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180 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4
181 Kokouksen työjärjestys 5
182 Viranhaltijapäätökset ajalla 17.6.-27.7.2021 (ohm.

114-115)
6

183 Varhaiskasvatuksen lisätilan hankinta (ohm. 116) 7
184 Tiedoksi saatettavia asiakirjoja 8
185 Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin 10
186 Keskusteluasiat ja kokouksen päättäminen 11

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen:
Tarkastettu pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään nähtävänä perjantaina 30.07.2021 klo
12:00 alkaen Lumijoen kunnan www-sivuilla.
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Nimi Tehtävä Lisätiedot
LÄSNÄ Ollakka Jaana pj.

Hirvasniemi  Sirpa vpj.
Greus Teppo jäsen
Kauppi Arto jäsen
Keinänen Ville jäsen
Laitinen-Kauppi Sirpa jäsen
Tornio Jouni jäsen
Jakkula Eino valtuuston pj.
Klaavo Jaakko valtuuston 1. vpj
Karsi-Ruokolainen Paula sihteeri/esittelijä
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179
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Khall

Päätös:
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180
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Khall

Kunnanjohtaja: Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös:
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181
Kokouksen työjärjestys

Khall

Päätös:
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182
Viranhaltijapäätökset ajalla 17.6.-27.7.2021 (ohm. 114-115)

Khall
 Oheismateriaalina on luettelo viranhaltijapäätöksistä ajalta

17.6.-27.7.2021, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus.

Ohm. 114-115 Päätösluettelot

Khall pj: Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,
ettei se ota asioita päätettäväkseen.

Päätös:
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183
Varhaiskasvatuksen lisätilan hankinta (ohm. 116)

Khall Varhaiskasvatusjohtaja kertoi huolensa päiväkoti Ensilumen tulevan
syk syn tilanteesta valtuuston kokouksessa 31.5.2021, mutta eväitä
ti lan teen ratkaisemiseksi ei tuolloin saatu. Subjektiivinen päi vä hoi-
to-oi keus on lisännyt varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrää.
Syk syl le on arvioitu tulevan vielä lisähakemuksia. Lap si ryh mät ovat
tä män hetkisen tilanteen mukaan täynnä ja päi vä ko din tiloihin ei
mah du eikä sinne voi perustaa uusia päiväkotiryhmiä nykyisten nel-
jän ryhmän lisäksi. Varhaiskasvatuksen tarkentuneet ryh mä mi toi tuk-
set eivät mahdollista lapsimäärien ylityksiä ryhmissä.

 Avoimen varhaiskasvatuksen ryhmät ovat myös toi mi neet päi vä ko-
din tiloissa, joten tilojen käyttö var si nai sil la päi vä ko ti ryh mil lä on vaa-
ti nut järjestelyjä. Avoimelle var hais kas va tuk sel le on jo keväällä et sit-
ty muita ti lo ja, mutta sopivaa paikkaa ei ole löytynyt.

 Kiinteistöpäällikön mukaan kunnalla ei ole tiloja, joita voitaisiin nyt
hyö dyn tää. Yksi vaihtoehto on ostaa päiväkodin läheisyydessä si jait-
se va uudehko omakotitalo/paritalo, jonne voitaisiin perustaa uusi
päi vä ko ti ryh mä. Toinen vaihtoehto on siirrettävän väliaikaisen tilan
han kin ta päiväkodin viereen. Päiväkotia rakennettaessa on pii rus-
tuk sis sa huo mioi tu mahdollisuus laajennukseen, mutta sen to teut ta-
mi nen ei on nis tu nopeana ratkaisuna.

 Lumijoella on linjattu aiemmin, että varhaiskasvatus keskitetään päi-
vä ko tiin. Kuntalaiset ovat esittäneet toiveita omassa kodissaan toi-
mi van perhepäivähoitajan palkkaamisesta. Perheelle, josta on
useam pi lapsi varhaiskasvatuksen piirissä, on kunnan mahdollista
pal ka ta hoitaja kotiin.

 Hallintosäännön 5 luvun 21 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kiin-
teän omai suu den ostamisesta kunnalle. Jos valtuusto ei ole myön tä-
nyt mää rä ra haa hankintaan, viedään muutos hyväksyttäväksi val-
tuus tol le.

Ohm. 116 sähköpostikeskustelut

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus keskustelee varhaiskasvatuksen tilojen han kin-
  nan/toi min nan laajentamisen ratkaisuvaihtoehdoista. Päätösesitys 
  an ne taan kokouksessa.

Päätös: 
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184
Tiedoksi saatettavia asiakirjoja

Khall 1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 5 kpl
 -Kauppi, osuus yhteisiin, 4070 m2
 Luovuttajina Alasaarela Eila, Kauppi Eeva, Kauppi Kerttu,

Vähäkuopus Aila ja Wiksten Aino
 Luovutuksen saajina Alalauri Marjatta ja Pekka
 -Kuusikumpu, Kuusikumpu, Lisä-Maksa, koko kiinteistöt, 8620 m2
 Luovuttajana Marttila Maarit
 Luovutuksen saajina Mikkola Markku ja Tarja
 -Kekäle, koko kiinteistö, 1645 m2
 Luovuttajana Marjatta Pesola
 Luovutuksen saajana Rahikkala Ari
 -Kurrela, koko kiinteistö, 1281 m2
 Luovuttajana Ollakka Päivi
 Luovutuksen saajana Pesola Marjatta
 -Lepola, koko kiinteistö, 2887 m2
 Luovuttajina Rahko Hannele ja Timo
 Luovutuksen saajina Eskelinen Jouko ja Saurikoski-Eskelinen Marja
 2. Oikeusministeriö
 -Aluevaalit vuonna 2022: Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä

ilmoittaminen, vaalitietojärjestelmän käyttö, vaalimateriaali,
vaalikoulutus ym.

 3. Digi- ja väestötietovirasto
 -Äänestysaluejaon muuttaminen vuodelle 2022 ja siitä ilmoittaminen

digi- ja väestötietovirastolle
 4. Sosiaali- ja terveysministeriö
 -Kirje 24.6.2021: Hybridistrategian toimintasuunnitelman päivityksen

mukaiset toimenpidesuositukset
 -Kirje 1.7.2021: COVID-19-tartuntojen torjunta rajat ylittävässä

liikenteessä sisä- ja ulkorajapäätösten muuttuessa
 -Kirje 7.7.2021: COVID-19-tartuntojen torjunta rajat ylittävässä

liikenteessä
 -Kirje 9.7.2021: Toiminnan mukauttaminen lisääntyviin

liikennemääriin sekä tartuntatautilain vaatimuksiin sisärajojen
maahantulorajoitusten päättyessä 25.7.2021

 -Kirje 27.7.2021: Covid-19-tartuntojen torjunta rajat ylittävässä
liikenteessä sisärajavalvonnan päättyessä 26.7.2021

 5. Pohjois-Pohjanmaan liitto
 -Maakuntahallitus 14.6.2021 pöytäkirja
 6. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
 -Hallituksen 16.6.2021 pöytäkirja
 -Hallituksen 5.7.2021 pöytäkirja
 7. Pohjois-Pohjanmaan alueellinen COVID-19 koordinaatioryhmä
 -Suositukset 29.6.2021
 8. Koulutuskuntayhtymä OSAO
 -Yhtymähallituksen 21.6.2021 pöytäkirja
 9. Oulun kaupunki, Joukkoliikennejaosto
 -Ote pöytäkirjasta 16.6.2021 § 28: Palvelutasosuunnitelman päivitys
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eteläisiin kuntiin
 -Ote pöytäkirjasta 16.6.2021 § 31: Joukkoliikenteen valtionavun

2021 jakoperusteet Oulun toimivalta-alueella
 10. Metsähallitus
 -Tutkimuslupa liikkumiseen ja näytteenottoon metsähallituksen

hallinnoimilla  suojelu-, suojeluun varatuilla ja muilla alueilla koko
maassa

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee asiakirjat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös:



Lumijoen kunta ESITYSLISTA 12/2021 10

Kunnanhallitus 29.07.2021

185
Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin

Khall Kunnanjohtaja selostaa ajankohtaista asioita:

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös:
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186
Keskusteluasiat ja kokouksen päättäminen

Khall

Päätös:


