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Siikajoen Moottoriurheilijat SiiMu ry anoo 28.9.2021 päivätyllä
hakemuksella kylien kehittämisrahaa 5000 euroa ilmalämpöpumpun
hankintaan ja tuomaritornin rakentamiskuluihin.
Siikajoen Moottoriurheilijat SiiMu ry on yli 20 vuotta toiminut siikajokelainen yhdistys, joka tuo vuosittain yhteen moottoriurheiluharrastajat ajoneuvojen rakentamisen, ajoharjoittelun, kilpa-ajon ja
tapahtumien merkeissä.
Yhdistyksellä on Siikajoenkylällä moottoriurheilukeskus, jonne
toiminta on keskittynyt. Yhdistys pyrkii ylläpitämään ja edistämään
yhdistyksen toimintaa kouluttamalla toimitsijoita, kehittämällä
ajorata-aluetta, järjestämällä ajoharjoituksia ja yleisötapahtumia
rata-alueella, järjestämällä kierrätysmetallin keräystä ja kehittämään
yhteistyötä kylän koulujen, muiden yhdistysten, yritysten ja
asukkaiden kanssa.
Esimerkkinä aktiivisesta toiminnan kehittämisestä ja yhteistyöstä on
syyskuussa 2021 käynnistetty lasten ja nuorten moottoriurheilukerho, joka tuo yhteen 10-17-vuotiaat lapset, nuoret ja heidän
perheensä. Kerho kokoontuu viikottain moottoriurheilukeskuksen
halliin harjoittelemaan moottoriajoneuvojen korjausta ja rakentamista
sekä tutustumaan turvalliseen harrastamiseen.
Kerhotoiminnan jatkuminen ympäri vuoden vaatii lämmityksen
järjestämistä halliin. Edullisin vaihtoehto on ilmalämpöpumpun
hankkiminen. Ilman lämmitystä kerholla ei ole edellytyksiä jatkua
talviaikana, joka on jäärata-ajon ja tapahtumien kannalta tärkein
toiminta-aika.
Koronan pysäyttämä kilpailu- ja tapahtumatoiminta on elpymässä
mm. helmikuussa 2022 järjestettävän kilpailutapahtuman myötä.
Toiminnan laadukas toteuttaminen vaatii mm. asianmukaisen
tuomaritornin rakentamista.
_______________________________________________
Vuonna 2021 on tähän mennessä myönnetty kylien kehittämisrahaa
4 900 euroa. Määräraha on yhteensä 10 000 euroa / vuosi.
Siikajoen Moottoriurheilijat SiiMu ry:lle on saanut Siikajoen kunnan
sivistyslautakunnan myöntämää toiminta-avustusta 2700 euroa
vuodelle 2021.

Vs. kj:n esitys:

Kunnanhallitus myöntää Siikajoen Moottoriurheilijat SiiMu ry:lle 1000
euroa ilmalämpöpumpun hankintaan ja tuomaritornin rakentamiskuluihin. Perusteluina on yhdistyksen kunnalta jo saama avustus sekä
yhdistysten tasapuolinen kohtelu.

Kh:n päätös:

Jukka Ruopsa esitti Jacqueline Aguilera Velásquezin kannattamana,
että yhdistykselle ei myönnetä kylien kehittämisrahaa.
Koska oli tullut vs. kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu
esitys, asia päätettiin ratkaista puheenjohtajan esityksestä
nimenhuutoäänestyksillä.
Ne, jotka kannattavat vs. kunnanjohtajan pohjaesitystä, äänestävät
JAA.
Ne, jotka kannattavat Jukka Ruopsan esitystä, äänestävät EI.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 7 JAA ääntä (Tiina
Hovi, Mikko Kinnunen, Helena Klaavo, Kauko Lehto, Jari Ojala, Matti
Pohjola ja Laura Vikiö) ja 2 EI ääntä (Jacqueline Aguilera Velásquez
ja Jukka Ruopsa).
Kunnanhallituksen päätökseksi tuli äänin 7-2 vs. kunnanjohtajan
pohjaesitys.
Jukka Ruopsa ja Jacqueline Aguilera Velásquez jättivät päätöksestä
eriävän mielipiteen. Jukka Ruopsa jätti eriävän mielipiteensä
kirjallisena.

