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20§

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätösehdotus:

Vuoden ensimmäisessä kokouksessa päätettiin, että kokouskutsut lähetetään
lautakunnan jäsenille ja muille läsnäolo-oikeutetuille vähintään 5 päivää ennen
kokousta sähköpostitse, jäsenet voivat pyytää paperitulosteita kokoukseen.
Kokouskutsun ennakkotieto toimitetaan jäsenille tekstiviestillä vähintään viikko
ennen kokousta.
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
-----------

21§

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Vapaa-aikalautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätösehdotus:

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Rajala ja Antti Alarotu
------------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

lautakunta

kh

kv

22§

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS
VUODELLE 2021
Kuntalain(410/2015)110§:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä
hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvio ottaen huomioon
kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen
yhteydessä on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi
vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussunnitelman
ensimmäinen vuosi.
Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat
kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin
toiminnan ja talouden tavoitteet.
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät
määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.
Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä.
Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskemaosa sekä investointi- ja
rahoitusosa.
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen
tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Päätösehdotus:

Vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen ja hyväksyy omalta osaltaan
talousarvion liitteestä 22.1 sekä asettaa toiminnalleen tavoitteet.

Päätös:

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi vuoden budjettiehdotuksen ja totesi toiminnan
painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella seuraavin
lisäyksin vuoden 2021 budjettiin:
-viranhaltijan, Hyvinvointipäällikkö, palkka ja sosiaali- ja eläkemaksut
-avustukset: kohtiin nuoriso, liikunta, kulttuuri
-investointiosuudessa varataan seuraavasti;
-20 000 € kohtaan urheilukentän huolto/pukuhuonetilat
20 000€ kuntoradan kohennus ja murske.
-------------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

lautakunta

kh

kv

23§

JÄMIJÄRVEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS LAUSUNTO
VAPAA-AIKALAUTAKUNNALTA

114 §

JÄMIJÄRVEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS

KH 72 §

Jämijärven kunnanvaltuusto on päättänyt 28.11.2019 46 § sivistystoimen
tilahankkeen suunnittelusta 4 100 bruttoneliömetrin rajoissa sekä mm. merkinnyt
tiedoksi asiaa koskevan hankesuunnitelman. Valmistelussa on lähdetty siitä, että
uusi rakennus sijoittuu nykyiselle kaava-alueelle kirkonseudulle nykyisen koulun
välittömään läheisyyteen. Nykyinen asemakaava ei kuitenkaan mahdollista
neliömäärältään riittävää rakennusmahdollisuutta ja siten asemakaavaa tulee
muuttaa.
Kunnanhallitus päätti 9.3.2020 § 31 käynnistää asemakaavan muutoksen
Jämijärven kirkonseudun kaava-alueen korttelin 36 tontteja 6 ja 8 koskien ja
asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Suunnittelualueella on
voimassa kunnanosan 411 asemakaava, joka on vuodelta 1972.
Kaavamuutoksessa Kirkonseudun kaava-alueen korttelin 36 tontit 6 ja 8
yhdistetään ja alueelle osoitetaan paikka uudelle koulurakennukselle.
Asemakaavamuutoksesta on laadittu kaavaluonnos ja kaavaselostus ja
osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 16.3.2020 alkaen ja on nähtävillä koko
prosessin ajan.
Liitteenä kaavaluonnos (72.1), kaavaselostus (72.2) ja päivitetty osallistumis- ja
arviointisuunnitelma (72.3).
Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542
talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 4943

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää asettaa asemakaavamuutoksen kaavaluonnoksen ja
kaavaselostuksen nähtäville osallisten kuulemista varten.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
____

KH 114 §

Asemakaavamuutoksen kaavaluonnos ja kaavaselostus olivat nähtävillä 4.8. 3.9.2020 välisen ajan. Nähtävillä oloaikana saapui yksi mielipide, johon on
esitetty vastine asemakaavaselostuksessa.
Kaavakarttaan on tehty muutokset rakennusalan rajaan ja ohjeellisiin jalankululle
ja pyöräilylle varattuihin osa-alueisiin (pp). Lisäksi rakennusoikeus on osoitettu
voimassa olevan asemakaavan mukaisesti ollen yhteensä 5500
kerrosalaneliömetriä. Kaavakartalle osoitettiin pysäköimispaikka (p) olemassa
olevan tilanteen mukaisesti korttelialueen koillisosaan. Kaavakartalle lisättiin
johtorasite korttelin pohjoisrajalle korttelin luoteisosaan.

Esityslistan liitteinä on asemakaavaehdotuksen asemakaavakartta (114.1) ja
asemakaavaselostus (114.2) sekä päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma
(114.3).
Asemakaavaehdotus asetetaan MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti julkisesti
nähtäville 30 vrk:n ajaksi, jolloin osalliset voivat antaa kirjallisen muistutuksen.
Aineistosta pyydetään viranomaislausunnot.
Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542
talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 4943
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää asettaa Jämijärven kirkonseudun
asemakaavaehdotuksen nähtäville 30 vrk:n ajaksi ja pyytää siitä
viranomaislausunnot.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____

Päätösehdotus:

Vapaa-aikalautakunta antaa lausunnon asemakaavamuutoksesta.

Päätös:

Vapaa-aikalautakunta kuuli kunnanjohtaja Markus Ojakosken selvityksen
asemakaavamuutoksesta ja merkitsi kaavamuutosehdotuksen tiedokseen.

-------------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

lautakunta

kh

kv

24§

NUORTEN VAIKUTTAJARYHMÄ

Jämijärven kunnassa on toiminut Nuorten vaikuttajaryhmä jo useamman kauden
ajan. Vapaa-aikalautakunnan kokoontuessa vaikuttajaryhmän jäseniä on
osallistunut kokouksiin. Vapaa-aikasihteerin kanssa nuorten vaikuttajaryhmä on
kokoontunut n. 4-6 kertaa vuoden aikana.
Viimeisen kokouksen 6.10 2020 asiat käsittelivät seuraavia asioita:
-uuden puheenjohtajan valinta, edellisen siirryttyä toiselle paikkakunnalle
opiskelun vuoksi.
-tulevia tapahtumia
-osallistumista nuorisotila Cellarin iltoihin
-osallistumista liiittokokoukseen Naantalissa 20.-22.11.2020.
-opintoretkeä lähiseudun Nuvaan
-liikuntavälineiden hankinta joulukuussa
-oma hupparin suunnittelu ja tilaaminen

Nuorten vaikuttajaryhmän jäsenet: Vilja Haapaniemi, pj, Aada Eloranta, Perttu
Yli-Rämi ja Kaisa Soini

Päätösehdotus:

Vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedoksi Nuorten vaikuttajaryhmän kuulumiset.

Päätös:

Vapaa-aikalautakunta kuuli nuorten vaikuttajaryhmän pj. Vilja Haapaniemeä ja
merkitsi tiedoksi tehdyt toimenpiteet ja tapahtumat.
-------------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

lautakunta

kh

kv

25§

LISÄASIAN OTTAMINEN

Vt. vapaa-aikasihteerin päätösehdotus:

Vapaa-aikalautakunta päättää ottaa käsittelyyn asian Niinimajan vuokraus.
Päätös:

Vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä päätösehdotuksen yksimielisesti
----------

26§

Niinimajan vuokraamista koskevasta toimintaperiaatteesta päättäminen

Vapaa-aikalautakunnan hallinnassa olevan kokouksia ja vapaa-ajan toimintoihin
vuokrattavissa olevaa Niinimajaa on tiedusteltu kokonaan vuokrattavaksi
alustavalla tarjouksella helmikuussa 2020. Toisen kerran Niinimajan vuokralle
antamista on tiedusteltu heinäkuussa 2020, jonka johdosta on lähetetty myös
kirjallinen tarjous vapaa-aikalautakunnalle. Lokakuussa 2020 asiasta on tehty
kolmas tiedustelu, johon on ennen sisällön täsmentymistä vastattu, että
vuokrattavaksi antamisesta päättäminen tullee vapaa-aikalautakunnan
päätettäväksi. Kaksi muuta tarjousta ovat hyvin eri sisältöisiä.

Niinimajan käytön osalta keskeistä on se, että se on mahdollisimman avoimesti
eri käyttäjien saatavissa. Vuokralle antamisen ei tarvitse asiaa estää, mutta se
on huomioitava vuokralle antamisen periaatteita ratkaistaessa. Myös
vuokraamisesta kiinnostuneita tulee kohdella tasapuolisesti.

Hallintosäännön 26 §:n mukaan lautakunta päättää palveluiden järjestämisestä
ja kehittämisestä koskevista toimintaperiaatteista sekä tulorajoista, vuokrista ja
muista korvausperusteista. Vapaa-aikalautakunnan odotetaan päättävän,
lähdetäänkö Niinimajaa vuokraamaan kokonaisuudessaan.

Vt. vapaa-aikasihteerin päätösehdotus:

Vapaa-aikalautakunta päättää ottaa käsittelyyn asian Niinimajan vuokraus.
Vapaa-aikalautakunta käy keskustelun vuokralla antamisesta ja sen
periaatteista.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

lautakunta

kh

kv

[Vt. vapaa-aikasihteerin] Muutettu päätösehdotus:
Vapaa-aikalautakunta päättää, että Niinimajan vuokraamista käyttäjille jatketaan
omana toimintana.
Vapaa-aikalautakunta keskusteli tarjouksista ja niiden sisällöstä,
kustannusvaikutuksista sekä vuokralla tarjoamisesta ylipäätään.

Päätös:

Vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä päätösehdotuksen yksimielisesti
----------

27§

OIKAISUVAATIMUS, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösehdotus:

Puheenjohtaja liittää pöytäkirjaan kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen
ja valitusosoituksen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

------------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

lautakunta

kh

kv
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