamäki

Paikka ja pvm
Jämijärven kunnanvirasto

___.___.2020

Virka-asema

Allekirjoitus

vt. kunnanjohtaja

Markus Ojakoski

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanvaltuusto
20.4.2020
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7§

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätösesitys:

Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle
9.4.2020 ja kokouskutsu on julkaistu Kankaanpään Seutu -lehdessä
16.4.2020. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille
valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 9.4.2020.
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

_____

8§

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Päätösesitys:

Toimitetaan kahden pöytäkirjantarkastajan vaali.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Alarotu ja Raimo Mansikkamäki.

_____

Pöytäkirjantarkastajat:
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Kunnanhallitus
37 §
30.3.2020
9§

SIVISTYSTOIMEN TILAHANKKEEN KILPAILUTTAMINEN

KH 37 §

Jämijärven kunnanvaltuusto päätti 28.10. § 46, että
-

sivistystoimen rakennushankkeen jatkosuunnittelua toteutetaan
yhteensä noin 4 100 bruttoneliömetrin rajoissa
rakennushankkeen jatkosuunnittelussa lähdetään siitä, että hanke
palvelisi ensisijaisesti kaikkia varhaiskasvatuksen, esikoulun ja
perusopetuksen tarpeita ja liikuntatilojen tarvetta
suunnittelun seuraavien vaiheiden ohjaavana tavoitteena on, että
rakennushanke valmistuu syyslukukauteen 2021 mennessä.
Tavoite ei ehdottomasti poissulje jatkokäsittelystä toteutustapoja,
joiden ei voi odottaa toteutuvan ko. määräaikaan mennessä.

Em. kunnanvaltuuston päätöstä edelsi hankesuunnitelmatyö, jonka
aikana tehtiin myös kuntalaiskysely 23.8. - 8.9.2019.
Kuntalaiskyselyssä koulun ja varhaiskasvatuksen sekä liikuntatilojen
(ml. kuntosali) keskittäminen yhteen pisteeseen sai tukea. Kirjaston
osalta kuntalaismielipide oli jakaantunut. Kunnanviraston rakentaminen
koulun yhteyteen ei saanut tukea.
Hankkeen suunnittelussa on ollut tärkeänä elementtinä mukana
muuntojoustavuus, jonka tarkoitus on varmistaa, että kiinteistöllä on
käyttöä, vaikka perusopetuksen ikäluokat ja varhaiskasvatukset
asiakasmäärä pienenisivät. Tämän vuoksi esimerkiksi kirjasto on
perusteltua jättää hankkeesta pois tässä vaiheessa.
Em. kunnanvaltuuston päätöksen mukaisten markkinavuoropuheluja
käytiin 8., 9. ja 23.1.2020 ja niihin osallistui neljä hankkeesta
kiinnostunutta yritystä. Markkinavuoropuhelujen rinnalla ja jälkeen
valmisteltiin liitteenä olevia suunnitteluohjelmaa, urakkaohjelmaa ja
tilaohjelmaa. Valmisteluun oli osallistumisoikeutettuina
rakentamishankkeen ohjausryhmän jäsenet, kunnanhallituksen jäsenet
ja markkinavuoropuhelussa mukana olleet henkilöt. Kyseiset asiakirjat
täyttävät kunnanvaltuuston reunaehdot, kuitenkin niin, että
rakennushankkeen aikataulu on niissä siten, että myös paikalla
rakentaminen on mahdollista. Syyslukukauteen 2021 mennessä on
mahdollista tilaelementtirakenteisen koulun valmistuminen.
Kilpailutukseen liittyvä pisteytys urakkaohjelmassa on pyritty
rakentamaan niin, että hinta saa merkittävän, mutta ei kuitenkaan
yksinomaista roolia urakoitsijan valinnassa. Kunnalle erittäin tärkeä
vuoropuhelu on pyritty mahdollistamaan kaksivaiheistamalla
tarjousmenettelyä.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Jämijärven kunnanhallitus on kokouksessaan 9.3.2020 pyytänyt
lausuntoa sivistyslautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta vapaaaikalautakunnalta, vanhusneuvostolta, nuorten vaikuttajaryhmältä ja
Jämijärven Koti ja Koulu ry:ltä lausuntoja suunnitteluohjelmasta,
urakkaohjelmasta sekä tilaohjelmasta, joiden pohjalta sivistystoimen
tilahanke voitaisiin kilpailuttaa.
Saadut lausunnot ovat esityslistan liitteenä 37.1.
Suunnitteluohjelmaa ja urakkaohjelmaa on muokattu lausuntojen
perusteella.
Valmistelija: Vt. kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542.
Vt. kunnanjohtajan päätösesitys:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
1) hyväksyy suunnitteluohjelman, urakkaohjelman ja tilaohjelman
kilpailutuksen perustaksi
2) valtuuttaa kunnanhallituksen käynnistämään sivistystoimen
tilahankkeen kilpailutuksen.
Käsittely:
Käsittelyn myötä esittelijä teki lisäyksen liitteenä olevaan
suunnitteluohjelman kohtaan 2.9.: Oppimisympäristön on kuitenkin
oltava rauhallinen ja oppilaiden keskittymistä tukeva.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
______
Päätösesitys:

Kunnanvaltuusto päättää
1) hyväksyä suunnitteluohjelman, urakkaohjelman ja tilaohjelman
kilpailutuksen perustaksi
2) valtuuttaa kunnanhallituksen käynnistämään sivistystoimen
tilahankkeen kilpailutuksen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

______

Pöytäkirjantarkastajat:

Jämijärven kunta
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KUNNALLISVALITUSOHJEET

Kunnanvaltuuston päätökseen, pykälä 9, haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:


se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä



kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä
tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

Pöytäkirjantarkastajat:



päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,



päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai



päätös on muuten lainvastainen.

Jämijärven kunta
Päivämäärä
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Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 32, 20101 Turku
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, Turku
Sähköpostiosoite: turku.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42414
Puhelinnumero: 029 56 42410
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:


päätös, johon haetaan muutosta



miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi



perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat
yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä
asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot
lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:


Pöytäkirjantarkastajat:

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
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todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta



asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Jämijärven kunnan
kirjaamosta.
Postiosoite: Peijarintie 5 A, 38800 Jämijärvi
Käyntiosoite: Peijarintie 5 A, 38800 Jämijärvi
Sähköpostiosoite: jamijarvi@jamijarvi.fi
Puhelinnumero: 02 572 970
Muutoksenhakukielto
Pykälät: 7, 8
Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat yksinomaan valmistelua
tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki, 410/2015, 136 §).

Pöytäkirjantarkastajat:

