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Jämijärven kunta 
 

KOKOUSPÖYTÄKIRJA  
 

Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 12.5.2021 klo 18.00-19.20 

Paikka: Kunnantalo sekä etäyhteys 

Saapuvilla olleet 
jäsenet, 
kokouksen puheenjohtaja 

 
Olli Seppälä, puheenjohtaja 
Antti Alarotu, vpj 
Krista Koskinen 
Marita Metsola 
Mika Rajala 
Toni Sorvali 

Poissa olleet jäsenet Eveliina Kuuskoski 

Muut saapuvilla olleet 
(läsnäolon peruste) 

Vilja Haapaniemi, nuorisovaikuttajaryhmän pj, etäyhteys 
Toni Ojala, hyvinvointipäällikkö 
 

Asiat §§ 13-18 
 

 

Pöytäkirjan allekirjoitus 
ja varmennus 

Puheenjohtaja 
 
____________________ 
Olli Seppälä 

Pöytäkirjanpitäjä 
 
______________________ 
Toni Ojala 

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

Tarkastusaika _____/_____ 20____ 
 
Allekirjoitukset 

 
_________________________ 
Mika Rajala 

 
_______________________________ 
Krista Koskinen 
 

  Paikka ja pvm 
 
Jämijärven kunnanvirasto       ______ / _____ .2021 
 
 
________________________________ 
Toni Ojala 
Hyvinvointilautakunnan esittelijä, pöytäkirjanpitäjä 
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13§  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:  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti   

  _____ 

 

 

 

 

 

 

 

   

14§  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 

  Vapaa-aikalautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

 

Päätösehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mika Rajala ja Krista Koskinen. 

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti 

 _____ 

  

    

 

. 
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15§  JÄMIJÄRVEN URHEILUKENTÄN PERUSPARANNUS 

   

  
Jämijärven kunnan talousarvioon vuodelle 2021 investointisuunnitelmaan on 

varattu yhteensä 70 000 € puisto ja muiden yleisten alueiden kehittämiseen. 

Hyvinvointitoimialan osuus tästä on 40 000 €, joka jakautuu 20 000 € 

urheilukentän varastorakennuksen ja pukuhuonetilojen uusimiseen ja 20 000€ 

kuntoradan kohentamiseen. 

Hyvinvointilautakunnan kokouksessa 23.3.2021 on käsitelty varastorakennuksen 

uudishankintaa, jossa keskeisimpinä asioina esille nousi rakennuksen riittävä 

koko käyttäjäryhmien tarpeet huomioiden mm. uimarannankäyttäjien 

pukeutumistila ja koulukäyttö sekä liikuntavälineistölle.  

Maaliskuun 23.3.2021 hyvinvointilautakunnan jälkeen alueen käyttäjiä 

osallistettiin laajemmalti urheilukentän nykytilasta ja kehitettävistä kohteista. 

Hyvinvointipäällikkö on keskustellut koulun liikunnanopettajien, Palokosken 

urheilu- ja liikuntaseuran ryn:n hallituksen, kunnan teknisen toimen henkilöstön ja 

liikuntapaikkojenhoitajan kanssa. Tarkasteltaessa urheilukentän nykytilaa ja 

käytyjen keskustelujen kautta on noussut esille kentän laajempi 

perusparantaminen varasto- ja pukuhuonetilojen päivittämisen yhteydessä.   

Varasto- ja pukeutumistilojen uudistamisen yhteydessä perusparannettavia 

asioita olisi seuraavat toimenpiteet: 

- 300m juoksuratojen pinnoitteen kivituhkaus  

- Juoksuradan reunalankun uusinta 

- Kuulantyönpaikan sektoreiden leventäminen ja etureunan vaihto 

- Korkeushyppypaikan pinnoitteen kivituhkaus ja suojalaatikon  

vanerin uusinta 

- Pituushyppypaikan vauhdinottoalueen pinnoittaminen 

kokonaan kumipäällysteellä ja hyppylankkujen uusinta 

- Pituushyppyalustan ja lentopallokentän hiekan lisääminen 

- Kiinteiden jalkapallomaalien vaihtaminen 5x2m siirrettäviin 

jalkapallomaaleihin 

- Olosuhdevälineiden hankinta ja toiminnallisten liikuntavälineiden 

hankinta 

 

Varasto- ja pukeutumistiloista pyydettiin tarjoukset elementtivarastoista kolmelta 

eri tarjoajalta. Lähtökohtana tarjoukselle oli riittävät varastotilat eri käyttäjäryhmän 

välineille ja samassa tulisi olla tila tai tiloja, jotka soveltuvat pukuhuonekäyttöön. 

Osallistamisen yhteydessä nousi toive, että tapahtumien järjestämisessä 

katokselle olisi tarvetta. Katos vaihtoehtoja ei löytynyt tarjouksien yhteydessä, 

mutta huomioimme katoksen rakentamisen omatoimisena työnä hankittavan 

varastorakennuksen päätyyn. Varaston ominaisuuksiltaan ja neliöhinnaltaan 

halvimman tarjouksen jätti taloon.com elementtivarastosta, joka on kooltaan 34m2. 

sisältäen kaksi kappaletta 11,4m2 kokoisia tiloja ja yhden kappaleen 7,4m2 

kokoisen tilan. Kolme tilaa on muokattavissa käyttäjiltä nousseisiin tarpeisiin. 

Tarjouksen kokonaiskustannus on 5249,19€ (Alv 0%) sis. rahdin. Tarjous ei 

sisällä perustuksia, jotka toteutettaisiin omana työnä.  
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Toiminnallisuuden ja alueen viihtyvyyden kannalta olisi erityisen tärkeää 

kunnostaa olemassa olevat urheilukentän suorituspaikat samassa yhteydessä 

varasto- ja pukeutumistilojen hankinnan yhteydessä. Suunnitelmassa on 

huomioitu olosuhdevälineistön hankinta, joka pitää sisällään uudet siirrettävät 

jalkapallomaalit, kuulatyönnön etureunuksen päivittämisen, pituushyppylankut, 

kumipäällysteet korkeushyppypaikalle ja pituushyppypaikan vauhdinottoalueelle. 

Lisäksi lentopallokentän ja pituushyppypaikan hiekan lisääminen ja juoksuratojen 

reunalankun rakentaminen. Olosuhteiden parantaminen lisää suorituspaikkojen 

turvallisuutta ja vetovoimaisuutta urheilukentälle.  

Olosuhteiden parantuessa urheilukentälle on tarkoitus lisätä toiminnallisuutta 

etenkin lasten- ja nuorten liikunnan osalta. Olemassa oleva rautapainotteinen 

liikuntavälineistö vanhasta varastorakennuksesta ei ole riittävä tukemaan mm. 

koululiikunnan opetusta, Palokosken urheilu- ja liikuntaseuran maanantaikilpailuja 

tai vapaa-aikatoimen ohjattua liikuntaa. Tarjouspyynnön yhteydessä on 

olosuhdevälineiden lisäksi pyydetty tarjousta perusliikuntavälineistä, jotka tukisi 

laajasti eri toimijoita. Välineet soveltuvat koululiikuntaan, lasten- ja nuorten 

peleihin sekä leikkeihin, yleisurheilutoimintaan ja jalkapallotoimintaan. 

Välineistä pyydettiin tarjous Suomen Kenttävaruste Oy:ltä, Piresma Ab:lta ja 

Kerko Group Oy:ltä. Tarjoukseen oli ennalta määritelty välineet, jotka tulisi 

tarjousessa ilmetä. Tarjouspyynnössä oli kiinteitä olosuhdevälineistöä ja toimintaa 

tukevaa liikuntavälineistöä. Halvimman tarjouksen jätti Kerko Group Oy 7054 (alv 

0 %) €, jossa hinta sisälsi regupol kumipäällysteen pituushyppypaikalle ja 

korkeushyppypaikalle hintaan 2167,5 €. Välineiden osuus tästä oli 4886,5 €. 

Olosuhteet vaativat koneurakointityötä olosuhteiden rakentamiseen. Tekninen 

toimi on kilpailuttanut syksyllä 2020 koneurakoitsijat ja työt tullaan toteuttamaan 

halvimman tarjouksen mukaisesti Kaivuyhtymä Niemi Ay:llä. 

 

Liitteet 

Kustannuslaskelma 15.1 

Varastorakennuksen tarjoukset 15.2 

Olosuhde- ja liikuntavälineistön halvin tarjous sisältöineen 15.3 

 

Valmistelija: Hyvinvointipäällikkö Toni Ojala 

 

Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta päättää 

1) Hyväksyä Jämijärven urheilukentän perusparannussuunnitelman 

2) Hyväksyä kustannuslaskelman halvimpien tarjouspyyntöjen mukaisesti  

  

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti 

 _______ 
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16§  KUNTORADAN PINNOITTEEN UUSINTA 

 
Jämijärven kunnan talousarvioon vuodelle 2021 investointisuunnitelmaan on 

varattu yhteensä 70 000 € puisto ja muiden yleisten alueiden kehittämiseen. 

Hyvinvointitoimialan osuus tästä on 40 000€, joka jakautuu 20 000 € 

urheilukentän varastorakennuksen ja pukuhuonetilojen uusimiseen ja 20 000€ 

kuntoradan kohentamiseen. 

Kuntorata on 1.4 kilometriä pitkä kivituhkapintainen ulkoilureitti, joka kesäisin 
toimii yleisenä ulkoilureittinä ja talvikaudella kuntoradalle toteutetaan hiihtoladut. 
Alueen ympäristössä toimii koulun piha ja ulkokuntoilualue. Lisäksi tekninen toimi 
siirsi palvelutalon pihapiiristä vuonna 2020 ulkoreitille laavun lisäämään reitin 
viihtyvyyttä.  
 
Kivituhkapintainen pinnoite vaatii hoitoa lanauksen osalta, jotta pinta pysyy 
hyvänä ja turvallisena käyttöä varten. Nykyisessä pohjassa kivituhkaa on vähän, 
joka ilmenee epätasaisuutena ja pohjarakenteen kivien nousemisena pintaan.  

 
Vapaa-aikatoimi pyysi tarjouksia kunnan kuntoradan ja urheilukentän 
kivituhkauseen, jossa kivituhkattavaa tulee yhteensä 1.8km. Tarjouspyynnössä 
pyydettiin laskennallista menekkiä n. 900 tonnin kivituhkauseen sisältäen 
kuljetuksen ja matolle levityksen. Urakoitsija vastaa mahdollisesta pinnan 
tasauksesta, mikäli siinä on huomautettavaa.    
 
Tarjouksia pyydettiin alueen maanrakennusalan yrittäjiltä 30.4.2021 mennessä. 
Tarjouksia määräaikaan mennessä jätettiin 6kpl. Halvimman tarjouksen jätti 
Läänin Kuljetus Oy 6,7€/tn kokonaiskustannukseltaan 6030€ (Alv 0 %)  
 
Alueen viihtyvyyden lisäämiseksi kuntoradan läheisyyteen toteutettaisiin 
opastaulu, joka kuvaa reittiä ja samalla ulkokuntoilualueen toimintoja. Lisäksi 
roskakorit ja penkit lisäävät reitin viihtyvyyttä. 
 
Kuntorata kulkee uuden koulurakennuksen kulmauksesta. Koulurakentaminen 
aiheuttaa kuntoradalle liikehdintää, joka vaikuttaa sorastuksen uusimiseen 
vuoden 2021 aikana. Sorastuksen yhteydessä olisi hyvä koulurakennuksen 
kulmauksesta jättää 100m matka uusimatta ja siirtää pinnoitteen uusiminen, 
kunnes koulurakennus on valmistunut.  
 
Liitteet 
 
Kustannuslaskelma ja Läänin Kuljetus Oy:n tarjous 16.1 

 
Valmistelija: Hyvinvointipäällikkö Toni Ojala 
 

 
Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta hyväksyy kuntoradan pinnoitussuunnitelman ja päättää 

valita kuntoradan urakoitsijaksi Läänin Kuljetus Oy:n tarjouksen 1.5.2021 

mukaisena verottomaan tarjoushintaan 6,70€/tn.  

 

Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti 
 
   
  _____ 
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17§  MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT  
   

 

1) Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt liikuntapaikkarakentamisen 

valtionavustusta Jämijärven kunnan liikuntasali hankkeeseen 574 000 € 

 

2) Lounais-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt valtionavustustusta    

3900 € lasten- ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan  

 

3) Hyvinvointipäällikkö antaa tilannekatsauksen lasten- ja nuorten loma-

ajantoiminnoista 

 

 

Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta merkitsee hyväksyen tietoon saatetuksi 

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti 

 _______ 

  

 

 

 

18§ OIKAISUVAATIMUS, VALITUSOIKEUS JA KOKOUKSEN 
PÄÄTTÄMINEN 

   

 

Päätösehdotus: Puheenjohtaja liittää pöytäkirjaan kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen  

  valitusosoituksen sekä päättää kokouksen. 

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti 

 ______ 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Pykälät: 15-16 § 
 
 
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

 

Oikaisuvaatimusoikeus 
 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 
 

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

 kunnan jäsen. 
 

Oikaisuvaatimusaika 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Jämijärven kunnan kirjaamoon määräajan 
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 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. Tämä 
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 20.5.2021 yleisessä tietoverkossa 
Kuntalain 140 §:n mukaisesti 

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 
 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hyvinvointilautakunta 
 
Kirjaamon yhteystiedot: 
 
Postiosoite: Peijarintie 5 A, 38800, Jämijärvi    
Käyntiosoite: Peijarintie 5 A, 38800, Jämijärvi  
Sähköpostiosoite: jamijarvi@jamijarvi.fi  
Puhelinnumero: 02 572 970  

 
Kirjaamon aukioloajat: 
ma klo 8.00 – 16.00 
ti-to klo 8.00 – 15.30 
pe klo 8.00 – 14.00 
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Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

 

 päätös, johon haetaan oikaisua 

 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 

 millä perusteella oikaisua vaaditaan. 
 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite 
ja puhelinnumero.  
 
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, 
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
 

Pöytäkirja 
 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Jämijärven kunnan 
kirjaamosta. 
 

Muutoksenhakukielto 
 

Pykälät: 13-14, 17-18 § 
 
Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa (Kuntalaki, 410/2015, 136 §). 

 

 

 

 

 

 


