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PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUTETUN EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN VALITSEMINEN
KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄHALLITUKSEEN
KHALL § 67
Va. kja

Reisjärven kunta on hyväksynyt Keski-Pohjanmaan
sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän perussopimuksen
valtuuston päätöksellä 12.4.2016. Perussopimuksen yhtymähallituksen jäsenten valintaa koskevan 12 §:n mukaan
yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen hallituksen,
jota kutsutaan yhtymähallitukseksi. Yhtymähallituksessa
on yksitoista (11) jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan
henkilökohtainen varajäsen. Kaikilla jäsen- ja osajäsenkunnilla on yhtymähallituksessa vähintään puhe- ja
läsnäolo-oikeus. Kokoonpanossa otetaan lisäksi huomioon
alueellinen edustavuus, kielisuhteet ja tasa-arvolaista
tulevat määräykset.
Osajäsenkuntia edustavilla edustajilla on oikeus osallistua hallituksessa asian käsittelyyn ja mahdolliseen
päätöksentekoon asioissa, jotka kuuluvat osajäsenyyttä
koskevaan toimialaan.
Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin säännellään kuntalain (365/1995)82 §:ssä.
Yleisenä vaalikelpoisuusedellytyksenä kuntayhtymän toimielimiin on yleinen vaalikelpoisuus jäsenkunnan luottamustoimeen.

va. kja

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
valtuusto valitsee puhe- ja läsnäolo-oikeutetun edustajan ja varaedustajan Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän yhtymähallitukseen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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KUNNAN EDUSTUS VUODEN 2016 KUTSUNNOISSA
KHALL § 68
Hallintosiht.

Kainuun prikaati, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto pyytää liitteen 1 mukaisella kirjeellään kuntia nimeämään nuoriso- tai sosiaalityöhön perehtyneet
edustajansa vuoden 2016 kutsuntalautakuntiin sekä nimeämään kutsuntalääkäri kutsuntatoimituksiin. Reisjärvellä kutsuntatilaisuus on tiistaina 11.10.2016.
Vuonna 2015 kunnan edustajana on ollut Kauko Puurula ja
varaedustajana Timo Kemppainen. Kutsuntalääkärinä toimi
Olli Kiiskilä.

Va. kja

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää edustajan ja varaedustajan vuoden 2016 kutsuntalautakuntaan sekä nimeää kutsuntalääkärin.
Päätös: Kunnanhallitus nimesi kunnan edustajaksi kutsuntalautakuntaan Tapio Kokkoniemen ja varaedustajaksi
Timo Kemppaisen sekä kutsuntalääkäriksi Olli Kiiskilän.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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REISJÄRVEN KUNNAN JA REISJÄRVEN RAUHANYHDISTYS RY:N VÄLINEN VUOKRASOPIMUS
KHALL § 69

Kisatien koulun ruokalan ja liikuntasalin purkutyöt
aloitetaan koulun päätyttyä. Reisjärven Rauhanyhdistys
ry:n edustajien kanssa on neuvoteltu keittiötilojen
vuokrauksesta 1.8.2016 lukien uuden koulun valmistumiseen saakka.
Liitteenä 2 vuokrasopimusluonnos.

Va. kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 2 mukaisen
Reisjärven kunnan ja Reisjärven Rauhanyhdistys ry:n välisen vuokrasopimuksen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2016

VUOKRASOPIMUS
1. OSAPUOLET
Vuokranantaja
Reisjärven Rauhanyhdistys ry ( 0189552-0)
Vuorilantie 2
85900 REISJÄRVI

Vuokralainen
Reisjärven kunta (0189548 -3)
Vuokralle tulee Kisatien koulun ruoanvalmistustoiminta.
Erikseen sovittaessa vuokranantajan ja vuokralaisen kanssa tilat ovat vuokrattavissa
koulutoimen vanhempainiltoihin, joulujuhliin ja koulun päättäjäisiä varten.

2. VUOKRAUSKOHDE
Reisjärven Rauhanyhdistyksen keittiötilat koneineen, laitteineen ja osa piha-alueesta
osoitteessa Vuorilantie 2 85900 Reisjärvi. Liitteenä on kiinteistön asemapiirros ja rakennuksen
pohjapiirros, johon on rajattu vuokrattavat alueet.
Vuokrattava pinta-ala ruoanvalmistukseen on 91,2 m2.
3. VUOKRA – AIKA
Vuokraus alkaa 1.8.2016 ja päättyy 31.5.2017, jonka jälkeen vuokrausta jatketaan aina
puolen vuoden jaksoissa, mikäli molemmat osapuolet niin haluavat.
Kysymyksessä on osa-aikavuokraus noudattaen koulutoimen työvuotta siten, että
kiinteistö on vuokrattuna 1.8.- 31.5. (kevätlukukauden loppuun) maanantaista perjantaihin
klo 6.30 – 14.00 välisen ajan.
Vuokranantaja pidättää itsellään oikeuden käyttää keittiötiloja perjantaista klo 14.00 alkaen
maanantaihin klo 6.30 saakka. Koulujen lomien aikoina ja iltaisin keittiötilat ovat vuokranantajan
käytössä.
4. VUOKRA JA VUOKRAN MAKSU
Vuokra on 2000 euroa kuukaudessa (kaksituhatta euroa) sisältäen
pohjapiirustukseen ja asemapiirrokseen merkityt alueet. Vuokraan sisältyy lämmitys, vesi ja jätteiden
kuljetus.
Edellä luetelluista koulutoimen tilaisuuksista kuten vanhempainillat, joulujuhlat ja koulun päättäjäiset
ei peritä erillistä vuokraa ajalta 1.8.2016 -31.5.2017.
Vuokralainen vastaa omalla kustannuksellaan keittolatoiminnassa tarvittavasta sähkönkulutuksesta
sekä keittiötilojen siivouksesta, siivousaineista ja astioiden pesusta. Vuokralainen huolehtii omalla
kustannuksellaan

käytössään olevan piha-alueen aurauksesta ja hiekoituksesta sekä sisääntulojen edustojen
puhdistamisesta lumesta.
Vuokralainen tuo tarvittavan määrän jäteastioita.
Vuokranantaja laskuttaa vuokralaista kuukausittain jälkikäteen. Vuokra tulee maksaa eräpäivänä.
Maksun viivästymisestä peritään lain sallima viivästyskorko.
5. VUOKRAN KOROTTAMINEN
Vuokraa korotetaan vuosittain elokuun ensimmäisestä päivästä lukien 2017 alkaen
elinkustannusindeksin
nousun verran. Mikäli elinkustannusindeksi laskee, niin vuokran suuruus ei muutu.
6. HUONEISTON VUOKRAOIKEUDEN SIIRTÄMINEN
Vuokraajalla ei ole oikeutta vuokraoikeuden siirtämiseen.
7. VAKUUTUKSET
Vuokraaja vakuuttaa oman irtaimen omaisuutensa.
8. VAHINGON KORVAUSVASTUU
Vuokraaja on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot.
9. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
Näitä sopimuksia on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta yksi kummallekin sopijapuolelle.

Reisjärvi x.x.2016
Vuokran antaja:

Vuokralainen:

Antti Rahkola, puheenjohtaja

Mauno Ranto, va. kunnanjohtaja

Marko Saartoala, taloudenhoitaja

Päivi Rossi, hallintosihteeri

