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Kaavin valtuusto löysi ratkaisun
moottorikelkkareitin kustannuksiin.
Tieavustuksetkin pidettiin ennallaan
Kelkkareitistä äänestettiin ja se aiotaan nyt rakentaa edullisemmin.
Jarkko Taskisen esitys voitti äänin 16–0. Yksi äänesti tyhjää.

Kaavin valtuustossa äänestettiin muun muassa Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan
vaalissa. Äänestyslippuaan pudottamassa kunnanhallituksen puheenjohtaja,
kunnanvaltuutettu Arto Nykänen. JUHA THITZ

Juha Thitz

Kaavin valtuusto äänesti moottorikelkkareitin rakentamisen kustannuksista
kokouksessaan tiistaina.
Moottorikelkkareitin kokonaiskustannukset rakentamisohjelmassa olivat 300 000 euroa
kolmelle seuraavalle vuodelle.
Perussuomalaisten Jarkko Taskinen esitti määrärahan säilyttämistä
rakentamisohjelmassa, mutta moottorikelkkareitin rakentamisen aloittamista
edullisemmin Kaavin kylältä kohti Tuusniemeä, ilman rautatiesiltaa.
– Ei varmasti moniakymmeniä tuhansia mene. Ei siltaa tarvita, Taskinen totesi.
Perussuomalaisten Jari Saario kannatti Taskisen esitystä.

Keskustan Jorma Räsäsen mielestä moottorikelkkareitin rautatien ylityssiltaa
tärkeämpää olisi käyttää sekin raha sosiaalitoimen kustannuksiin.

Ei varmasti moniakymmeniä tuhansia mene.
Jarkko Taskinen
Keskustan Arto Nykänen oli Taskisen esityksen kannalla, kun näin kelkkareitti saadaan
halvemmalla.
Demareiden Ari Räsänen oli myös Taskisen esityksen kannalla ja sanoi että sillan
rakentamisen kustannukset keretään vielä selvittämään.
Kunnanjohtaja Ari Sopanen kertoi, että tähän mennessä kelkkareittihankkeeseen on
käytetty noin 50 000 euroa kunnan rahaa.
Rakentavan Kaavin Satu Viljamaa-Dirks oli myös sitä mieltä, että lähdettäisiin
liikkeelle kelkkareitillä Tuusniemen suuntaan ja katsotaan sitten silta-asiaa.
Keskustan Hilkka Tiilikainen totesi keskustelun myöhemmässä vaiheessa, että
yritettäisiin rakentaa kelkkareittiä ilman siltaa. Kokouksen alussa hän oli jättämässä
kelkkareittiä kokonaan pois Elvi Heikkisen (sd.) tuolloin kannattamana.
– 300 000 euroa on iso raha ja riittäisikö edes, Tiilikainen aprikoi.
Elvi Heikkinen toivoi, että yhden maanomistajan osalta reittiä ei rakennettaisi keskelle
vanhaa metsää. Tämän arveltiin olevan mahdollista.
Jarkko Taskisen esitys voitti äänin 16–0. Yksi äänesti tyhjää.
TIEAVUSTUSTEN määrästä jouduttiin myös äänestämään. Kunnanhallituksen esitys oli
45 000 euroa. Jorma Räsänen esitti avustusten pitämistä ennallaan eli 60 000 eurossa.
Kunnanjohtaja Ari Sopanen muistutti, että taloussuunnitelman tulee olla tasapainossa.
Demareiden Ari Räsänen totesi lautakunnan joutuvan nyt etsimään puuttuvat rahat
jostakin muusta, kuten esimerkiksi hulevesimaksuista, joiden suunnittelun valmistelu
voitaisiin käynnistää.
Lopulta valtuusto äänesti yksimielisesti tieavustusten säilyttämisestä ennallaan.
Muutoin ensi vuoden talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2022–2024 hyväksyttiin
kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.
Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali toteutettiin suljetulla lippuäänestyksellä.
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