
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
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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.

8 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Päätösesitys: Toimitetaan kahden pöytäkirjantarkastajan vaali.
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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.

Jämijärven kunnanhallitus on kokouksessaan 9.3.2020 pyytänyt
lausuntoa sivistyslautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta vapaa-
aikalautakunnalta, vanhusneuvostolta, nuorten vaikuttajaryhmältä ja
Jämijärven Koti ja Koulu ry:ltä lausuntoja suunnitteluohjelmasta,
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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 sivitystoimen
tilahankkeen kilpailutuksen.
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