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§ -1, KHALL 26.1.2015 18:00

Sivu 2

Paikka

Kuohun kokoustila

Aika

26.01.2015 klo 18.00 – 18.33 (iltakoulu klo 18.33-19.23)

Saapuvilla olleet jäsenet

Muut saapuvilla olleet

Leppäniemi Jukka
Kaleva Paula
Kiviluoma Jarmo
Heinola Arto
Mäntylä Anu
Ranta-Muotio Aulis
Riippi Johanna
Tamsi Sakari
Tuisku Minna-Liisa
Kiviluoma Juha-Matti

puheenjohtaja
I varapuheenjohtaja
II varapuheenjohtaja, poissa
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
Jarmo Kiviluoman varajäsen

Lehtimäki Esko
Rinta-Uppa Simo
Mäntysaari Matti
Salonen Markku
Nummela Veli
Lähde Marko

valtuuston puheenjohtaja
valtuuston I varapuheenjohtaja
valtuuston II varapuheenjohtaja
kunnaninsinööri, asiantuntija
kunnanjohtaja, esittelijä
hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Työjärjestys

Hyväksyttiin työjärjestys.

Asiat

§:t 23 - 39

Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Paula Kaleva ja Juha-Matti Kiviluoma
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Jukka Leppäniemi
puheenjohtaja

Marko Lähde
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät
Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Teuva 29.1.2015

Paula Kaleva
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä
Teuvan kunnanvirastossa 3.2.2015

Marko Lähde, hallintojohtaja

Juha-Matti Kiviluoma

§ 23, KHALL 26.1.2015 18:00
TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

D: 52/2012
Kokouspäivämäärä
26.01.2015

Sivu 3
23 §

Koulukeskuksen peruskorjauksen I- vaiheen kokonaiskustannukset
Dnro D/52/10.03.02/2012
Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p. 050 386 4626
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 23 §

Koulukeskuksen 1-vaihe on valmistunut syksyllä 2014 ja 2-vaihe on parhaillaan käynnissä. 1A-vaiheen myönnetty valtionavustus oli yhteensä
1 575 030 euroa ja 1B-vaiheeseen myönnetty avustus 1 600 000 euroa.
Avustukset yhteensä 3 175 030 euroa.
1A-vaiheen avustus maksetaan jälkirahoitteisena seitsemän vuoden aikana
rakennuksen valmistumisesta vuosina 2014-2019. Ensimmäinen 225 006
euron maksuerä on saatu maaliskuussa 2014. 1B-vaiheen avustus on saatu kokonaisuudessaan rakennusaikana vuosien 2013-2014 aikana.
Tekninen toimi on päivittänyt koulukeskuksen 1-vaiheen kokonaiskustannukset vuoden 2014 loppuun mennessä. 1A-vaiheen kokonaiskustannuksiksi muodostui 4 726 172 euroa ja 1B-vaiheen kustannuksiksi 6 338 750
euroa. Kokonaiskustannukset 1-vaiheen osalta olivat 11 064 922 euroa.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus saattaa tiedoksi koulukeskuksen 1-vaiheen kokonaiskustannukset.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________

§ 24, KHALL 26.1.2015 18:00
TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

D: 6/2014
Kokouspäivämäärä
26.01.2015

Sivu 4
24 §

Lausunto ehdotuksesta Kauhajoen kaupungin uudeksi rakennusjärjestykseksi
Dnro D/6/00.04.01/2014
Aikaisemmat käsittelyt:

Kunnanhallitus 27.1.2014 § 25
Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p. 050 386 4626
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 25 §
27.1.2014

Kauhajoen kaupungin rakennuslautakunta on huhtikuussa 2013 käynnistänyt rakennusjärjestyksen uusimistyön. Rakennuslautakunta on 19.11.2013
asettanut rakennusjärjestysluonnoksen nähtäville ja päättänyt pyytää siitä
lausuntoa 31.1.2014 mennessä.
Valmistelijan/kaavoittajan ehdotus: Kauhajoen kaupungin rakennusjärjestyksen päivitystyö aloitettiin huhtikuussa 2013 seutukunnallisena yhteishankkeena, johon osallistuivat kaikkien Suupohjan kuntien rakennustarkastajat. Yhteishanke on keskeytynyt syksyllä 2013. Valtakunnan taholla on
myös syksyn 2013 aikana esitetty näkemyksiä, että rakennustarkastusta oltaisiin tulevaisuudessa mahdollisesti yhdistämässä isompiin kokonaisuuksiin siten, että kukin tarkastusyksikkö palvelisi 70 000 asukkaan käsittävää
toiminta-aluetta.
Teuvan kunta pitää hyvänä, että Kauhajoen kaupungin rakennusjärjestyksen päivitystyö aloitettiin seutukunnallisena yhteistyönä. Rakennusjärjestysluonnoksessa on vielä kohtia mm. rakennuslautakunnan toimivalta, rakennustarkastajan toimivalta, rakentajan ilmoitusvelvollisuuden alaiset rakennukset yms., joiden lupakäytäntöihin liittyviä asioita on tarkoituksenmukaista pohtia seutukunnan laajuisesti. Nyt kun Kauhajoen rakennusjärjestystä
ollaan päivittämässä, on myös ajankohtaista pohtia rakennusjärjestyksen
määräysten yhtenäistämisen mahdollisuutta koko Suupohjan alueella. Teuvan kunta esittää, että rakennusjärjestyksen valmisteluprosessia jatkettaisiin Suupohjan kuntien yhteistyönä syksyllä 2013 käytyjen neuvottelujen ja
nyt lausunnolla olevan luonnoksen pohjalta. Tavoitteena olisi saada aikaan
vähintään keskeisten rakennusjärjestyksen määräysten osalta yhtenäiset
käytännöt Suupohjan kuntien alueella kevään 2014 kuluessa.
Teuvan rakennuslautakunta antaa omalta osaltaan lausuntonsa rakennusjärjestyksen yksityiskohtaisten määräysten osalta.
Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Khall 24 §
26.1.2015

Kauhajoen kaupunginhallitus pyytää kunnan lausuntoa rakennusjärjestysehdotuksesta osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.
Suupohjan kuntien rakennusvalvontojen yhteinen neuvottelu Kauhajoen
rakennusjärjestyksestä on pidetty 3.12.2014. Kokouksessa on käsitelty
laajasti kuntien keskeisiä rakennusjärjestyksiin liittyviä asioita.

§ 24, KHALL 26.1.2015 18:00
TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

D: 6/2014
Kokouspäivämäärä
26.01.2015

Sivu 5
24 §

Kunnaninsinöörin/ kaavoittajan esitys:
Teuvan kunnalla ei ole huomauttamista Kauhajoen kaupungin rakennusjärjestysehdotuksesta. Lisäksi Teuvan kunta toivoo, että Suupohjan alueen
kuntien rakennusvalvontaviranomaisten yhteistyötä jatketaan jatkossakin
esim. 1-2 kertaa vuodessa järjestettävällä yhteistapaamisella. Tapaamisessa käsiteltäisiin lainsäädännön muutoksia ja keskeisiä kulloinkin ajankohtaisia rakennusjärjestyksiin ja luvitukseen liittyviä kysymyksiä. Neuvottelujen kokoonkutsuja eri vuosina toimisi kukin Suupohjan kunta vuorollaan yhteisesti sovitun mukaisesti.
Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________

§ 25, KHALL 26.1.2015 18:00
TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

D: 15/2015
Kokouspäivämäärä
26.01.2015

Sivu 6
25 §

Lausunto Ponsivuoren osayleiskaavaehdotuksesta, Kurikka
Dnro D/15/10.02.01/2015
Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p. 050 386 4626
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 25 §

Kurikan kaupunki pyytää Teuvan kunnan lausuntoa Ponsivuoren osayleiskaavaehdotuksesta, joka on asetettu nähtäville 17.12.2014 – 1.2.2015.
Osayleiskaava on laadittu tuulivoimapuistoa varten. Alue sijaitsee Kurikan
kaupungin kaakkoisosassa lähellä Jalasjärven kuntarajaa Tokerotien pohjoispuolella. Kaavaehdotuksessa on Kurikan kaupungin alueelle sijoitettu
yhdeksän tuulivoimalaa.
Kaavoittajan ehdotus:
Osayleiskaavaehdotuksessa ja siihen liittyvässä kaavaselostuksessa on
kattavasti esitetty kaavan yksityiskohdat, laadinnassa käytetyt selvitykset ja
muut asiakirjat.
Teuvan kunnalla ei ole huomautettavaa Ponsivuoren osayleiskaavaehdotuksesta ja siihen liittyvästä kaavaselostuksesta.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________

§ 26, KHALL 26.1.2015 18:00

D: 25/2015
Kokouspäivämäärä
26.01.2015

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 7
26 §

Poikkeaminen Äystön osayleiskaavasta
Dnro D/25/10.02.02/2015
Valmistelija / lisätiedot: rakennustarkastaja Vesa Osmo, puh. 0500-286115
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 26 §

Sakari Tamsi hakee poikkeamislupaa osayleiskaavasta määräalalle, joka
muodostaa tontin 1 korttelissa 16, osoitteessa Tapiontie 7, 64770 ÄYSTÖ
omakotitalon ja autotalli/varaston rakentamiseksi. Sakari Tamsi on varannut
ko. tontin ja tarjoutunut välittömästi sen ostamaan rakentamista varten.
Osayleiskaavassa ko. tontti on merkinnällä AP = Asuinpientalojen alue;
suurin sallittu tehokkuusluku on e=0,20.
Perustelut
Kaavoittajan näkemyksen mukaan kyseinen tontti ja viereinen jo rakennettu
tontti on varattu ensisijaisesti rivitalojen rakentamista varten. Viereisellä APtontilla nro 2 on kaksi kolmen asunnon rivitaloa.
Uutta rivitalohanketta on yritetty mm. Äystön Kyläyhdistys ry:n toimesta
saada liikkeelle, mutta varaajia ei ole ollut riittävästi hankkeen aloittamiseksi. Toistaiseksi rivitalotontille ei ole siis välitöntä tarvetta, mutta useana
vuonna peräkkäin Äystön osayleiskaava-alueelle on aloitettu omakotitalon
rakentaminen ja Tapiontien varrella on enää kaksi vapaata tonttia (1 AP ja
1 AO –tontti).
Hakija katsoo, että ainut Tapiontien varrella oleva vapaana oleva AO-tontti
(3560 m2) ei ole riittävän kokoinen hänen rakentamistarpeitaan varten, mutta olisi valmis aloittamaan rakentamisen suuremmalle AP-tontille (5190 m2).
Alueella on meneillään selvitys lisäalueen hankkimiseksi osayleiskaavaalueen laajentamiseksi. Mahdollisen lisäalueen hankkimisen yhteydessä
voidaan rivitalolle varata uusi tontti.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Sakari Tamsille myönnetään poikkeamislupa Äystön osayleiskaavasta omakotitalon ja siihen liittyvien piharakennusten rakentamiseksi tontille 1, korttelissa 16, osoitteessa Tapiontie
7, 64770 ÄYSTÖ.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Sakari Tamsi ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.
____________

§ 27, KHALL 26.1.2015 18:00

D: 29/2015
Kokouspäivämäärä
26.01.2015

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 8
27 §

Kunnanhallituksen kokoukset
Dnro D/29/00.01.02/2015
Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Marko Lähde, p. 040 630 2505
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 27 §

Teuvan kunnan hallintosäännön 5. luvussa määrätään kunnan kokousmenettelystä ja sen 49 §:n mukaan
”Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana päättämässään
paikassa.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.”

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää pitää varsinaiset kokouksensa pääsääntöisesti maanantaisin klo 18.00 alkaen. Kunnanhallitus kokoontuu yleensä
Nousevan Kuohun kokoushuoneessa.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
___________

§ 28, KHALL 26.1.2015 18:00

D: 28/2015
Kokouspäivämäärä
26.01.2015

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 9
28 §

Kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänäpitäminen
Dnro D/28/00.01.02/2015
Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Marko Lähde, p. 040 630 2505
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 28 §

Kuntalain 63 §:n mukaan
"Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu.
Muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä,
jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi."

Hallintosäännön 61 §:n 2 momentin mukaan
”Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Ilmoitus voidaan tehdä koko valtuustokaudeksi ja näin ilmoitettua
menettelyä noudatetaan, kunnes toisin päätetään.”

Kja

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastavat kunnanhallituksen kussakin kokouksessa tähän tehtävään nimeämät kaksi pöytäkirjantarkastajaa, ellei kunnanhallitus päätä itse tarkastaa pöytäkirjaa jonkin yksittäisen asian osalta.
Kunnanhallitus päättää pitää pöytäkirjansa yleisesti nähtävänä kokousta
seuraavana kuudentena työpäivänä kunnanvirastossa, mistä ilmoitetaan
kuntalain 64 §:n mukaisesti siten kuin valtuusto on päättänyt.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________

§ 29, KHALL 26.1.2015 18:00

D: 31/2015

Sivu 10

Kokouspäivämäärä
26.01.2015

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

29 §

Kunnanhallituksen edustajat lautakunnissa 2015-2016
Dnro D/31/00.01.02/2015
Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Marko Lähde, p. 040 630 2505
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 29 §

Kuntalain 50 §:n mukaan valtuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset mm. kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa.
Teuvan kunnan hallintosäännön 57 §:n mukaan
”Kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja.
Kunnanhallituksen edustajaa ei nimetä tarkastuslautakuntaan, jätelautakuntaan, keskusvaalilautakuntaan, vaalilautakuntiin, vaalitoimikuntaan eikä
johtokuntiin.”

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää edustajansa ja varaedustajansa seuraaviin lautakuntiin:
rakennuslautakunta
sivistyslautakunta
tekninen lautakunta
tulevaisuuslautakunta
vapaa-ajanlautakunta
Samalla kunnanhallitus päättää antaa lautakunnille ohjeen, että nämä eivät järjestä omia kokouksia kunnanhallituksen varsinaisina kokouspäivinä
eli maanantaisin, jotta kunnanhallituksen edustajat voivat osallistua lautakuntien kokouksiin ja hoitaa valvontatehtävänsä.
Päätös: Kunnanhallitus nimesi lautakuntiin edustajansa ja varaedustajansa seuraavasti:
rakennuslautakunta
sivistyslautakunta
tekninen lautakunta
tulevaisuuslautakunta
vapaa-ajanlautakunta
____________

Arto Heinola, varalle Sakari Tamsi
Jarmo Kiviluoma, varalle Johanna Riippi
Arto Heinola, varalle Aulis Ranta-Muotio
Minna-Liisa Tuisku, varalle Sakari Tamsi
Anu Mäntylä, varalle Jarmo Kiviluoma

§ 30, KHALL 26.1.2015 18:00

D: 30/2015

Sivu 11

Kokouspäivämäärä
26.01.2015

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

30 §

Kunnanhallituksen henkilöstöjaoston valitseminen vuosiksi 2015-2016
Dnro D/30/00.00.01.00/2015
Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Marko Lähde, p. 040 630 2505
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 30 §

Teuvan kunnan hallintosäännön 5 §:n mukaan
”Kunnanhallitus valitsee toimikaudekseen kunnanhallituksen varsinaisista
jäsenistä ja varajäsenistä kunnanhallituksen henkilöstöjaostoon neljä (4)
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kunnanhallitus valitsee jaoston varsinaisten jäsenten keskuudesta jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Kunnanhallituksen henkilöstöjaoston tehtäväalueena on kunnalle työnantajana kuuluvat henkilöstöasiat.”

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee toimikaudekseen kunnanhallituksen henkilöstöjaostoon kunnanhallituksen varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä
neljä (4) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Edelleen
kunnanhallitus valitsee jaoston varsinaisten jäsenten keskuudesta
jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös: Kunnanhallitus valitsi kunnanhallituksen henkilöstöjaostoon vuosiksi
2015 - 2016
varsinaisiksi jäseniksi

henkilökohtaiseksi varajäseniksi

Kiviluoma Jarmo
Mäntylä Anu
Riippi Johanna
Tuisku Minna-Liisa

Kiviluoma Juha-Matti
Ristiluoma Osmo
Heinola Arto
Tamsi Sakari

Puheenjohtajaksi nimettiin Johanna Riippi
Jarmo Kiviluoma.
_________

ja varapuheenjohtajaksi

§ 31, KHALL 26.1.2015 18:00

D: 38/2015
Kokouspäivämäärä
26.01.2015

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 12
31 §

Taloustyöryhmän asettaminen vuosiksi 2015-2016
Dnro D/38/00.00.01.01/2015
Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Marko Lähde, p. 040 630 2505
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 19 §
13.1.2014

Kja

Kunnan käyttötalous on rakenteellisesti alijäämäinen. Vuoden 2014 talousarviossa ei ole pystytty osoittamaan keinoja kertyvien alijäämien kattamiseksi. Muodostuvien alijäämien ja raskaan investointiohjelman vuoksi kunta
velkaantuu nopeasti. Kunta on jo laatinut kaksi säästöohjelmaa sekä päättänyt lomauttaa henkilöstönsä kahdeksi viikoksi. Lomautukset ajoittuvat
osin vuodelle 2013 ja osin vuodelle 2014. Kunta on saanut valtiolta harkinnanvaraista rahoitusavustusta vuosina 2012 ja 2013. Hakiessaan näitä
avustuksia Teuvan kunta on sitoutunut taloutensa tasapainottamiseen.
Ehdotus: Kunnanhallitus asettaa taloustyöryhmän, jonka tehtävänä on
tehdä esitys kunnanhallitukselle linjauksista talouden sopeuttamiseksi sekä
valmistella sopeuttamistoimet yksityiskohtaisesti.
Päätös: Kunnanhallitus päätti, että taloustyöryhmän jäseninä toimii kunnanhallituksen puheenjohtajisto.
____________

Khall 31 §
26.1.2015
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää jäsenet taloustyöryhmään vuosiksi 2015 2016.
Päätös: Kunnanhallitus nimesi taloustyöryhmään Jukka Leppäniemen,
Paula Kalevan, Jarmo Kiviluoman ja Veli Nummelan.
____________

§ 32, KHALL 26.1.2015 18:00

D: 37/2015
Kokouspäivämäärä
26.01.2015

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 13
32 §

Rakennuttamistoimikunnan asettaminen vuosiksi 2015-2016
Dnro D/37/00.00.01.01/2015
Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Marko Lähde, p. 040 630 2505
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 197 §
15.9.2014

Kja

Koulukeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen II-vaihe on alkamassa.
Tiedonkulun parantamiseksi ja poliittisen ohjauksen vahvistamiseksi on perusteltua asettaa rakennuttamistoimikunta, joka seuraa hankkeen etenemistä ja linjaa rakennusaikaisia ratkaisuja.
Ehdotus: Kunnanhallitus asettaa rakennuttamistoimikunnan ja nimeää siihen neljä jäsentä. Rakennuttamistoimikunnan toimikausi jatkuu, kunnes
uusi kunnanhallitus on valinnut uuden rakennuttamistoimikunnan. Toimikunta toimii tarvittaessa myös suun terveydenhuollon toimitilojen rakennuttamistoimikuntana
Päätös: Kunnanhallitus asetti rakennuttamistoimikunnan ja nimesi siihen
esityksestä poiketen yksimielisesti 5 jäsentä. Jäseniksi nimettiin Jarmo Kiviluoma, Anu Mäntylä, Paula Kaleva, Jukka Leppäniemi ja Matti Mäntysaari.
_____________

Khall 32 §
26.1.2015

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää jäsenet rakennuttamistoimikuntaan vuosiksi 2015 - 2016.
Päätös: Kunnanhallitus nimesi rakennuttamistoimikuntaan Jukka Leppäniemen, Paula Kalevan, Jarmo Kiviluoman, Anu Mäntylän ja Matti Mäntysaaren.
__________

§ 33, KHALL 26.1.2015 18:00

D: 34/2015
Kokouspäivämäärä
26.01.2015

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 14
33 §

Elinkeinopoliittisen toimikunnan asettaminen vuosiksi 2015-2016
Dnro D/34/00.00.01.01/2015
Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Marko Lähde, p. 040 630 2505
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 33 §

Kunnanvaltuuston hyväksymässä Teuvan kunnan elinkeinostrategiassa
2014-2015 kohdassa 6 Elinkeinostrategian jatkuvuus ja tarkastelu todetaan, että elinkeinopoliittinen toimikunta jatkaa elinkeinostrategian toimeenpanoa. Vuosina 2013-2014 toimikunnassa ovat toimineet kunnanhallituksen
valitsemana Jukka Leppäniemi, Esko Lehtimäki, Irma Harjula ja Juha Palonen.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää asettaa toimikaudekseen elinkeinopoliittisen toimikunnan. Kunnanhallitus nimeää neljä edustajaa ja kunnanjohtajan
sekä pyytää Teuvan Yrittäjät ry:tä nimeämään toimikuntaan kaksi edustajaansa ja Maataloustuottajain Teuvan yhdistys ry:tä yhden edustajansa.
Toimikunta valitsee itselleen puheenjohtajan vuorovuosin kunnan ja yrittäjien/maataloustuottajain edustajista. Toimikunnan sihteerinä toimii hallintojohtaja.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Kunnanhallituksen edustajiksi elinkeinopoliittiseen toimikuntaan nimettiin
Jukka Leppäniemi, Esko Lehtimäki, Irma Harjula ja Juha Palonen.
____________

§ 34, KHALL 26.1.2015 18:00

D: 36/2015
Kokouspäivämäärä
26.01.2015

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 15
34 §

Vanhus- ja vammaisneuvoston nimeäminen toimikaudelle 2015-2016
Dnro D/36/00.00.01.01/2015
Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Marko Lähde, p. 040 630 2505
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 34 §

Teuvan kunnassa on vuodesta 2001 alkaen toiminut yhteinen vanhus- ja
vammaisneuvosto, johon eläkeläis- ja vammaisjärjestöt sekä yhdistykset
ovat nimenneet edustajansa. Vanhus- ja vammaisneuvosto on uuden vanhuspalvelulain myötä saanut uusia tehtäviä ja entistä merkittävämmän
aseman kunnan päätöksenteossa.
Kunnanhallitus ja Teuvan seurakunta ovat nimenneet neuvostoon edustajansa ja heille varaedustajat.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää asettaa vanhus- ja vammaisneuvoston
toimikaudekseen 2015 – 2016 ja nimetä siihen edustajansa ja hänelle varaedustajan sekä varata eläkeläis- ja vammaisjärjestöille mahdollisuuden
nimetä edustajansa neuvostoon. Kokoonkutsujana toimii kunnanhallituksen
edustaja.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Kunnanhallituksen edustajaksi nimettiin Paula Anttila, joka nimettiin myös
puheenjohtajaksi. Varaedustajaksi nimettiin Antti Koivu.
_____________

§ 35, KHALL 26.1.2015 18:00

D: 35/2015
Kokouspäivämäärä
26.01.2015

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 16
35 §

Veteraanitoimikunnan nimeäminen toimikaudelle 2015-2016
Dnro D/35/00.00.01.01/2015
Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Marko Lähde, p. 040 630 2505
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 35 §

Kuntalain 17 §:n 3. momentin mukaan kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikuntia määrätyn tehtävän hoitamista varten.
Veteraanitoimikunnan tehtävänä on seurata rintamaveteraanien palvelutilannetta kunnassa ja avustaa kunnan viranomaisia palvelujen kehittämisessä. Toimikunta on vuosittain huolehtinut 27.4. pidettävän kansallisen veteraanipäivän juhlan järjestelyistä. Toimikunta on kunnan, seurakunnan ja
paikallisten veteraanijärjestöjen ynnä muiden tahojen yhteistoimintaelin, johon eri osapuolet nimeävät edustajansa.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä veteraanitoimikuntaan vuosiksi
2015 - 2016 kunnan edustajat ja puheenjohtajan.
Teuvan seurakuntaa, Teuvan Sotaveteraanit ry:tä, Teuvan Sotainvalidit
ry:tä, Teuvan Rintamamiesveteraanit ry:tä, Teuvan Sotaveteraanien naisjaostoa, Teuvan Sotainvalidien Veljesliiton paikallisosaston naistoimikuntaa, Teuvan lottia, Partiolippukunta Parran Haltijat ry:tä sekä Teuvan
Reserviupseerit ry:tä ja Teuvan Reserviläiset ry:tä pyydetään nimeämään
omat edustajansa veteraanitoimikuntaan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Kunnanhallitus nimesi veteraanitoimikuntaan kunnan edustajiksi Aulis Ranta-Muotion, Anu Mäntylän ja Kaisu Viljanmaan. Puheenjohtajaksi nimettiin
Aulis Ranta-Muotio.
____________

§ 36, KHALL 26.1.2015 18:00

D: 27/2015

Sivu 17

Kokouspäivämäärä
26.01.2015

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

36 §

Edustajien nimeäminen kutsuntalautakuntaan v. 2015
Dnro D/27/00.00.01.00/2015
Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Marko Lähde, p. 040 630 2505
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall

Pohjanmaan Aluetoimisto on kirjeessään 3.1.2015 pyytänyt kuntaa nimeämään edustajat sekä varamiehet kutsuntalautakuntaan vuodeksi 2015. Valittujen nimi- ja osoitetiedot tulee ilmoittaa Pohjanmaan Aluetoimistoon viimeistään 31.3.2015.
Jäseniksi ja varamiehiksi tulisi, jos mahdollista, valita henkilöitä, joilla on
tietoa kutsunnanalaisten olosuhteista.
Kutsuntatilaisuus on Teuvalla torstaina 5.9.2015.
Vuonna 2014 kutsuntalautakunnassa kunnan edustajina olivat Yrjö Nevanperä (Pekka Viirimäki) ja Jarkko Tuisku (Jukka Muotio).

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä kutsuntalautakuntaan edustajat
vuodeksi 2015.
Päätös: Kunnanhallitus nimesi kutsuntalautakuntaan vuodeksi 2015
kunnan edustajaksi

henkilökohtaiseksi varaedustajaksi

Esko Hannuksela
Jarkko Tuisku
____________

Mikko Peltoniemi
Jukka Muotio.

§ 37, KHALL 26.1.2015 18:00

D: 23/2015
Kokouspäivämäärä
26.01.2015

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 18
37 §

Avustukset yhteisöille 2015
Dnro D/23/02.05.01.03/2015
Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Marko Lähde, p. 040 630 2505
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 37 §

Kunnanhallitukselle esitellään yhdistelmä eri järjestöjen avustusanomuksista
vuodelle 2015.
Valmistelijan esitys: Kunnanhallitus myöntää järjestöille vuoden 2015 toiminta- ja hankeavustuksina liitteen mukaiset avustukset. Avustusten saajien
tulee esittää tuen käytöstä selvitys kolmen kuukauden kuluessa toimintavuoden tai hankkeen päättymisestä.

Kja
Liite nro

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________

§ 37, KHALL 26.1.2015 18:00 / Pykälän liite: Yhteenveto avustushakemuksista 2015

Sivu 18

TEUVAN KUNTA
Hallinto- ja elinkeinotoimi
AVUSTUKSET 2015, kh 26.1.2015 § 37
Järjestön nimi ja osoite

Etelä-Pohjanmaan Epilepsiayhdistys ry
pj. Jukka Vihriälä, Kauppakatu 1, 2 krs. 60100 Sjoki
- yhdistys jakaa epilepsiatietoa ja kokoaa epilepsiaa
sairastavia omaisia yhdistyksen toimintaan. Jäsenille
järj. pari kertaa kk:ssa vertaistuki- ja kerhotoim. ym.
toimintaa
Lakeuden Moottorikelkkailijat ry, Teuvan jaos
pj. Markku Rantamäki, 61360 MIETO
yhteyshenk. Matti Tuomela, Kortesnevantie 29
- ylläpitää moottorikelkkareitistöä Kurikan ja Teuvan
alueella (kelkkareitit 200 km, Teuvan alueella 100 km)
Sotainvalidien Veljesliiton Teuvan osasto ry,
sihteeri Seppo Reiniö, 64700 TEUVA
- sotainvalidien ja heidän puolisoittensa ja leskien hyväksi
mm. virkistys-, kotiapu-, tervehdyskäynnit
- puolisoita ja leskiä elossa 38

avustus
2012

avustus
2013

avustus
2014

pyyntö
2015

ehdotus
2015

-

-

-

50 e

-

3 000 e

-

-

-

-

500 e

-

-

-

1 200 e

päätös
2015

.
Teuvan Invalidiyhdistys ry
pj. Paula Muotio, 64700 TEUVA
- toiminnan tarkoituksena mahdollistaa toimiva arki tukija liikuntaelinvammaisille itsenäiseen ja hyvän elämään
- lähes 200 jäsentä
Teuvan Mielenterveysseura
pj. Anneli Hangasluoma, 64700 Teuva
- toiminnan tarkoituksen mielenterveyteen liittyvä
ennaltaehkäisevä toiminta ja tukitoiminta keskusjärjestön
tavoitteiden mukaisesti
- toiminnan laajentuessa kustannukset kasvaneet
(liikuntatoim. kulukorvaus, retket, kirjallisuus)

1 000 e

-

-

-

Teuvan Sotaveteraanit ry., rah.hoitaja Juhani Pihlajikko,
os. 64700 TEUVA
- hakee avustusta toiminnan tukemiseen: kuntoutuksiin,
jalkahoitoihin, kotipalveluihin, virkistystoimintaan ym.
Teuvan 4H-yhdistys
Pj. Leila Sjöblom-Varttila, Peltola
- 4H-toiminnan neuvontatoiminnan kuluihin

-

18 000 e

-

300 e

500 e

15 000 e

-

16 000 e

-

-

350 e

300 e

300 e

4 000 e

1000 e

1 000 e

18 000 e

15 000 e

15 000 e

Äystön Kyläyhdistys ry
pj. Lasse Tamsi, 64770 ÄYSTÖ
- tarjotaan rukoushuonetta kyläläisten käyttöön ja
grillikatosta kyläläisten ja koululaisten käyttöön.
- avustusta haetaan grillikatoksen rakennustarv. ja
rukoushuoneen korjaustarvikkeiden omarah.osuuteen
-1 000 e
________________________________________________________________________________________________________
Yhteensä

23 200 e

16 000 e 16 300 e

23 400 e 16 300 e

16 300 e

§ 38, KHALL 26.1.2015 18:00
TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

D: 26/2015
Kokouspäivämäärä
26.01.2015

Sivu 20
38 §

Kunnanvaltuuston kokouksen 19.1.2015 päätösten täytäntöönpano
Dnro D/26/00.02.01/2015
Valmistelija/lisätiedot: hallintojohtaja Marko Lähde, p. 040 630 2505
sähköposti: etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 38 §

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 56 §:n mukaan kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten
lainvastainen. Tällöin asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen
käsiteltäväksi

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset
19.1.2015 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivätkä mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä muutoinkaan ole lain tai asetuksen vastaisia, joten kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____________

§ 39, KHALL 26.1.2015 18:00

D: 26/2015

Sivu 21

Kokouspäivämäärä
26.01.2015

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

39 §

Ilmoitusasiat, kunnanhallitus 26.1.2015
Dnro D/26/00.02.01/2015
Lisätiedot: toimistosihteeri Raija Luopa, p. 050 386 4698
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 39 §

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavaa:
-

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen työllisyyskatsaukset marras-joulukuulta 2014:
marraskuu -14
Työttömiä työnhakijoita
(ml. henk.koht. lomautetut
- miehiä
- naisia
- alle 25-vuotiaita
- yli 50-vuotiaita
- yli vuoden työttömänä
Avoimia työpaikkoja
Työttömyysaste

joulukuu 2014

287

314

156
131
37
129
38
5
11,8

182
132
40
133
44
8
12,9

- Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston maksupäätös 1.12.2014;
Teuvan kunnan yhteiskoulun peruskorjauksen 1B-vaiheen valtionavustuksen loppuerän maksaminen 30.12.2014
Kja

Ehdotus: Asiat merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuiksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________

§ 9998, KHALL 26.1.2015 18:00

Sivu 22

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Muutoksenhakukiellot
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 23 – 25, 38 - 39

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 27 - 37

Hallintolainkäyttölaki 5 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
Teuvan kunnanhallitus
PL 25, 64701 TEUVA
Porvarintie 20 A 4, 64700 TEUVA
faksi (06) 267 1070
sähköposti: kunta@teuva.fi
Pykälät:

27 - 37

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

§ 9998, KHALL 26.1.2015 18:00

Sivu 23

Valitusosoitus
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin
myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204, 65101 Vaasa
Korsholmanpuistikko 43, 65100 VAASA
faksi 010 364 2760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää
Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

26
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

30 päivää
Pykälät

Valitusaika

___ päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei
oteta lukuun.
Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaisille, on ilmoitettava
päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
perusteet, jolla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja
puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä
päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys alkamisen ajankohdasta
asiakirja, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaisille
Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa.

Lisätiedot

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

