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Paikka Kuohun kokoustila (Porvarintie 20 A 3)

Aika tiistai 3.3.2015  klo  18.00 – 19.45

Saapuvilla olleet jäsenet
Mäntylä Anu
Harjunpää Markku
Alanko Tarja
Annala Antti
Filppula Martti
Harjula Riikka
Kaleva Heidi
Korkeamäki Jaana
Luopa Kalevi
Nisula Harri

puheenjohtaja, klo 18.10 – 19.45; §:t 2 (osa) ja 3-5
varapj., puheenjohtaja klo 18.00 – 18.10, § 1 ja 2 (osa)
jäsen
jäsen, poissa
jäsen, klo 18.05 – 19.45, §:t 1-5
jäsen, klo 18.30 – 19.45, §:t 3-5
jäsen
jäsen
jäsen
Antti Annalan varajäsen

Muut saapuvilla olleet Leppäniemi Jukka
Tuisku Minna-Liisa
Nevala Marjo

kunnanhallituksen puheenjohtaja, klo 18-19, §:t 1-4
kunnanhallituksen edustaja
toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Työjärjestys

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyväksyttiin työjärjestys. Päätettiin ottaa käsiteltäväksi myös myöhästyneenä saapunut
idealähetys, joka ei lähettäjän toivomuksesta osallistu kilpailuun.

Asiat §:t  1 - 5

Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Alanko ja Harri Nisula.

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Anu Mäntylä            Markku Harjunpää
puheenjohtaja puheenjohtaja
§:t  2 (osa) ja 3-5 §:t 1 ja 2 (osa)

              Marjo Nevala
              pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Teuva 9.3.2015

Tarja Alanko Harri Nisula

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä

Teuvan kunnanvirastossa 13.4.2015

Marjo Nevala, toimistosihteeri
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Tulevaisuuslautakunta 03.03.2015 1 §

Tulevaisuuslautakunnan toimintakertomus vuodelta  2014

Dnro D/63/02.02.02.00/2015

Lisätiedot: toimistosihteeri Marjo Nevala, p. 046 855 5014
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Tulev.ltk. 1 §
Pja Ehdotus:  Tulevaisuuslautakunta hyväksyy lautakunnan toimintakertomuk-
Liite nro 1 sen vuodelta 2014, liite.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Liite nro 1, § 1
TEUVAN KUNTA Tulev.ltk. 3.3.2015

TULEVAISUUSLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS

Tulevaisuuslautakunta

Tulevaisuuslautakunnan perustehtävä
Yhteistyössä eri tahojen kanssa etsiä ideoita ja työstää ne ehdotuksiksi kunnan kehityksen
ja tulevaisuuden turvaamiseksi.

Näkökulma ja kriittiset me-
nestystekijät

Strategiset tavoitteet
2014-2016

Avainmittarit ja tavoitetaso Operatiiviset toimenpiteet /
keinot

A s i a k a s
Uskottavuus
- Kuntalainen luottaa vaikut-
tamiskanavana
- Hallinto ottaa lautakunnan
tosissaan

Yleisen toimeliaisuuden
ylläpito Teuvalla

Ympäristö- ja energia-asiat

Työllisyys

Kuntalaisten hyvinvointi

Saumattoman yhteistyön luo-
minen kuntalaisten, oppilaitos-
ten, järjestöjen, kyläyhteisöjen,
viranhaltijoiden sekä kunnan-
hallituksen ja lautakuntien
kanssa

Elinkeinoelämän ja kulttuurin
vireys

Teuvalaiset ottavat ympäristö-
ja energia-asiat huomioon
arkielämässään

Pitkäaikaistyöttömien ja nuor-
ten työttömien syrjäytymisen
estäminen

Kuntalaiset ottavat aktiivisen
roolin hyvinvointinsa suhteen

Kuntalaisten osallistuminen ke-
hittyy positiivisesti

Kuinka monta hyvää ideaa löy-
detty ja esitetty eteenpäin

Tarpeeksi moni lautakunnan te-
kemistä ehdotuksista toteutuu

Kunnan alueen toimeliaisuuden/
talouden kehitys.
Kauppojen ym. palveluiden säi-
lyminen Teuvalla.
Kylien elinvoimaisuuden säilymi-
nen.

Työttömyysasteen pieneneminen

Hyvinvoinnin lisääntyminen

Ideariihi-tilaisuuksia

Yhteistyö TEAKin kanssa
Yhteistyö yrittäjäjärjestön/
kauppiastoimikunnan kanssa
Lautakunnan kyläkierrokset
Kulttuurin ja elinkeinoelämän
yhteistyön lisääminen

Ympäristö- ja energia-asioiden
esilläpito, asiantuntijoiden
käyttö

Haetaan malleja onnistuneista
hankkeista

Tiedotus kampanjointi,
toimiminen ruohonjuuritasolla

P r o s e s s i t
Kehittämiskelpoisen idean
jalostaminen ehdotukseksi
(ideonti/kuuntelu, seulonta,
kehittäminen, ehdotus)

Systeemin kehittäminen siihen,
että kuntalaisilta saadaan ideat
esiin.
Tehokkaan käsittelyrutiinin
luominen.

Idean käsittelyaika lautakunnas-
sa.

Esityksen käsittelyaika virka-
koneistossa ja hallinnossa.

Tehokas ehdotusten eteen-
päinmenon seuranta

O m i s t a j a t  /  h e n k i l ö s t ö  /  o s a a m i n e n
Henkiset resurssit
- Innovatiivisuus
- Ennakkoluulottomuus
- Avoimuus uusille ideoille
- Osaaminen

Kunnan tunnettuuden lisäämi-
nen
Teuvalaisten itsetunnon kohot-
taminen

Lautakunnan jäsenten moti-
vaation ylläpito

Visiointi ja tulevaisuuden en-
nakointi

Kunnan positiivinen medianäky-
vyys
Kuntalaispalaute

Kokousten ja käsiteltyjen asioiden
määrä

Teuvan vahvuuksien esiintuon-
ti
Kuntaan muuttaneilta saatu
palaute
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T a l o u s
Lautakunnan tekemät ehdo-
tukset vahvistavat toteutet-
tuna tulevaisuudessa kunta-
taloutta.

Lautakunnan oma budjetti
mahdollistaa sen toiminnan.

Hankintalain antamat mahdol-
lisuudet käytetään hyväksi /
alueen ja kunnan elinkei-
noelämän tukeminen myös
näin.

Teuvan väestökehityksen pi-
täminen positiivisempana kuin
naapurikunnissa.

Lautakunnan ehdotusten tuoma
hyöty/näkyvyys kunnalle.

Budjetissa pysyminen.

Väestökehitys Markkinointi
Myönteisen kuntakuvan luo-
minen.

T a v o i t e M i t t a r i T a v o i t e t a s o   2014

Kuntalaisten hyvinvointi.
Teuvalaisen identiteetin vaaliminen ja vahvis-
taminen.

Hyvinvoinnin lisääntyminen.
Talkoo-/vapaaehtoistyön, yhdistys-
toiminnan ja kylien elinvoimaisuuden
takaaminen, lisääminen ja tukeminen.

Tuloslaskelma TP 2013 TA 2014 TP  2014 Käyttö-%
TOIMINTATULOT
Sisäiset tuotot

- - - -

Tulot yhteensä - - - -
TOIMINTAMENOT
Sisäiset kulut

5 829 6 000
-

4 926 82,1

Menot yhteensä 5 829 6 000 4 926 82,1
TOIMINTAKATE
Poistot
Vyörytyserät

- 5 829 - 6 000 - 4 926 82,1

Tulevaisuuslautakunta kokoontui kertomusvuoden aikana 5 kertaa ja pöytäkirjaan kertyi 26 pykälää.

Tulevaisuuslautakunta esitti käynnistettäväksi Avoin hallinto – ohjelman ohella KuVa-projektin (Kuntalainen vaikuttaa).
Projektin toimesta ehdotettiin järjestettäväksi 2-4 kertaa vuodessa avoin teemallinen yleisötilaisuus. Henkilöstöresurs-
seista ja taloudellisista syistä johtuen kunnanhallitus ei käynnistänyt projektia.

Tulevaisuuslautakunta käynnisti Teuvan kunnan ideakilpailun 2015, jonka tarkoituksena on löytää uusia ideoita, joilla
voidaan edistää Teuvan, sen elinkeinoelämän ja kulttuurin monipuolista kehittymistä, parantaa palvelujen toimivuutta
ja luoda uusimuotoisia palveluja, tehdä Teuvaa tunnetuksi, parantaa kuntalaisten asuinympäristön viihtyvyyttä ja edis-
tää kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja keskinäistä yhteistoimintaa. Kilpailussa on kolme sarjaa ja kilpailuaika on
1.1. – 21.2.2015.

Käytiin keskustelua kunnan henkilöstön vähennysohjelman mahdollisista vaikutuksista kunnan palveluihin ja niiden
saatavuuteen, yleisten alueiden viihtyvyyteen ja vetovoimaisuuteen sekä henkilöstön jaksamiseen.

TAATUSTI-harrastemessut ja nuorisotakuutapahtuma järjestettiin 15.3. yhteistyössä vapaa-aikatoimen ja Palvelukeskus
Trillan kanssa.  Sunnuntaikahvila oli avoinna Torikioskilla yhteensä 17 kesäsunnuntaina.

Tulevaisuuslautakunta kartoitti, löytyisikö Teuvalta yhdistystä, järjestöä tai ryhmää, joka lähtisi vetämään skeitti-/parkour-/
skoottauspuistohanketta. Kiinnostunutta tahoa ei löytynyt.

Tutustuttiin Etelä-Pohjanmaan Ensi- ja turvakotiyhdistyksen toimintaan.

23.2.2015//mn
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Tulevaisuuslautakunta 03.03.2015 2 §

Sunnuntaikahvila, kesä 2015

Dnro D/141/00.04.02.02/2013

Lisätiedot: toimistosihteeri Marjo Nevala, p. 046 8555 014
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Tulev.ltk. 2 § Sunnuntaikahvila on perustettu vuonna 2007 tulevaisuuslautakunnan
ideakilpailuun saapuneen ehdotuksen perusteella. Kahvila on toiminut Pyö-
rätallin liiterissä vuosina 2007-2012 ja torikioskilla vuosina 2013-2014.

Sunnuntaikahvila on toiminut siten, että kunta on tarjonnut tilan, hoitanut
ilmoittelun ym. järjestelyt, ja paikkakunnan yhdistykset, järjestöt ja koulu-
luokat ovat voineet varata kahvilanpitovuoroja. Kahvila on ollut auki kesä-
sunnuntaisin kello 11-15. Aukiolokertoja on ollut 10-17 kpl/kesä. Yhdistyk-
sillä on ollut mahdollisuus järjestää kahvilaan tai torin esiintymislavalle
oheisohjelmaa, musiikkia, laulua, tanssia ym. Kahvilan kävijämäärät ovat
olleet 30-130 henkilöä/sunnuntai.

Kunta on vuokrannut Torikioskin tilat Teuvan Toripuoti / Risto Lähteenmäel-
le vuoden 2017 loppuun saakka.

Teuvan Toripuoti / Risto Lähteenmäki on kirjeessään 3.2.2015 esittänyt toi-
vomuksen, että sunnuntaikahvilat jatkuvat Toripuodissa myös tulevana ke-
sänä. Sunnuntaikahvilasta aiheutuu kuitenkin jonkin verran kustannuksia,
jonka vuoksi toripuodin väki esittää, että kuluja korvattaisiin heille 20 eu-
roa/yhdistys/kerta. Kustannuksia syntyy mm. sähkön ja veden käytöstä,
puodin, WC:n ja torialueen siivouksesta, pöytien järjestämisestä ja lisäpöy-
tien kuljettamisesta torille. Toripuodin väki tekee em. työt sekä ennen että
jälkeen sunnuntaikahvilan. Toripuodissa on yksityisten henkilöiden tuotteita,
joita ei voi / ei haluta jättää kahvilaa pitävien yhdistysten vastuulle. Em. syis-
tä johtuen jokainen sunnuntaikahvilapäivä vaatii kahden toripuodin henkilön
työpanoksen Toripuodissa. Kirjelmä esityslistan ohessa.

Pja Ehdotus: Tulevaisuuslautakunta keskustelee asiasta.

Päätös: Keskustelun jälkeen tulevaisuuslautakunta päätti, että sunnun-
taikahvilatoimintaa jatketaan Torikioskilla kesällä 2015 Toripuodin kirjeessä
3.2.2015 esitetyin ehdoin.
____________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Tulevaisuuslautakunta 03.03.2015 3 §

Kylähullun arvonimen myöntäminen

Dnro D/8/00.02.01/2015

Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p. 046 850 7700
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 20 §
12.1.2015 Pauli Nevala on 7.1.2015 toimittanut kunnanhallitukselle seuraavansisältöi-

sen kirjeen:

”Kylähullun arvonimen myöntäminen

Anon kohteliaimmin, että kunnanhallitus myöntäisi minulle virallisen Kylähullun ar-
vonimen.  Arvonimi olisi voimassa niin kauan kuin minä elän. Sen jälkeen voitaisiin
myöntää Kylähullun arvonimi jollekin toiselle henkilölle, jos katsotaan tarpeelliseksi.

Perustelut:  Koska olen vuosien mittaan saanut erilaisia arvonimikkeitä, niin haluai-
sin yhdistää ne yhdeksi ja samaksi kokonaisuudeksi.  Ensimmäinen ”arvonimi” oli
vetelä vellikuski, jonka antoi entinen kunnanjohtaja Markku Lindberg.  Toisen ”ar-
vonimen” keskustan häirikkö antoi Aulis Ranta-Muotio. Kolmas arvonimi tulisi ole-
maan kylähullu.  Lisäksi minulla on seuraavat ns. arvonimet: Varanmäen monsteri
ja mäkitupalainen.

Toivon, että myöntäisitte minulle   K y l ä h u l l u  -arvonimen, jolla voitaisiin korva-
ta edellä mainitut ”arvonimet”.

Kunnioittavasti

Pauli Nevala
eläkeläinen”

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että Pauli Nevala täyttää erinomaisesti
edellytykset kylähullun arvonimen myöntämiselle. Siitä ovat osoituksena
useat ennakkoluulottomat keskustelunavaukset vuosien varrella. Kylähullun
arvonimen vastaanottamiseen liittyy velvoitteena jatkaa maailman menon
ihmettelyä, olemassa olevien käytäntöjen kriittistä tarkastelua ja uusien aja-
tusten aktiivista esille tuontia.

Päätös: Kunnanhallitus päätti keskustelun jälkeen, että Pauli Nevalalle ei
myönnetä kylähullun arvonimeä.

Lisäksi kunnanhallitus antoi Tulevaisuuslautakunnalle tehtäväksi valmistella
mahdollisen vuosittaisen kylähullun arvonimen käyttöönottoa.
___________

Tulev.ltk. 3 § Ehdotus:  Tulevaisuuslautakunta keskustelee asiasta.

Päätös:  Lautakunta keskusteli asiasta ja päätti, että seuraavaan kokouk-
seen valmistellaan arvonimen myöntämisen kriteerit ja ehdot.
___________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Tulevaisuuslautakunta 03.03.2015 4 §

Teuvan kunnan ideakilpailu

Dnro D/351/00.01.02/2014

Lisätiedot: toimistosihteeri Marjo Nevala, p. 046 855 5014
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Tulev.ltk. 25 §
2.12.2014 Tuloskortin käsittelyn yhteydessä tulevaisuuslautakunnassa nousi esiin aja-

tus ideakilpailun järjestämisestä samaan tapaan kuin vuonna 2007.

Päätös:  Tulevaisuuslautakunta päätti järjestää ideakilpailun seuraavasti:

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

____________

TEUVAN KUNNAN IDEAKILPAILU 2015

Tulevaisuuslautakunta järjestää ideakilpailun, jonka tarkoituksena on löytää
uusia ideoita, joilla voidaan edistää Teuvan, sen elinkeinoelämän ja kulttuurin
monipuolista kehittymistä, parantaa palvelujen toimivuutta ja luoda uusimuo-
toisia palveluja, tehdä Teuvaa tunnetuksi, parantaa kuntalaisten asuinympäris-
tön viihtyvyyttä ja edistää kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja keskinäistä
yhteistoimintaa.

Kilpailu on kaikille avoin, lukuun ottamatta arvosteluraadin jäseniä ja ideoita
vastaanottavia henkilöitä.

Kilpailuaika: 1.1. – 21.2.2015

Sarjat: Kilpailussa on kolme sarjaa:
1) Alakoululaiset
2) Yläkoululaiset ja toisen asteen opiskelijat
3) Yleinen sarja (avoin kaikille)

Kilpailuehdotuksen jättäminen:

Ehdotukset tulee toimittaa lyhyesti perusteltuina kirjekuoressa kunnan yhteis-
palvelupisteeseen osoitteella Teuvan tulevaisuuslautakunta, Ideakilpailu, PL
25, 64701 TEUVA tai sähköpostitse osoitteeseen teuva.ideakisa@gmail.com.
Kilpailusarja tulee ehdottomasti merkitä ehdotukseen. Postit käsitellään vasta
kilpailuajan päättymisen jälkeen.

Nimimerkin käyttäminen:

Kilpailuehdotuksessa tulee käyttää nimimerkkiä. Ehdotuksen sisältävän kirje-
kuoren sisään tulee laittaa suljettu kuori, jonka päällä on nimimerkki ja sisällä
nimimerkin käyttäjän nimi- ja yhteystiedot. Raati avaa henkilötietokuoren vasta
sitten, kun kilpailuehdotukset on arvioitu.

Raati: Arvosteluraatina toimii tulevaisuuslautakunta laajennetussa kokoonpanossa.

Palkinnot: Kussakin sarjassa jaetaan kolme palkintoa:

1. palkinto 250 euron lahjakortti palkinnon saajan valitsemaan teuvalai-
seen liikkeeseen

2. ” 100 ”
3. ”   50 ”
Kaikkien kilpailuun osallistuneiden kesken arvotaan uimahallin lippuja, eloku-
valippuja ym.
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Tulevaisuuslautakunta 03.03.2015 4 §

Tulev.ltk. 4 § Ideakilpailuun on saapunut määräaikaan mennessä 18 kirje-/sähköposti-
lähetystä, jotka sisältävät yhteensä 41 kilpailuehdotusta. Ehdotukset jakau-
tuvat sarjoittain siten, että alakoululaisten sarjaan tuli 2 ehdotusta ja ylei-
seen sarjaan 27 ehdotusta. Yhdestä yhteensä 12 ideaa sisältäneestä idea-
lähetyksestä puuttui sarjamerkintä.

Lautakunnalle toimitetaan esityslistan ohessa kopiot saapuneista kilpai-
luehdotuksista sekä niistä laadittu luettelo.

Ehdotuksissa on käytetty kilpailun sääntöjen mukaisesti nimimerkkiä. Ehdo-
tusten ohessa toimitetut henkilötiedot sisältävät kirjekuoret avataan vasta
sitten, kun kilpailuehdotukset on arvioitu.

Pja Ehdotus:  Tulevaisuuslautakunta keskustelee asiasta.

Lautakunta päätti ottaa käsiteltäväkseen myös myöhästyneenä eli 3.3.2015
saapuneen idealähetyksen (yht. 6 ehdotusta), jonka lähettäjä on ilmoittanut,
että ei halua ideoiden osallistuvan kilpailuun.

Tulevaisuuslautakunta perehtyi ehdotuksiin, jonka jälkeen asiasta käytiin
alustavaa keskustelua.

Päätös: Ideat käsitellään ja arvioidaan seuraavassa kokouksessa.
____________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Tulevaisuuslautakunta 03.03.2015 5 §

Ilmoitusasiat, tulevaisuuslautakunta

Dnro 67/00.02.04/2015

Lisätiedot: toimistosihteeri Marjo Nevala, p. 046 855 5014
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Tulev.ltk. Tulevaisuuslautakunnan tietoon saatetaan seuraavaa:

-  Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaukset marras- ja joulu-
kuulta 2014

marras   joulukuu
Työttömiä työnhakijoita
(ml. henk.koht. lomautetut) 287 314
- miehiä 156 182
- naisia 131 132
- alle 25-vuotiaita 37 40
- yli 50-vuotiaita 129 133
- yli vuoden työttömänä 38 44
Avoimia työpaikkoja 5 8
Työttömyysaste, % 11,8 12,9

- Väestörekisterikeskuksen väkilukutilastot marraskuulta 2014 - tammi-
kuulta 2015

miehiä naisia yhteensä muutos vuoden-
vaiht. 2013/2014

 marraskuu 2014 2804 2754 5558 -   98
 joulukuu      ” 2801 2747 5548 - 108
 tammikuu  2015 2798 2740 5538 - 118

Pja Ehdotus:  Asiat merkitään tulevaisuuslautakunnan tietoon saatetuiksi.

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Muutoksenhakukiellot

Kieltojen
perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis-

valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: 3 - 5

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

Pykälät: 1 - 2

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

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusohjeet

Oikaisuvaati-
musviranomai-
nen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Teuvan tulevaisuuslautakunta
PL 25, 64701 TEUVA
Porvarintie 20 A 4, 64700 TEUVA
faksi (06) 267 1070
sähköposti: kunta@teuva.fi

Pykälät: 1 - 2

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
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