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Toimenpiteet valtuustoaloitteiden johdosta
Kh 03.02.2020 § 16
Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla
yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa
koskevissa asioissa. Palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita
palveluaan koskevassa asiassa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen
johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään
kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja
niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.
Hallintosäännön 157-159 § koskee kunnan asukkaiden aloitteita ja 127 §
koskee valtuutettujen aloitteita. Niiden mukaan kunnanhallituksen on
vuosittain tammikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen
toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan toimintaa koskeneista
aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi
samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Vuoden 2017 aikana on jätetty seuraavat aloitteet, joita ei ole todettu
loppuun saatetuksi
1. Valtuustoaloite kunnan kiinteistötilanteen selvittämiseksi,
aloite jätetty 13.11.2017
Toimenpiteet:
Kunnanhallitus nimesi kokouksessaan 26.02.2018 § 36 edustajansa asiaa
valmistelevaan työryhmään, johon tekninen lautakunta oli jo nimennyt omat
edustajansa. Työryhmän vetäjänä toimi Esko Leväniemi. Selvityksen
laatijaksi valittiin WSP Finland Oy ja selvityksen lopullinen raportti
valmistui tammikuussa 2019. Selvityksen laatimisen osalta aloite on
loppuun käsitelty, mutta selvityksen johdosta tehtävien päätösten ja
toimenpiteiden osalta asian käsittely on vielä kesken.
WSP Finland Oy:n laatima kiinteistöstrategia sisältänyt pitkän tähtäimen
suunnitelmaa. Siksi kunnanhallitus päätti, että Rakennuttajan
Laskentavoima Oy:llä teetetään laadittujen kuntotutkimusten pohjalta
kunnostustarveselvitys, kustannuslaskelmat pitkän tähtäimen suunnitelmat.
Nämä on tehty ja PTS esitetty tilatarpeen selvitystyöryhmälle ja
taloustyöryhmälle hyväksyttäväksi.

2. Valtuustoaloite lähiruuan lisäämiseksi Lappajärven kunnassa,
aloite jätetty 13.11.2017
Toimenpiteet:
Asian valmistelu jätetty sivistyslautakunnalle. Sivistysjohtajan ilmoituksen
mukaan asian käsittely on viivästynyt sairaslomien vuoksi. Lisäksi omaa
ruoanvalmistusta ei nyt ole, koska koululaisten ruoka tuotetaan Jamilla.
Asian käsittely otetaan uudelleen esiin sitten, kun ruoanvalmistus uudessa
koulussa käynnistyy. Asian käsittely on siis vielä kesken.
Vuoden 2018 aikana on jätetyt aloitteet:
1. Kuntalaisaloite Turvallinen oppimisympäristö koululaisille
Aloitetta on käsitelty kh 16.04.18 § 85 ja kv 23.04.2018 §28. Aloitteessa on
mm esitetty vaatimus terveellisestä sisäilmasta ja turvallisesta
nykyaikaisesta oppimisympäristöstä. Kirkonkylän koulutilojen osalta tämä
toteutetaan rakentamalla yhteiskoululle uudet nykyaikaiset tilat. Prosessi on
käynnistynyt, ja uusien koulutilojen on tarkoitus valmistua syksyllä 2020.
Väliajaksi on vuokrattu opetustiloja Jamilta ja entisestä Kivikoulusta.
Lukion tiloissa on WSP Finland Oy tehnyt rakenne- ja sisäilmaselvityksiä,
joiden tuloksista on vasta ennakkotietoja. Lopullinen raportti saataneen
helmikuussa, minkä jälkeen voidaan päättää tarvittavista toimenpiteistä.
Länsirannan koulusta WSP Proko Oy on tehnyt LVISR-kuntoarvio- ja
PTS-suunnitelman ja tarkemman tutkimuksen rakennenäytteineen on tehnyt
Pro Leader Oy. Tältäkin osin lopullinen raportti on vielä tulematta.
Rantakankaan koululla kuntoarvion rakennenäytteineen teki vuonna 2015
Rakennuskatsastus Kuoppala Ähtäristä. Tässä esitetyt korjaustoimenpiteet
on toteutettu. Koko ilmastointia ei nykykäsityksen ohjeistamana kuitenkaan
ole uusittu, mutta sitä on parannettu. Rakennuksen alla oleva irtotavara on
poistettu, mutta maakerroksia sinne ei ole vaihdettu. Koska esimerkiksi
terveen sisäilman vaaliminen vaatii jatkuvaa hereillä oloa, aloitetta tuskin
koskaan voidaan todeta loppuun käsitellyksi. Aloitteen käsittely on siis
kesken.
Rantakankaan koululla on molempien rakennusten ryömintätilat puhdistettu.
Molemmilla kyläkouluilla on lisäksi tehty Rakennuttajan Laskentavoiman
esittämät korjaustoimenpiteet lukuun ottamatta punaisen rakennuksen
ulkoverhouksen uumista, mitä ei kustannussyistä tässä vaiheessa pidetty
välttämättömänä.
Vuoden 2019 aikana jätetyt aloitteet:
1. Valtuustoaloite Uudesta koulusta kestävä, terveellinen ja energiatehokas
Kv 28.01.2019 § 13 Aloite lähetetty kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Pedagogisessa suunnitelmassa on otettu huomioon mm. turvallisuuteen ja
viihtyvyyteen vaikuttavat tekijät. Koulun suunnittelussa on kiinnitetty
huomiota koulun kestävyyteen, terveellisyyteen ja energiatehokkuuteen
vaikuttavia asioita.
Kj

Kunnanhallitus antaa edellä olevat, tehtyjä valtuustoaloitteita koskevat
selvitykset kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Sami Alasara, (06) 2412
5611 tai 044 3699 611.

Kh 15.02.2021 § 24

Kv 24.02.2020
Päätös

Kunnanvaltuusto totesi, ettei yksikään valtuustoaloite ole loppuun käsitelty
vaan niiden käsittely jatkuu edelleen.
1. Valtuustoaloite kunnan kiinteistötilanteen selvittämiseksi
aloite jätetty 13.11.2017
Taloustyöryhmä on käsitellyt kokouksessaan WSP Finland Oy:n
kiinteistöstrategiaa ja Rakennuttajan Laskentavoima Oy:n pitkän tähtäimen
suunnitelmia. Taloustyöryhmä on esittänyt Kotiahonkujan koulun ja
toimintakeskuksen myymistä. Taloustyöryhmä on myös esittänyt, että
pyritään selvittämään mahdollisuus saada Halkosaaren kunnostukseen
ulkopuolista rahoitusta ja että aloitetaan Aquariuksen myynnin
selvittäminen.
Kunnanhallitus on käsitellyt taloustyöryhmän esitykset 23.3.2020 § 58 ja
antanut johtoryhmän tehtäväksi valmistella mainitut asiat.
Sekä Kotiahonkujan koulu että toimintakeskus olivat myynnissä, mutta
saadut tarjoukset hylättiin niiden alhaisuuden vuoksi. Aquariuksen
myynnistä on keskusteltu Hotelli Kivitipun toimitusjohtajan kanssa, eikä
heillä tässä vaiheessa ollut halukkuutta ostaa kiinteistöä. Toisaalta
Nykälänniemessä on meneillään mittavat suunnitelmat, joihin kiinteästi
liittyy myös Aquarius, joten sen myyminen ei liene tässä vaiheessa
ajankohtainen.
Kiinteistöstrategian toteuttaminen on vuosien projekti, mutta aloite
voitaneen voitaneen tässä vaiheessa merkitä loppuun saatetuksi.
2. Valtuustoaloite lähiruuan lisäämiseksi Lappajärven kunnassa
aloite jätetty 13.11.2017

Lappajärven kunta kuulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
hankintarenkaaseen, joka sanelee pääosin sen, mitä koulussa syödään.
Keittiön näkökanta on, että suomalainen ruoka on lähiruokaa, sillä
ulkomailta tulee paljon elintarvikkeita, esim. vihanneksia. Huomattavia
parannuksia kotimaisuuden ja laadun suhteen on tullut.
Lähiruokaa on tarjolla rajallisesti, mutta sitä on jonkin verran käytetty.
Mielellään keittiö käyttäisi sitä enemmänkin. Yhtenä hidasteena on hinta.
Sivistysjohtaja on ilmoittanut, että suunnitteilla on erilaisia toimenpiteitä
lähiruuan ja paikallisten tuotteiden tutustuttamisesta oppilaille. Esitys
tullaan käsittelemään vielä sivistyslautakunnassa tämän kevään aikana.
Sivistyslautakunta hoitaa aloitteen loppuun.
3. Kuntalaisaloite Turvallinen oppimisympäristö koululaisille
Uusi yhteiskoulu on otettu käyttöön vuoden 2021 alusta lukien. Lukiossa on
uusittu lattioita sekä ensimmäisessä että toisessa kerroksessa. Näiden
kahden kiinteistön osalta tilanne on kunnossa. Länsirannan koululla on tehty
kunnostustoimenpiteitä ja siellä voidaan tällä hetkellä toimia.
Rantakankaan koulu on asetettu käyttökieltoon kevättalvella 2020. Opetus
järjestetään tällä hetkellä liikuntatilassa. Liikuntatilassa toimimisesta ei ole
tullut ilmoituksia oirehtimisesta.
Voidaan todeta, että aloite on loppuun käsitelty.
4. Valtuustoaloite Uudesta koulusta kestävä, terveellinen ja
energiatehokas
Uuden koulun suunnittelussa kiinnitettiin huomiota kestävyyteen,
terveellisyyteen ja energiatehokkuuteen vaikuttaviin tekijöihin. Koulun
rakentamisessa edellä olevat asiat on toteutettu. Niin rakentamisvaiheessa
kuin käytössäkin on huomioitu sisäilma-asiat.
Aloite voidaan merkitä loppuun käsitellyksi.
Kj

Kunnanhallitus antaa edellä olevat valtuustoaloitteita koskevat selvitykset
kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Sami Alasara. (06) 2412
5611 tai 044 3699 611.

Kv 22.02.2021 § 6
1. Valtuustoaloite kunnan kiinteistötilanteen selvittämiseksi
Keskustan valtuustoryhmän puolesta Ville Väkeväinen esitti, että
kiinteistöstrategia tulee saattaa valmiiksi. Viranhaltijoiden tulee valmistella
yksilöllisiä ehdotuksia selvitysten pohjalta ja esittää ne kunnanhallitukselle.
Juho Korpela kannatti Väkeväisen esitystä.
Puheenjohtaja tiedusteli, kannattaako kukaan kunnanhallituksen esitystä.
Kukaan ei kannattanut, joten valtuusto hyväksyi yksimielisesti Väkeväisen
tekemän esityksen.
2. Valtuustoaloite lähiruuan lisäämiseksi Lappajärven kunnassa
Maarit Ahola esitti, että kouluissa olisi 1 päivä vuodessa lähiruokapäivä,
jossa tarjolla olisi lappajärveläistä ruokaa.
Puheenjohtaja kysyi, sopiiko kaikille Aholan esitys. Kaikki hyväksyivät
Aholan esityksen.
Sivistysjohtaja kertoi, millaisia esityksiä sivistyslautakunnassa tullaan
tekemään lähiruuan lisäämiseksi kouluilla.
Päätös

Kunnanvaltuusto totesi, että valtuustoaloite 1 ei ole loppuun saatettu, vaan
kiinteistöstrategia tulee saattaa valmiiksi. Viranhaltijoiden tulee valmistella
yksiköllisiä ehdotuksia selvitysten pohjalta ja esittää ne kunnanhallitukselle.
Kunnanvaltuusto totesi, että valtuustoaloite 2 ei ole loppuun käsitelty.
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti, että vuodessa on 1 päivä, jossa
tarjolla on lappajärveläistä ruokaa.
Kunnanvaltuusto totesi, että valtuustoaloitteet 3 ja 4 on loppuun käsitelty.

