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Ideakilpailuun saapuneiden ehdotusten jatkokäsittely
Dnro D/351/00.01.02/2014
Aikaisemmat käsittelyt:

Tulevaisuuslautakunta 2.12.2014/§ 25, 3.3.2015/§ 4, 17.3.2015/§ 7 ja 9.6.2015/§ 8.
Lisätiedot: toimistosihteeri Marjo Nevala, p. 046 855 5014
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Tulev.ltk. 8 §
9.6.2015

Tulevaisuuslautakunta järjesti ideakilpailun ajalla 1.1.-21.2.2015. Kilpailussa oli kolme sarjaa: alakoululaiset, yläkoululaiset ja toisen asteen opiskelijat
sekä yleinen sarja. Kilpailuun saapui yhteensä 47 ideaa.
Ideakilpailun tarkoituksena oli 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 edistää
kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja keskinäistä yhteistoimintaa.
Tulevaisuuslautakunta
käsitteli
kilpailuehdotukset
kokouksessaan
17.3.2015 ja teki yksimielisen päätöksen palkittavista ideoista. Parhaat ideat julkistettiin ja niiden lähettäjät palkittiin 30.3.2015 Yhtenäiskoululla järjestetyssä palkitsemistilaisuudessa. Tulevaisuuslautakunta päätti kokoontua
myöhemmin päättämään jatkotoimenpiteistä eli miten ideoita tullaan viemään eteenpäin.
Palkitut ideat, alakoululaisten sarja
1) Monitoimipuisto (idea nro 2)
2) Uusia harrastajia eli uusia harrastuksia ja uusia asukkaita (idea nro 1)
Palkitut ideat, yleinen sarja:
1) Suunnittelukilpailu uusista jouluvaloista (idea nro 35)
2) Uimahallin läheisyyteen monitoimikeskus (idea nro 25)
3) Taidetalo Teuvalle! (idea nro 17) ja Ilmainen vauva- ja perheuinti alle
3-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen (idea nro 24)

Pja

Ehdotus: Tulevaisuuslautakunta käy kilpailuehdotukset läpi ja päättää jatkotoimenpiteistä.
Alakoululaisten sarja
1) Uusia harrastajia ja harrastuksia (nimimerkki ”Puuharit”), 2. palkinnon voittanut
idea
”Meidän ideamme on saada Teuvalle lisää harrastajia eli uusia harrastuksia ja uusia asukkaita.
Tällä hetkellä harrastuksia on salibandy, partio, suunnistus, soitto, jalkapallo, yleisurheilu, paini, lentopallo ja klubi. Toivottaisiin lisää uusia harrastuksia esimerkiksi jääkiekkoa, skeittiramppi, enemmän klubia alaastelaisille, kursseja ja leirejä.
Ihmisiä voitaisiin houkutella mainoksella. Niitä voitaisiin viedä kaupalle ja
koulun seinille sekä sosiaaliseen mediaan ilmoitus, jota kaikki voivat levittää. Vieressä on selitys uusiin ja vanhoihin harrastuksiin sekä mainokseen.
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Tulkaa Teuvalle harrastamaan! Jääkiekko, salibandy, partio, suunnistus,
soitto, jalkapallo, skeittaus, leiri, yleisurheilu, klubi, paini ja lentopallo, sulkapallo. Kaikki odottavat teitä!
Nykyiset harrastukset Teuvalla: kirjasto, uimahalli, tenniskenttä, Teuvan
kansalaisopisto, Parra (laskettelu, pulkkamäki ja hiihto, kesällä uinti ja
frisbeegolf), Pappilankangas (hiihto, pulkkamäki, lenkkeily), Teuvan Rivakka (yleisurheilu, hiihto, paini, suunnistus, salibandy), Tepa (jalkapallo),
Rivakattaret (lentopallo, jumpat), jousiammunta, partio, seurakuntien erilaiset kerhot ja tapahtumat, Panula-opisto (piano, viulu, kitara..), luistelujäät, itämaisen tanssin ryhmät, näytelmäkerhot, 4H-kerhot).
Vapaa-ajan ideoita:
- Jääkiekkojoukkueelle valmentaja.
- Skeittiramppi ja reilejä tehtäisiin talkoilla, rakennustavarat ja paikka
kunnalta. Kutsutaan talkoolaisia SoMessa, kaupan seinillä ja lehdessä.
- Klubi useammin ala-astelaisille.
- Kokkikerhoja toivottaisiin enemmän ja myös vanhemmille oppilaille,
- Enemmän leirejä ja erilaisia kursseja.”
Päätös: Tulevaisuuslautakunta päätti toimittaa idean vapaa-ajanlautakunnalle.

2) Monitoimipuisto (nimimerkki ”Rasvattu salama”), 1. palkinnon voittanut idea
”Olemme idoineet Teuvalle monitoimipuiston. Puistossa olisi aktiviteettia
kaiken ikäisille: keinuja, kiipeilytelineitä, karuselli, kiipeilypuita, makkaranpaistopaikka, nurmikkoalue, jossa voi olla piknikillä, pienimuotoinen jalkapallokenttä, lapsiparkkipalvelu, ilmaisia markkinapöytiä, joissa voi myydä tavaroitaan/tuotteitaan, jäätelökioski, keikkalava soittajille/konsertin pitäjille, pieni maja, jossa olisi tietoa Teuvan historiasta, nähtävyyksistä ym.
Teuvaan liittyvistä asioista, lampi puistossa, jossa suihkulähde ja ankkoja
ja myös alue, mihin lapset voisivat pulahtaa vilvoittelemaan, alue, jossa
voi vapaasti lenkkeillä lemmikkieläinten kanssa, lenkkirata erilaisine
jumppatelineineen, joka mahdollisesti luikertelisi joen vartta myötäillen.
Monitoimipuiston paikaksi ”työryhmä”ehdotti
- Suksen sillan aluetta
- uimahallin edessä olevaa nurmikkoaluetta
- Teuvan nuorisoseuran takana olevaa aluetta
Liitteenä ryhmän suunnittelema luonnos puistosta.”
Päätös: Tulevaisuuslautakunta päätti pitää syksyllä ideointikokouksen, johon kutsutaan mukaan mahdollisia monitoimipuiston yhteistyö-/toteuttajatahoja. Lautakunta totesi yksimielisesti, että monitoimipuiston maapohjan tulee olla kunnan omistuksessa.

Yleinen sarja
1) Tehdään Teuva-kortti, jota käytetään teuvalaisliikkeissä; prosentti ostosten
hinnasta esim. lasten ja nuorten hyvinvointiin
”Tehdään Teuva-kortti. Kortti olisi samanlainen kuin kauppojen etukortit. Kortti voitaisiin joko lähettää jokaiselle täysi-ikäiselle teuvalaiselle,
tai sitten niitä voisi noutaa vaikka kunnantalolta. Ne kävisivät ainoastaan teuvalaisiin liikkeisiin.
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Idea on tämä. Kun vilauttaisi Teuva-korttia ostoksen yhteydessä, ostosten yhteishintaan lisättäisiin esimerkiksi prosentti ostosten kokonaishinnasta, joka menisi sitten suoraan Teuva-korttia varten perustetulle tilille. Itse olisin sitä mieltä, että Teuva-kortilla kerätyt varat pitäisi käyttää
lasten ja nuorten hyvinvointiin, mutta se ei ole minun päätettävissäni.
Kuitenkin niin, että kohdetta ei muutettaisi kuukauden välein, vaan sovittaisiin yksi kohde, joka pysyy.
En tiedä miten hankala tämä olisi toteuttaa kauppojen kanssa. Minkälainen järjestelmä siellä pitäisi olla, että tämä toimii, mutta minähän
vain ehdotan, en suunnittele tai toteuta.
Tätä korttia voisi käyttää jos tahtoo tai olla käyttämättä. Eihän tällä miljoonia kerättäisi, mutta jotain kuitenkin.”
Päätös: Tulevaisuuslautakunta päätti siirtää idean Teuvan Yrittäjät ry:lle.

2) Ylimääräisen kouluruoan myynti
”Teuvan koulukeskuksen ruoka, kun koululaiset on syöneet, voisi ylimääräisen (jäämäruoan) myydä pienellä hinnalla, että kylän yksinäiset
ja eläkeläiset saisi tulla lopuksi syömään. Näin ollen ei tarvitsisi heittää
hyvää ruokaa roskiin. Lappu ulko-ovelle siinä tapauksessa, jos ruoka
on loppu siltä päivältä;-)
Koulun oppilaille keittiö päiviä, näin ollen hekin oppis arvostamaan paremmin kouluruokailuja.”
Päätös: Tulevaisuuslautakunta päätti konsultoida asiassa ruokapalvelupäällikkö Anne Niemelää, jonka jälkeen asia otetaan uudelleen esille.

3) Virtuaalinen kunta (nimimerkki ”TMT”)
”Kaikki kunnan palvelut voisivat olla saatavilla myös virtuaalikunnassa
internetissä. Kunta voisi olla kopio oikeasta keskustasta, missä sijaitsevat palvelut olisi saatavilla myös virtuaalisesti. Keskustassa asiakas
voisi kulkea, kuten tietokonepeileissä - kaduilla, torilla, astua rakennukseen sisään. Rakennusten sisälle astumalla asiakas pääsee käsiksi palveluun, mikä rakennuksessa sijaitsee.
Teuva voisi myös virtuaalivuokrata tiloja myös muille yrityksille ja
saada vuokratuloista hieman rahaa esimerkiksi toimintojen parantamiseen ja kehittämiseen. Kunta voisi myös myydä mainoksia virtuaalikuntaan - valopylväisiin, seiniin jne. Kaikki palvelut, mitkä on mahdollista tarjota myös internetissä, olisi mahdollista saada virtuaalikunnasta. Esimerkiksi lomakkeet virkailija voi lähettää chatin kautta asiakkaalle, ja neuvoa niiden täyttämisessä. Yhteydessä voi olla mukana
joko livekamera tai ohjelmaan luodut pelihahmot. Kyseessä olisi siis
periaatteessa todellisuus virtuaalimaailmassa.
Maailman voi luoda todella pienellä budjetilla osaksi Second Life
–virtuaalimaailmaa, tai täysin omanaan, esimerkiksi nettisivuille. Konsepti olisi uudenlainen palvelukokonaisuus, pala sitä suuntaa, mihin
ollaan tulevaisuudessa menossa. Palvelut olisivat lähellä asuinpaikasta riippumatta, ja sivuilla voidaan myös tarjota sellaisia palveluja, mitkä
eivät ole fyysisesti saatavilla "todellisessa" Teuvan keskustassa. Siellä
voi kokoontua vaikkapa kudontakerho, mamma-ryhmä, voidaan järjestää esimerkiksi kielikursseja, tai kuntosali voi järjestää liikuntatunteja
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ja jumppia edullisesti suoraa kotikoneille! Keskustaan voi sopia kahvi- tai lounastapaamisia, palavereita, tai tehdä vaikkapa treffit! Virtuaalikukkakaupasta voi tilata kukat suoraa vaimolle kotiin jne.
Keskustassa voi myös työajan puitteissa kuljeskella kehittämisestä
vastaava henkilö, joka tapaa virtuaalikuntaa käyttäviä ihmisiä ja keskustelee heidän kanssaan mm. kehittämisestä. Myös esimerkiksi poliitikot voivat "pystyttää telttansa" torille ja puhua ihmisiä pyörryksiin.
Virtuaalinen maailma ylittäisi varmasti uutiskynnyksiä. Ensimmäinen
virtuaalikunta palveluineen toimisi taatusti suunnannäyttäjänä koko
Suomelle. Lisää tulonlähteitä voi kehitellä lähes rajattomasti, ja sovellusmahdollisuuksia on lukuisia.”
Päätös: Tulevaisuuslautakunta totesi, että idean toteuttaminen vaatisi runsaasi resursseja eikä ajankohtakaan ehkä vielä ole asialle otollinen.

4) Liikuntaa lisätään kaikissa ikäluokissa (nimimerkki ”Helmi”)
”- Hankitaan lasten leikkipaikoille liikuntavälineitä myös aikuisille, jotta
he voivat liikkua vahtiessaan lapsia. Mallia voisi ottaa esim. Närpiöstä
tai joistakin Kanarian saarten lomakohteista.
- Pidennetään päiväkotilasten ulkoilua 15 minuuttia päivässä, kuten
on tehty mm. Mikkelin seudulla.
- Pidennetään alakoululaisten välitunteja 15 minuuttia päivässä, kuten
on tehty 70 koulussa Suomessa.
- Organisoidaan säännöllisesti kokoontuvia joukkuepelejä, joihin kuka
tahansa saa mennä silloin kun huvittaa, kuten Karijoella on tehty (kesällä pesis 2 krt/vko, talvella jääkiekko).
- Lisätään ikäihmisten, myös laitoksissa olevien, liikkumismahdollisuuksia. Esimerkiksi sählyä voi pelata pienimuotoisesti myös siten, että pelaajat istuvat ringissä tuoleilla tai pyörätuoleissa. Myös tanssi saattaisi
ikäihmisiä kiinnostaa.
- Kannustetaan urheiluseuroja järjestämään lasten ja nuorten harrastusten yhteyteen lilkuntamahdollisuuksia myös lasten vanhemmille
(esim jakamalla sali kahtia).”
Päätös: Tulevaisuuslautakunta päätti toimittaa idean vapaa-aikatoimeen ja sivistystoimeen pohdittavaksi.

5) Kerhotoimintaa aktivoidaan (nimimerkki ”Helmi”)
”- Pyritään järjestämään alakoululaisille kerhoja heti koulun jälkeen,
jolloin lasten yksin (tv:n ääressä) viettämä aika vähenee ja perheillä on
enemmän aikaa iltaisin olla yhteydessä. Näin on tehty 70 alakoulussa
Suomessa ja kokemukset ovat olleet myönteisiä. Lapset jaksavat harrastaa koulun jälkeen, jos välituntiaikaa on tarpeeksi päivän aikana ja
kun harrastaminen on vapaaehtoista eikä tavoitteita ole liikaa.
- Kansalaisopistoa pyydetään järjestämään lapsille kuvataideopetusta.
- Break dance ja street dance-opetusta järjestetään nuorille.”
Päätös: Tulevaisuuslautakunta päätti toimittaa idean vapaa-aikatoimeen ja sivistystoimeen pohdittavaksi.
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6) Musiikiin, kuvataiteen ja tanssin yhteisiä esityksiä: Cross Over! (nimimerkki
”Helmi”)
”Eri musiikkityylien, eri kulttuurin alojen ja eri-ikäisten lokerointi pitäisi
unohtaa. Musiikkiopiston oppilaskonsertit tulisi järjestää niin, että soittajat, laulajat, tanssijat ja kuvataiteen harrastajat esiintyvät yhdessä. Tästä
esimerkkinä mm. Musiikkiopisto Legaton Limelight -konsertti, jossa eritasoiset soittajat ja laulajat musisoivat yhdessä, erilaisissa kokoonpanoissa. Opettajat soittivat oppilaiden kanssa samanarvoisina. Soittoesitysten yhteydessä esiintyi paikallisen tanssiseuran iäkkäitä tanssijoita ja
Legaton omia pikkutanssijoita. Joidenkin kappaleiden aikana valkokankaalle heijastettiin kuvia lasten ja nuorten kuvataidekoulun tuotoksista, joista osa oli animoitu liikkuviksi. Valkokankaalle heijastettiin
myös paikallisen kamerakerhon kauniita luontokuvia. Konsertissa kuultiin sekä klassista, että elokuva- ja kevyttä musiikkia.”
Päätös: Tulevaisuuslautakunta päätti toimittaa idean vapaa-aikatoimeen ja sivistystoimeen pohdittavaksi.

7) Työpankki (nimimerkki ”Sinun lähimmäisesi”)
”Työpankki on vapaaehtoistyöpalvelu, jota voi hakea vanhukset, pienten
lasten äidit ja nuoremmat työkyvyttömät. Työntekijäksi työpankkiin sama
ihminen voi ilmoittautua aina kerrallaan 1-2 päiväksi. Määräaika on työntekijän jaksamisen kannalta tärkeä. Jos työntekijän terveys ja jaksaminen
sallivat, voi ilmoittautua uudelleen 1-2 päiväksi kerrallaan. Vapaaehtoistyöntekijä on usein eläkeläinen, jolla voi jo olla nivelrikko. Diakoniatyöntekijä voi ottaa avun hakijoiden nimet ja puhelinnumerot ja osoitteet ylös.
Osoite on tärkeä tieto työntekijälle, joka arvioi tarvitseeko hän autoa. Työ
olisi pihan hiekoitusta, siivousta, ruoan laittoa, lasten ja lemmikkieläinten
hoitoa, ruohonleikkuuta, lehtien haravointia syksyllä, lomakkeiden täyttöapua, ruoan hakua kaupasta vanhukselle. Apu olisi avun saajalle ilmainen, samoin työntekijän matkat. PS. Kauhajoella on jo tämän tyylinen
palvelu.”
Päätös: Tulevaisuuslautakunta päätti toimittaa idean Teuvan seurakunnalle,
MLL:n Teuvan osastolle, 4H-yhdistykselle, SPR:n Teuvan osastolle ym. yhdistyksille tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten.

8) Tehdään elokuva Lauri Tähkä & Elonkerjuu –vuodet (”nimimerkki Teamitoimi”)
”Tehdään elokuva Lauri Tähkä & Elonkerjuu –vuodet. Bändin tarina: nuoruusvuosista ja kommelluksista ja menestyksestä, erosta, kivuista, kasvusta… . Filmialalla on teuvalaislähtöisiä osaajia… . Jurvassa on osaajia… . Varmaan saisi jotain kulttuurirahaa EU:sta… . Ei sen väliä mitä puhutaan kun vaan jotakin! (ps. Ujutetaan sinne jotain Teuvan Parraa ym.)”

9) Toimintasunnuntai ulkomailta muuttaneille ja muualta tulleille opiskelijoille ym.
(nimimerkki ”Teamitoimi”)
”Olen tavannut Teuvalla paljon ulkomaalaisia, venäläisiä, unkarilaisia, virolaisia ja sitten vaan opiskelijoita muualta ja todennut, että ovat kovin
yksin ja hieman tiedon ja vapaa-ajan kanssa hukassa… (monilla on tiuk-
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kaa ja aika vaan menee selviytyessä, ei paljon ole parisuhdeaikaa eikä
muutakaan, ystäviä ym.). Ehdotan, jotta olisi jotain toimintasunnuntaita:
yhdessäoloa heille/meille, tutustumisiltapäivä Parrassa esim. saisivat kokeilla laskettelua edullisesti ja pulkkakisaa (vaikka tuleva kansanedustaja
olisi paikalla kisaamassa) tai jotain, jotta nämä meihin jo kuuluvat, mutta
meille niin tuntemattomat vähän saisivat piristystä ja kuuluisivat meihin???. Voisivat kertoa omista tavoistaankin ym.”
Päätös: Tulevaisuuslautakunta totesi, että Kansainvälisyyskeskus Inka toteuttaa
jo ideassa mainittua toimintaa.

10) Teuvan sijainti Seinäjoen ja Vaasan välissä tarjoaa oivia mahdollisuuksia monitaitoisille työryhmille ym. (nimimerkki ”Hyvät mahdollisuudet”)
”Tulevaisuuslautakunta onnistui erinomaisesti ko. kilpailun ajankohdan
suhteen. - Todettiinhan Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n kuntarankingissa että Seinäjoki (sija 1.) ja Vaasa (sija 3.) ovat mm. verotuksen, työllisyyden, yritystiheyden ja yritysten tasapuolisen kohtelun suhteen valtakunnan paras alue.
Positiivinen rankingtulos heijastunee myös Seinäjoki, Vaasa alueen lähikuntiin, joten Teuvankin elinkeino- ja yritystoiminta voi hyötyä tästä alueen positiivisesta statuksesta. Teuvalla on jo nykyiselläänkin sekä alueellista että valtakunnallista positiivista tunnettavuutta. (Kiasma, Keitintehdas, Tamsin vihannestuotanto, M-Partners, ViaFin/ West Welding,
Lämpöpuu jne. sekä ajanmukainen maatalous ym.).
Teuvan sijainti Seinäjoen ja Vaasan tuntumassa tarjoaisi oivia mahdollisuuksia monitaitoisille työryhmille esim. purku-, rakennus- maansiirto- ja
metsänhoitoalalla (esim. istutusprojektit. Yhteistyötä alueen koneyrittäjien kanssa.) Hyvin suunnitellulla logistiikalla (käytännölliseksi "tuunattu"
bussi/ kuljetus- ja sosiaalitilana ym.) tarkoituksenmukainen työalue laajenisi merkittävästi. - Monitaitoisille ryhmille löytyisi työkohteita myös
lähiympäristöstä. Onhan esim. 60-70-luvulla .rakennettu rakennuskanta
kunnostuksen tarpeessa. Runsaasti pitäjissä olisi myös purkamisen tarpeessa olevaa rappeutunutta rakennuskantaa.- Siinäpä olisikin mietittävää miten ko. asia tulisi järkevästi hoidettua! Kuntien julkisivutyöryhmät:
Herätys!
Ryhmien ammattitaidon ja esim. fyysisen kunnon ylläpidon suhteen
TEAK voisi hyvinkin antaa mm. loma ja luppoaikoina koulutusta, tukea,
ohjausta.
Palvelualat tarvitsevat tulevina vuosina runsaasti työvoimaa. Muutaman
vuoden kuluttua ennustetaan hoiva-alalla jo työvo.imapulaa! TEAK voisi
aloittaa perhepäivähoitajien ja lähihoitajien koulutuksen, jotta joustava,
kattava ja laadukas lasten ja vanhusten hoito mahdollistaisi edellä mainittujen virkeiden työryhmien työssä käynnin tällä elinvoimaiseksi todetulla alueella. Tarvitaan toimiva "kotipesä", jotta voidaan hyödyntää ja
palvella laajaa, hyvinvoivaa talousaluetta.
Kun otamme huomioon nykyisen, monipuolisen yritystoiminnan ja sen
laajennuspotentiaalin, voidaan Seinäjoki - Vaasa alueen mahdollisuuksia
hyödyntäen lisätä myös Teuvan alueen rahavirtoja - jopa ilman suuria
investointitarpeita.
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Jos saamme tämän "hyvän kellon" äänen kantamaan laajemmalle,
voivat myynnissä olevat, edulliset asuinkiinteistöt täyttyä uusia virikkeitä tuovasta työnhaluisesta asujaimistosta. Silloin myös kulttuuri- ja vapaa-ajan aktiviteeteille tulee lisää kysyntää. Myös saneeratussa koulutoimessa riittäisi oppilaita. Teuvan näivettyminen
kääntyy viihtyisäksi, luonnonläheiseksi, hyvin työllistetyksi maaseutuasumiseksi, jossa viihtyisyyden takaa luonto, puhdas ympäristö ja rakentava, monipuolinen yritteliäisyys ja yhteisöllisyys.”
Päätös: Tulevaisuuslautakunta totesi, että idea sisältää hyviä ajatuksia, mutta ei
riittävästi konkretiaa idean eteenpäin viemiseksi.

11) Suupohjan rata (nimimerkki ”Hyvät mahdollisuudet”)
”Kun vuosina 1940 - 44 katselin Suupohjan radan sotakalustokuljetuksia
kohti itärajaa, tulee mieleen: eikö ko. radan kunnossapitoa puolla, paitsi
Vaasa-Seinäjoki ja Suupohjan alueen taloudelliset edut (huom. Kaskisten
satama), myös strategisesti tärkeä huoltoreitti näkökohta!”
Päätös: Tulevaisuuslautakunta totesi, että asia ei kuulu kunnan ratkaisuvaltaan.

12) Parran rinteille rinneautorata (nimimerkki ”Yks pössöö”)
”Parran rinteille voisi kehittää myös kesäkaudelle käyttöä ja tuloja. Ehdotan rinneautorataa, joka olisi äänetön ja savuton (mökkiläiset eivät häiriintyisi). Katsoin netistä, että lajia voi harrastaa neljässä paikassa Suomessa. Paikkakunnat on Kouvola, Vuokatti, Påminne ja Turku.
Eli meillä päin ei vastaavaa vielä ole. Rata on tehty hiekasta ja auton koritkaan ei mahdottomia voi maksaa. Hissi olisi valmiina. Yrityksiä voisi
pyytää mukaan sponsoroimaan, ja yritysten logot autoihin. Yhteistyötä
ravintolan kanssa. esim. paketteja, joka sis. rinneautoilun, ruuan, saunan
jne.”
Päätös: Tulevaisuuslautakunta päätti toimittaa idean tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten Luonto-Parrassa toimivalle yrittäjälle ja Vapaa-ajankeskus Parra
Oy:lle.

13) Parran rinteille kesäkaudella Paintball-kilpailumahdollisuus (nimim. ”Yks pössöö”)
”Parran rinteille kesäkaudella Paintball-kilpailumahdollisuus. Kunta voisi
hankkia siihen kuuluvat välineet, ja vuokrata niitä. Kilpailijoiden liput voisi
sijoittaa vaikka kivipellolle. Aivan mahtava juttu polttariporukoille, firmoille
ja kaveriporukoille. Lähin, joka tällaista järjestää löytyy Alahärmästä. Molempiin ehdotuksiin palkattaisiin tietenkin teuvalaisia nuoria, jotka tarvitsevat kesätöitä.”
Päätös: Tulevaisuuslautakunta päätti toimittaa idean tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten Luonto-Parrassa toimivalle yrittäjälle ja Vapaa-ajankeskus Parra
Oy:lle.
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14) Entisen ravintolan muuttaminen vielä hyväkuntoisten vanhusten palvelukodiksi
(nimim. ”Yks pössöö”)
”Entinen ravintola muutettaisiin vielä hyväkuntoisten vanhusten palvelukodiksi. Huoneet on valmiina, teollinen keittiö, ruokasali ja hissi löytyy.
Vanhukset voisivat käydä itse asioillaan. Apteekki löytyy vierestä ja
muutkin liikkeet. Puutavara liikkeen kohdasta tehtäisiin polkupyörä, rollaattori silta terv.kesk.puolelle jossa voisivat käydä verikokeissa yms.
Palvelukodin ravintolaa voisi pyörittää joku yrittäjäkin ja tervetulleita olisi
ruoka-aikaan kuka tahansa sitä tarvitseva. Edullista koti ruokaa. Näin
asukkaille tulisi myös sosiaalista kanssakäymistä monenlaisten ihmisten
kanssa.
Myös varttuneen väen päivätanssit, johon saisi tulla myös ulkopuolisia
vanhuksia pientä maksua vastaan esim.5 e (sis. pullan ja kahvin) yms.
toimintaa.
Kuka kiinteistön nykyään omistaa ja mitä suunnitelmia on olemassa. Siitä
ei minulla ole mitään käsitystä?”
Päätös: Tulevaisuuslautakunta totesi, että kiinteistö on yksityisessä omistuksessa.

15) Torille lehtipuita (nimim. ”Yks pössöö”)
”Torille voisi istuttaa lehtipuita. Silloin kesä helteillä olisi ihmisten mukavampi seurata ohjelmia ja myös esiintyjille olisi miellyttävämpää. Se
pömpeli on meinaan aika kuuma kun aurinko paistaa suoraan päin. Vai
onko helpompi siirtää koko pönttö kunnan talon vieressä sijaitsevalle
puistoalueelle?”
Päätös: Tulevaisuuslautakunta päätti välittää idean tekniselle lautakunnalle.

16) Skeitti-/temppupyörärata esimerkiksi nuorisoseuran isolle hiekka-alueelle (nimimerkki ”Yks pössöö”)
”Skeitti/temppupyörärata, esimerkiksi nuorisoseuran isolle hiekkaalueelle, joka sijaitsee keskellä kylää tyhjän panttina. (Kuka omistaa tontin?) Mikäli omistaja on nuorisoseura, se voisi lähteä mukaan hankkeeseen ja antaa tontin käyttöön. Tuloja nuorisoseura saisi kioskista, joka
sijaitsisi rata-alueella. Sieltä saisi ostaa sämpylöitä, limsaa, karkkia yms.
Kioskille kesätöihin teuvalainen nuori, jonka palkan maksaisi kunta.
Rata pitäisi olla ilmainen, kuten Kauhajoellakin on. Mukaan alueen
suunnitteluun täytyisi ottaa teuvalaiset alan harrastajat, jotka kertoisi,
millainen sen pitää olla ja tehtäisiin siitä sitten 2 kertaa parempi kuin
Kauhajoella on. Saataisiin kauhajokisetkin meille skeittaamaan ja jonku
euron kuntaan jättämään.
Myös se olisi mahdollista, että alue olisi aidattu ja kioskin kautta pääsisi
alueelle. Kioskista saisi ostaa lipun n. 3-5 e, jolla sitten voisi olla niin
kauan kun tahtoo. Tämä tietenkin edellyttää, että alue on hintansa väärtti. Ps. Kustannukset tälläisen tekemiseen ei voi äyttömiä olla.”
Päätös: Idea liitetään Monitoimipuisto-ideaan (alakoululaisten sarjan idea nro 2).
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17) Taidetalo Teuvalle! (nimimerkki: Arki mukaan taiteeseen”), 3. palkinnon voittanut idea)
”Lähtötilanne: Teuvan keskustassa ei ole asianmukaisia tiloja Kansalaisopiston kuvataidetoiminnan järjestämiselle. Kulttuuritalo Orrelan luokkahuoneet eivät sovellu kunnolliseen maalaus-, lasi- tai keramiikkatöiden tekoon. Työtiloissa pitäisi olla puitteet töiden työstämiseen alusta
loppuun asti. Kokokaan ei saisi olla rajoitteena.
Lisäksi mahdollisuus taidegrafiikan tekoon voisi saada opistolle uusia
harrastajia. Puupiirros ja linoleikkaus ei tarvitse suuria investointeja,
kuten syväpainotekniikat. Keramiikkauunin puute on myös iso miinus.
Taidetalo Teuvalle!
Ehdotus: Teuvan keskustassa on paljon tyhjää liiketilaa - kirpputorejakin alkaa olla tämän kokoiselle kunnalle tarpeeksi ja autio liiketila on
masentava näky katukuvassa. Sopivasta liikeillasta remontoitaisiin pohjalaisittain kökkäperiaatteella kaikille kuntalaisille avoin Taidetalo!
Täällä voisivat kokoontua Kansalaisopiston kuvataideryhmät; heillä olisi tilaa "levittäytyä" ja lupa "sutata!" Töille ja tarvikkeille olisi tarpeeksi
säilytystilaa, kaikkea ei tarvitsisi käyntikerran jälkeen siivota pois näkyvistä. Taidetalosta löytyisi perustarvikkeet käyttöön.
Tilassa voisi toimia myös lasten ja nuorten kuvataiteen perusopetus.
Olisi hienoa, jos tilaa saisivat käyttää kaikki taiteesta sekä sen luomisesta pitävät.
Lisäksi tilan antaessa kooltaan myöten, siellä voisi pitää taidenäyttelyitä ja järjestää kahvilatoimintaa.
Gallerian ja kahvilan pyörittäminen toimisi trillalaisten, toimintakeskuksen väen, työharjoittelijoiden ja -kokeilussa olevien voimin.
Teuvalta löytyy remontointiin ammattitaitoista ja osaavaa väkeä: TEAKista saa oppilastöinä puusepän, verhoilijan ja maalarin apuja.
Kalusteiden ei tarvitsisi olla uusia, vaan kierrätettyjä ja uudelleen tuunattuja. Trillalaiset saisivat osallistua seinien maalaukseen ym. kunnostukseen.
Kunnasta löytyy myös ilmastointi- ja sähköalan yrityksiä ja rakennustarvikkeita myyviä liikkeitä.
Mitä taiteen luomiseen tulee – vain mielikuvitus on rajana! Ei anneta
puitteiden sitä estää!”
Päätös: Tulevaisuuslautakunta päätti toimittaa idean kunnanhallituksen jatkojalostettavaksi.

18) Teuvalaisten ruokajätteet ansaitsemaansa käyttöön (nimimerkki ”Lizard”)
”Ehdotan, että teuvalaiset ruokajätteet kierrätettäisiin entistä paremmin.
Idea voitaisiin toimeenpanna esimerkiksi seuraavien ideoiden avulla:
1.
Laitosten ja koulujen ylimäärälounaiden myyminen edullisemmin
(esim. 1,5 euroa/annos) eläkeläisille ja työttömille
2.
Teuvalaisten tuottajien ja ruokakauppojen kannustaminen hyväntekeväisyyteen: kauppojen vanhaksi menevät ja myymättömät ylijäämäruoat
sekä kummallisen näköiset (ei standardien mukaiset mutta silti syötävät)
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vihannekset ja juurekset voitaisiin lahjoittaa niitä eniten tarvitseville (eläkeläiset, työttömät, opiskelijat)
3.
Kotitalouskohtaiseen kompostointiin kannustaminen rahallisten kannustimien (esim. investointikustannusten tukeminen, Botniaroskin hintapolitiikan muuttaminen) ja neuvonnan (esim. kotikäynnit, infotilaisuudet, infolehtiset, artikkelit paikallislehdessä) avulla
4.
Roskaruoasta eli hävikkiruoasta valmistettujen annosten tarjoilu kunnan tilaisuuksissa ja tapahtumissa
5.
Kuntalaisten ja/tai laitosten välisen kilpailun järjestäminen: vähiten
ruokajätettä tuottanut kuntalainen tai työnantaja voittaa (tilastoista ja niiden seurannasta voisi tehdä julkisen kunnan Facebook-sivuilla ja Tejukassa)
ldeakilpailun kategoriat:
1. Uusimuotoisten palveluiden luonti
2. Kuntalaisten keskinäisen yhteistoiminnan lisääminen
3. Teuvan tunnetuksi tekeminen ("Teuvasta kiertotalouden esimerkkikunta")
Suorat ja välilliset hyödyt:
1. Jätteiden määrän väheneminen
2. Jätteiden käsittelyn (säilytys, kuljetus, loppukäsittely) kulujen pienentyminen
3. Ruoantuotannon ja kulutuksen ympäristövaikutusten, erimerkiksi kasvihuonepäästöjen ja vaarallisten kaasujen, väheneminen
4. Eläkeläisten, opiskelijoiden ja työttömien parantunut terveys monipuolisemman ruokailun ansiosta, ja sitä kautta pienentyneet sosiaali- ja terveyskustannukset
5. Alueellisten jätteidenpolttolaitosten biojätteistä johtuvien polttoa vaikeuttavien haasteiden väheneminen
6) Teuvalaisten lisääntynyt kierrätysinnostus.
Taustatietoja: Jokainen teuvalainen tuottaa ruokajätettä miltei päivittäin. Sitä syntyy ruoan tuotannossa, sen myynnissä sekä sen tarjoilussa kotitalouksissa sekä koulujen ja laitosten keittiöissä.
Suuri osa tästä ruokajätteestä heitettäneen tänä päivänä hukkaan eli
se lähetetään jätteidenpolttolaitokselle, vaikka se voitaisiin uusiokäyttää. Jätteidenpolttolaitoksella suuri biojätteen määrä haittaa jätteen
optimaalista polttoprosessia. Ja mikä pahinta, jätteenpoltto ei edes ole
ratkaisu kasvavaan jäteongelmaan. Jätteensyntyä on pystyttävä vähentämään.
Suomessa hyvää, käyttökelpoista ruokaa heitetään roskiin 400 miljoonaa kg vuodessa. Keskimääräinen suomalainen tuottaa vuodessa 122
kg ruokajätettä vuodessa. Samaan aikaan monet vähätuloiset, esimerkiksi opiskelijat, työttömät, ja eläkeläiset syövät epäterveellistä ja yksipuolista ruokaa.
Hyvin suunniteltu ruokajätteen vähentäminen ja sen kierrätys on "kiertotaloutta" parhaimmillaan. Kiertotalous ei ole pelkästään materiaalien tehokasta käyttämistä ja kierrättämistä, vaan se on täysin uusi talousmalli. Kiertotalouden visiossa jätettä ei enää synny, vaan ylijäämämateriaalit, kuten ruoantuotannon ja ruoankulutuksen "jätteet", ovat
raaka-ainetta seuraavalle toimijalle.

§ 10, TULEVLTK 11.8.2015 18:00
TEUVAN KUNTA
Tulevaisuuslautakunta

D: 351/2014
Kokouspäivämäärä
11.08.2015

Sivu 13
10 §

Kiertotalous tarjoaa suomalaisille - sekä miksei teuvalaisillekin - yrityksille suuren taloudellisen potentiaalin ja uudistumismahdollisuuden.
Edelläkävijäyritykset pystyvät hyödyntämään materiaalivirtojaan tehokkaasti ja hyötyvät uusista käyttäjälähtöisistä liiketoimintamalleista.
Tällaisilla liiketoimintamalleilla teuvalaisille sekä ulkopaikkakuntalaisille
asiakkaille voidaan tuottaa lisäarvoa sekä kasvattaa yhteisöllisyyttä.
Lisätietoja:
Helsingin Sanomat (27.3.2014) Suomalaiset ovat läntisen Euroopan
laiskimpia kierrättäjiä
Keskisuomalainen (14.12.2014) Kerrankin hyvä syy jonottaa: Täältä saat
lounaan 1,50 eurolla!
Pohjalainen (28.1.2014) Koulujen ylimääräruoka jakoon Sitra (8.4.2013)
Sadat jyväskyläläiset nauttivat roskaruoasta
Sitra (2014) Kiertotalouden mahdollisuudet Suomelle. Sitran selvityksiä
84. Sitra (17.9.2014) Jätteen poltto ei ole ratkaisu jäteongelmaan.
Suomen Kuvalehti (6.6.2014) Suomalainen tuottaa enemmän jätettä
kuin ruotsalainen
YLE Uutiset (2.12.2014) Biojäte menee hukkaan jätteenpolttolaitoksissa - märkä jäte syö lämpöarvoa.”
Päätös: Tulevaisuuslautakunta päätti konsultoida asiassa ruokapalvelupäällikkö Anne Niemelää, jonka jälkeen asia otetaan uudelleen esille.

19) Teuvalaisten pienyritysten tarjoaman palvelukokemuksen parantaminen (nimimerkki ”Lizard”)
”Ehdotan, että teuvalaisille pienyrittäjille tarjotaan järjestelmällisesti asiakkaan palvelukokemuksen parantamiseen tähtäävä täsmäkoulutus esimerkiksi viikonloppukurssin muodossa.
Kurssin tavoitteena olisi varmistaa, että palvelujen tuottajat ja tuotteiden
myyjät
1. Ymmärtävät hyvän asiakaspalvelun laadun ja asiakaskokemuksen yhteyden yrityksen kannattavuuteen ja maineeseen
2. Ymmärtävät asiakaspalvelun ja markkinoinnin perusteet sekä käytännön kikat
3. Vastaavat mahdollisimman nopeasti asiakkaalta tuleviin tarjouspyyntöihin (esim. erilaiset talonkorjaustyöt)
4. Osaavat käyttää - ja käyttävät säännöllisesti - uudentyyppisiä markkinointi- ja asiakaspalvelupalvelukanavia, esimerkiksi sosiaalista mediaa
ldeakilpailun kategoriat:
1. Elinkeinoelämän monipuolinen kehittyminen
2. Palvelujen toimivuuden paraneminen
3. Kuntalaisten keskinäisen yhteistoiminnan lisääminen
Suorat ja välilliset hyödyt:
1. Teuvalaisten yritysten parantunut maine ja kasvanut käyttö eli asiakkaiden ja sitä kautta eurojen pysyminen Teuvalla
2. Työpaikkojen lisääntyminen hyvinvoivissa, kasvavissa yrityksissä
3. Uudentyyppisten työpaikkojen eli tukitoimintojen (esim. markkinointi ja
viestintätehtävät) syntyminen
4. Ympäristövaikutusten, esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen väheneminen,
kun turhaa ajoa ostoksille naapurikuntien palveluille vältetään

§ 10, TULEVLTK 11.8.2015 18:00
TEUVAN KUNTA
Tulevaisuuslautakunta

D: 351/2014
Kokouspäivämäärä
11.08.2015

Sivu 14
10 §

Taustatietoja: Teuvalaiset pienyrittäjät, esimerkiksi rakennuspeltisepät, rakennuspuusepät ja autokorjaajat, ovat oman alansa asiantuntijoita ja tekevät työnsä erinomaisesti.
Toisaalta he eivät vielä ole markkinoinnin ja asiakaspalvelun asiantuntijoita.
Heillä ei välttämättä ole tällaisia resursseja tai mahdollisuutta irrottautua
yritystoiminnastaan laajoihin uusiin koulutuksiin. Suuremmilla yrityksillä,
esimerkiksi S- ja K-kauppiailla, on varmasti ketjujen sisäiset tavoitteet ja
resurssit tämäntyyppisen osaamisen varmistamiseen ja kouluttamiseen.
Ilman hyvää palvelukokemusta näiden teuvalaisten asiantuntijoiden
pienyrityksiltä saattavat vähentyä asiakkaat, mikäli nämä eivät saa erinomaista palvelua tai kuulevat naapureiltaan kyseisen yrityksen huonosta palvelusta.
Yleisesti ottaen asiakas on joko tyytyväinen tai tyytymätön käyttäessään palvelua, ja hyvään laatuun ollaan helposti tyytyväisiä.
Asiakkaan palvelukokemukseen vaikuttaa olennaisesti se, mitä vuorovaikutuksissa palveluntarjoajan kanssa tapahtuu. Nämä hetket voivat
olla onnistuneita tai epäonnistuneita. Asiakkaan laatukokemukseen
vaikuttaa myös, miten palvelun tekninen laatu tai prosessin lopputulos
toimitetaan hänelle.
On myös niin, että asiakkaiden käsitykseen palvelusta vaikuttavat asiakaspalvelijoiden ulkoinen olemus ja käyttäytyminen sekä heidän tapansa hoitaa tehtäviään ja sanoa sanottavansa.”
Päätös: Tulevaisuuslautakunta päätti toimittaa idean Teuvan Yrittäjät ry:lle.

20) Vanhojen ränsistyneiden talojen purkaminen yleisten teiden varsilta (nimimerkki
”Paluumuuttaja”)
”Olisi kiva, jos yleisten teiden varsilta vanhat, ränsistyneet talot purettaisiin
tai kunnostetaan!”
Päätös: Tulevaisuuslautakunta päätti toimittaa idean tekniselle toimelle.

21) Aittamuseon siirtäminen (nimimerkki ”Paluumuuttaja”)
”Voisiko aittamuseon siirtää. Siellä on hyvää ja erkioista tavaraa, mutta
kulku hankalaa, varsinkin vanhoille ja vaivaisille vieraille!
1) Ehdotus Pyörätalliin ja se siihen liiteriin, joka on samassa pihassa!
2) Voisiko entisen Mattisen kaupan nykyinen omistaja (nimi hukassa)
luovuttaa tiloja päärakennuksesta tai ulkokartanosta, sivurakennus.”
Päätös: Tulevaisuuslautakunnan mielestä nykyisen museon sijainti on hyvä.
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22) Rautatien kunnostus (nimimerkki ”Paluumuuttaja”)
”Rautatien kunnostus olisi hyvä tulevaisuuden teollisuudelle.”
Päätös: Tulevaisuuslautakunta totesi, että asia ei kuulu kunnan ratkaisuvaltaan.

23) Kunnan keskustaajaman kukkaistutukset ja niiden hoito (nimimerkki ”Veeti
Kylmäluoma”)
”Kunnan keskustaajaman kukkaistutukset isoissa ruukuissa ovat olleet
kuntalaisten ilo ja ylpeyden aihe jo monet vuodet. Tekninen toimi on istuttanut ja hoitanut ruukuissa olevat kukat. Kastelun on hoitanut paikallinen yrittäjä. Kukat on ostettu paikkakunnalla olevista puutarhoista.
Kunnalla on ollut aina joku puistotäti kesisin, joka on istuttanut ja hoitanut sekä tilannut oikean määrän kukkia teknisen toimen luvalla. Nykyinen puistotäti ei ole käytettävissä tulevana kesänä.
Esitän että tekninen toimi päättää ruukkujen määrän ja paikat, jonka
jälkeen ruukut toimitetaan mullattuna tai ilman, paikkakunnalla oleville
puutarha-alan yrittäjille, jotka istuttavat ruukkuihin omat kukkasensa.
Kukkien määrässä ollaan yhteistyössä teknisen toimen kanssa.
Näin saataisiin erilaisia kukkaistutuksia. Yrittäjät saisivat samalla toteuttaa itseään. Kukat olisivat hyvä mainos alan yrittäjille. Kukkien
hoidostakin voitaisiin sopia yrittäjien kanssa. Valmiiksi istutettujen
ruukkujen kanssa voitaisiin sopia, hoitaako tekninen toimi ruukut paikoilleen vai yrittäjä itse.
Tämä järjestely helpottaisi teknisen toimen resursseja. Ohessa kuvia
isoista ruukuista kukkineen sekä Ottosyreenintalon portaista, jotka
ovat myöskin istutettu.”
Päätös: Tulevaisuuslautakunta päätti toimittaa idean tekniseen toimeen.

24) Ilmainen vauva- ja perheuinti alle 3-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen
(nimimerkki ”Mietintämyssy”), 3.palkinnon voittanut idea
”Pikku ideoita: Ilmainen vauva- ja perheuinti alle kolme vuotiaille lapsille
ja heidän vanhemmilleen. Tämä edistää lapsiperheiden hyvinvointia ja
jaksamista.”
Päätös: Tulevaisuuslautakunta päätti toimittaa idean vapaa-aikatoimeen.

25) Uimahallin läheisyyteen monitoimikeskus (nimimerkki ”Mietintämyssy”),
2. palkinnon voittanut idea
”Teuva nousuun!!!
Visio ja alustavat suunnitelmat toteuttaviksi 2020 mennessä:
Uimahallin läheisyyteen suunniteltava ja tehtävä monitoimikeskus.
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Uusi monitoimihalli jossa olisi mahdollisuus järjestää erilaisia liikunta-, kuntoilu- ja muita harrastustoimintoja.
Samassa rakennuksessa olisi tiloja yrittäjille/lähiruoan tuottajille, kahviolle ja jopa lounasruokayrittäjälle. Käsityö ja taide sekä musiikki harrastajat voisivat käyttää myös toimitiloja hyödyksi. Yksityiset, kotimaiset yrittäjät ideoineen mukaan.
Teuvan kunta tulisi koota kaikki mahdolliset tahot mukaan ja järjestää suunnittelu sekä toteutus seminaarit ja hankkia mahdolliset tiedot
rahoitusmahdollisuuksista. Ps. ei se lama ikuisesti kestä.
Säntin alueella olisi mahdollisuus rakennuttaa yksityisiä asuntoja ja tilaa olisi vielä ympärillä viihtyisää puistoa varten.”
Päätös: Idea liitetään Monitoimipuisto-ideaan (alakoululaisten sarjan idea nro 2).

26) Teuvan tunnetuksi tekeminen (nimimerkki ”Klupu”)
”Tavoite: Esitellä yrityskäynnein teuvalaisten yritysten (etenkin tuotannollista toimintaa harjoittavien) toimintaa sekä kulttuurikohteita mahdollisesti
myös maatiloja
Kenelle: Matkailijoille, joita kiinnostavat teuvalaiset yritykset ja kulttuurikohteet. Lisäksi kaikille kiinnostuneille paikkakuntalaisille.
Koska: Parhaiten toimii kesälomakaudella (1.6. - 31.8.) ottaen huomion
yritysten kesälomat.
Toteutus: Joko kunnan henkilökuntaan kuuluva tai palkattu kesätyöntekijä opettelee mukaan suostuvien yritysten ja kulttuurikohteiden tiedot
ja toiminnot. Lisäksi hänet koulutetaan esittelemään yritykset ja kulttuurikohteet.
Ajatuksena on, että ei sidota yritysten henkilökuntaa esittelemään yrityksiään vaan ulkopuolinen esittelijä hoitaa tämän.
Sovittava tarkasti yritysten kanssa missä yrityksen alueella voi liikkua.
Turvallisuusnäkökohdat on otettava huomioon, kuinka lähellä koneita
voi liikkua, tarvitaanko esim. turvakypärää jne.
Toteutustapoja:
Esim. 1. Kokoonnutaan tiettynä kellonaikana tiettyyn paikkaan Teuvan
keskustassa. Siellä olevat päättävät missä kohteissa vieraillaan.
Esim. 2. Vakiokierros (-kierrokset) joka päivä, kohteet aikataulutettu.
Tällöin kierrokselle voi liittyä mukaan missä kohteessa tahansa. Kierroksen pituus esim. 2 -3 h.
Muuta:
Kohteiden tarkat koordinaatit annetaan navigaattoreita varten.
Vierailut tehdään omilla autoilla.
Jos esittelijä käyttää tila-autoa, muutama autoton pääsee siihen mukaan!”
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Päätös: Tulevaisuuslautakunta päätti toimittaa idean elinkeinopoliittiselle toimikunnalle ja Teuvan Yrittäjät ry:lle.

27) Kunta tarjoaa nimellisellä vuosivuokralla tiloja tyhjilleen jäävästä Syreenin koulusta erilaisten kulttuuritoimijoiden käyttöön (nimimerkki ”Kulttuurikin kunniaan”)
”Ehdotamme, että kunta tarjoaisi nimellisellä vuosivuokralla tiloja tyhjilleen jäävästä Syreenin koulusta, erilaisten kulttuuritoimijoitten käyttöön
(esim. musiikki, teatteri, tanssi, kuvataide, kädentaidot). Tällaisista pysyvästi käytettävissä olevista tiloista on teuvalaisilla harrastajilla huutava
pulla. Harrastajat/yhdistykset voisivat itse kunnostaa tilojaan ja saada
kaikenikäisiä mukaan myös yhdistys-/talkootoimintaan yhä enenevässä
määrin.”
Päätös: Idea liitetään Taidetalo Teuvalle! –ideaan (nro 17).

28) Lakkautetun koulun voimistelusalista seinäkiipeilyhalli (nimimerkki ”JAP”)
”Vanhan lakkautetun koulun voimistelusalista tehdään seinäkiipeilyhalli turvanaruilla tai ilman. Annetaan esim. jollekin yrittäjälle sali naurettavalla vuokralla tai ilmaiseksi käyttöön Lähikunnissa ei tietääkseni
ole vastaavaa juttua. Googlaa "seinäkiipeily" tai "boulderointi"
Päätös: Idea liitetään Monitoimipuisto-ideaan (alakoululaisten sarjan idea nro 2).

29) Vanhaan lakkautettuun kouluun värikuulasotaa varten ”kaupunkisota”paikka
(nimimerkki ”JAP”)
”Vanhaan lakkautettuun kouluun tehdään värikuulasotaa varten "kaupunkisota" paikka. Koulun piha ja sisätilat käyttöön. Ei tarvitse lämmittää ja lasitkin voi poistaa. Googlaa "värikuulasota" tai paikkahan voi tietysti olla myös Parran maasto.”
Päätös: Idea liitetään Monitoimipuisto-ideaan (alakoululaisten sarjan idea nro 2).

30) Urheilukentälle talveksi matkaluistelurata (nimimerkki ”JAP”)
”Urheilukentälle tehdään talveksi matkaluistelurata, jossa saa kiertää
rinkiä. Vaihtoehtoisesti tehdään matkaluistelurata uimahallin alueen
pelloille tai kunnan puistojen halki. Helppo tehdä ja poistaa jos ei käyttöä löydy.”
Päätös: Idea toimitetaan tiedoksi tekniseen toimeen.
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31) Joenranta virkistyskäyttöön; talvella latu ja kesällä kävelypolku
”Joenranta virkistyskäyttöön tekemällä pertsa latu joka noudattelee
viemärinlinjaa, joka periaatteessa pitäisi olla kaivolta toiselle auki jo
huoltotarpeidenkin takia. Kesällä voisi tehdä kävelypolun. Toteutus on
helppo jos tyydytään polkuun. Kunta poistaa turhat oksat ja puut ja koululaiset tekevät liikuntatunnilla retkikävelyä merkittyä reittiä pitkin. Neljä kertaa koko koulu kävelee reitin ympäri niin saadaan n. 2000 kulkijaa ja polku on valmis. Muutama penkki jokirantaan esim. porakivistä
onkipaikaksi.”
Päätös: Tulevaisuuslautakunta on käsitellyt asiaa aiemmin ja todennut, että valitettavasti idea ei ole kehityskelpoinen erinäisistä syistä johtuen.

32) Flow park Parraan (nimimerkki ”JAP”)
”Flow park Parraan, houkutellaan sama yrittäjä kuin Ähtärissä laajentamaan Teuvalle. Hauska kokoperheen harrastus ja lisää Parran kesäkäyttöä. G ooglaa "Flowpark".
Päätös: Tulevaisuuslautakunta päätti toimittaa idean tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten Luonto-Parrassa toimivalle yrittäjälle ja Vapaa-ajankeskus Parra
Oy:lle.

33) Sauna-ajojen yhteyteen muitakin tapahtumia esim. rantalentopalloturnaus (nimimerkki ”JAP”)
”Sauna-ajon yhteydessä voisi järjestää muitakin tapahtumia esim rantalentopallo turnaus.”
Päätös: Tulevisuuslautakunta päätti toimittaa idean vapaa-aikatoimeen/elolystityöryhmälle.

34) Markkinoiden aikaan katusählyturnaus (nimimerkki ”JAP”)
”Markkinoiden aikaan katusählyturnaus, kaukalo torille tai koulun pihaan ja kisat pystyyn.”
Päätös: Tulevaisuuslautakunta päätti toimittaa idean vapaa-aikatoimeen, Teuvan
Rivakka ry:lle ja Teuvan Yrittäjät ry:lle.

35) Suunnittelukilpailu uusista jouluvaloista (nimimerkki ”JAP”), 1. palkinnon voittanut idea
”Suunnittelukilpailu uusista jouluvaloista jotka voidaan toteuttaa ledinauhoilla. Vanhat alkaa oikeasti olla vanhoja ja vanhan aikaisia. Jo
imagonkin kannalta voisi siirtyä lediaikaan.”
Päätös: Tulevaisuuslautakunta toivoo, että Teuvan kunta ja Teuvan Yrittäjät ry
käynnistävät kilpailun heti elokuussa koulujen alettua.
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36) Erilaiset hiihtokisat; hiihdot tasamaalla (nimimerkki ”JAP”)
”Rivakka voisi järjestää erilaiset hiihtokisat. Eli hiihdot tasamaalla, erikoisuutena se, että ladun korkeuserot on alle 2 m.”
Päätös: Tulevaisuuslautakunta päätti toimittaa idean Teuvan Rivakka ry:n hiihtojaostolle.

37) Puiden ja puutarhan oksajätteiden ilmainen vastaanottopaikka kaukolämpölaitoksen pihaan (nimimerkki ”JAP”)
”Puiden ja puutarhan oksajätteiden ilmainen vastaanottopaikka kaukolämpölaitoksen pihaan, josta puut haketetaan pannun pesään.”
Päätös: Tulevaisuuslautakunta päätti toimittaa idean Teuvan Kaukolämpö Oy:n
toimitusjohtajalle.

38) Rivakan juniorijoukkueet kutsuvat vanhuksia katsomaan pelejä ja muita urheilutapahtumia (nimimerkki ”JAP”)
”Vanhuksille/eläkeläisille mukavaa aijankulua kun Rivakan juniorijoukkueet kutsuvat heitä katsomaan pelejä tai muita urheilutapahtumia.
Vanhusten talolta halukkaille kuljetus kentän laidalle ja takaisin.”
Päätös: Tulevaisuuslautakunta päätti välittää idean Teuvan Rivakka ry:n johtokunnalle.

39) Luonnonjää-alamäkiluistelurata Parraan (nimimerkki ”JAP”)
”Tehdään Parraan luonnonjää alamäkiluistelurata, olisi melkoinen vetonaula. Turva-aidat "traktorinmunista" sellainen maalaisversio alamäkiluistelusta.”
Päätös: Tulevaisuuslautakunta päätti toimittaa idean tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten Luonto-Parrassa toimivalle yrittäjälle ja Vapaa-ajankeskus Parra
Oy:lle.

40) Kiertoliittymä 67:lle ABC:n risteykseen
”Keskelle kiertoliittymää koristeeksi pienennetty painos Paulin Parran
keihäästä.
Perustelut: Kiertoliittymät nykyaikaa, liikenneturvallisuus paranisi jne.
(Vanhat suunnitelmat kt 67:n ylittävistä ja alittavista silloista "unohdettava", sillä ne ohjaisivat liikenteen ohi Teuvan ja Teuvan keskustan palveluiden). Kiertoliittymä voisi houkutella esim. ohikulkijoita
poikkeamaan ostoksille keskustan liikkeisiin. Liikenneyhteydet paranisivat myös kt 67:n toisella puolen olevalle teollisuusalueelle.
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Keihäsmonumentti toisi ainakin vanhemman väen mieleen olympiavoittajan, ja nuorempi väki voisi selvitellä, mitä monumentti nimenomaan
Teuvalla tarkoittaa. Joka kunnassa ei olekaan olympiavoittajaa!”
Päätös: Tulevaisuuslautakunta totesi, että asia kuuluu ELY-keskuksen toimivaltaan.

41) Luovantien (välillä vanhustentalot – Lossanmäen alikulku) kevyenliikenteen
väylän rakentaminen korotettuna jalkakäytävänä
”Perustelut: Korotettu jalkakäytävä vie vähemmän tilaa kuin erillinen
kevyen liikenteen väylä, ja olisi siten ehkä helpompi toteuttaa ja
jonka tienvarren maanomistajat ehkä helpommin hyväksyisivät. Nykyinen tie on kapea ja sen molemmin puolin on syvät ojat. Tieosuudella näkee paljon lenkkeilijöitä. Jalankulkija on aika turvaton,
sillä ko. tieosuudella on runsaasti autoliikennettä, varsinkin Vapaaajankeskus Parraan. Lossanmäen asuntoalueen tonttikauppakin
saattaisi piristyä, kun saataisiin turvallinen kevyen liikenteen väylä
Lossanmäestä keskustaan.”
Päätös: Tulevaisuuslautakunta päätti toimittaa idean tekniseen toimeen.

42) Jokakeväiset siivoustalkoot jälleen käyntiin
”Takavuosina Teuvalla järjestettiin keväisin siivoustalkoot, joihin osallistuttiin joka kylässä. Se oli yhteinen talkootapahtuma, johon kunnan ympäristövirkamiesten aktivoimana osallistuivat kyläyhdistykset,
seurat, koulut, kaupat, teollisuuslaitokset ym. teemalla "Teuva siistiksi". Tekninen toimi ja tielaitos olivat myös mukana järjestämällä jätesäkkejä talkoolaisten käyttöön ja keräämällä säkit pois tienvarsilta.
Eli vanha konsti käyttöön yhteisen viihtyisyyden lisäämiseksi!”
Päätös: Tulevaisuuslautakunta totesi, että siivoustalkootoimintaa on pienimuotoisena, mutta tekninen toimi voisi keskusta-alueella organisoida toimintaa laajemmalti.

43) Kaunein terassi -kilpailu
”Teuvalta löytyy komeita terasseja, joita on rakennettu omakotitalojen yhteyteen ym. kilvan viime vuosina. Ja kauniita puutarhojakin löytyy.
Mitäs jos järjestettäisiin kilpailu komeimmista terasseista samaan tapaan kuin järjestetään puutarhakilpailuja? Tutustuminen eri kilpailukohteisiin olisi samalla tutustumista omaan kuntaan. Samalla saisi vinkkejä omien terassisuunnitelmien toteuttamiseen jne.
Samalla kaavalla voisi järjestää kauneimmat puutarhat-kisan, johon
esim. naapurit voisivat antaa vinkkejä hyvistä kohteista, jos itse puutarhan omistajat olisivat turhan kainoja kisaan ilmoittautumaan.”
Päätös: Tulevisuuslautakunta päätti toimittaa idean vapaa-aikatoimeen/elolystityöryhmälle.
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44) Mistä lisää tapahtumia Teuvalle, miten lisätä yhteisten tilojen käyttöä ja niistä saatavia vuokratuloja?
”Teuvalla on upea Kulttuuritalo Orrela, jonka akustiikkaa on monesti kiitelty. Uusi koulukeskus on valmistunut, ja lukio auditorioineen on pian käytössä. Parra, upea paikka erilaisille kilpailuille, luontotapahtumille ja muille kokoontumisille. TEAKissa on myös erinomaiset puitteet korkeatasoisille seminaareille ja kokoontumisille.
Miten saada tämä tilatarjonta mahdollisimman laajasti maakunnan ja
miksei myös valtakunnan tason tietoon? Ja samalla saada teuvalaisten
iloksi mielenkiintoisia lähitapahtumia. Seinäjoen kaupunginorkesterin vierailu tammikuussa Teuvalla oli myönteinen asia, hyvä, piristävä esimerkki kaupunginorkesterin "jalkautumisesta" maakuntaan.
Meillä on lukuisa määrä eri alojen mm. kulttuurin, urheilun ym. innokkaita harrastajia ja asiantuntijoita, joilla on laajat verkostot. Miten
saada heidän tietämyksensä ja suhteet käyttöön vastauksien saamiseksi
otsikossa esitettyihin kysymyksiin, - hyvässä yhteistyössä kunnan viranhaltijoiden kanssa -vapaaehtoisena asiantuntija-apuna?”
Päätös: Tulevaisuuslautakunta käsittelee näitä asioita jatkuvasti koettaen löytää
uusia avauksia.

45) Ideoitten keruu jatkuvaksi
”Tulevaisuuslautakunnan järjestämä ideakilpailu on hieno juttu. Mutta, voisiko asioita järjestellä niin, että ideoita voisi lähetellä tulevaisuuslautakunnalle pitkin vuotta nimellä, nimimerkillä tai nimettömänä.
Hyviä ideoita pulpahtelee itsekullekin aina silloin tällöin. Kun idean heti
tuoreeltaan laittaisi muistiin/paperille/tietokoneelle ja lähettäisi eteenpäin,
ei asia unohtuisi. Tulevaisuuslautakunta voisi sopivin väliajoin käsitellä
saapuneet ideat, ja päättää, olisiko niissä kehiteltävää, vai menevätkö suoraan roskakoriin.
Ideoitten keruu em. tavalla olisi mielestäni nykypäivää, joustavampi ja innostavampi tapa, kuin mitä Kuntalaissa säädelty kuntalaisaloite.”
Päätös: Tulevaisuuslautakunta päätti tästä lähtien ottaa ideoita vastaan jatkuvasti.
Ideapankkia varten perustetaan oma sähköpostiosoite ja lisäksi ideoita otetaan vastaan postitse ym. tavoin. Asiasta tiedotetaan kunnan nettisivuilla ja paikallislehdessä.

Tulevaisuuslautakunta totesi, että monet edellä käsitellyistä ideoista koskettavat vapaa-aikatoimea ja teknistä toimea. Tämän vuoksi lautakunta päätti kutsua vapaaaikasihteerin ja teknisen toimen päällikön seuraavaan kokoukseen, jossa pohditaan
keinoja ideoiden eteenpäin viemiseksi. Ko. kokoukseen kutsutaan paikalle myös
mahdollisia monitoimipuiston yhteistyö-/toteuttajatahoja.
____________
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Ennen varsinaista kokousta pidetyssä ideointipalaverissa (klo 18.00 –
18.40) tulevaisuuslautakunta keskusteli Monitoimipuisto-idean (idea nro 2,
alakoululaisten sarja) toteuttamismahdollisuuksista yhdessä Mannerheimin
Lastensuojeluliiton Teuvan paikallisyhdistyksen ja Teuvan Rivakattaret ry:n
edustajien sekä teknisen toimen päällikön, vapaa-aikasihteerin ja ruokapalvelupäällikön kanssa.
Varsinaisessa kokouksessa tulevaisuuslautakunta pohti keinoja lähinnä
teknistä tointa ja vapaa-aikatointa koskettavien ideoiden eteenpäin viemiseksi yhdessä teknisen toimen päällikkö Jukka Palomäen, vapaaaikasihteeri Annukka Käkelän ja ruokapalvelupäällikkö Anne Niemelän
kanssa.
Päätös: Käydyn keskustelun perusteella tulevaisuuslautakunta
1) päätti edetä Monitoimipuisto-idean (idea nro 2, alakoululaisten sarja)
osalta siten, että pyritään löytämään useita yhteistyö-/toteuttajatahoja ottamalla yhteyttä teuvalaisiin yhdistyksiin ja selvittämällä yritysten sponsorointimahdollisuuksia, jonka jälkeen selvitetään mahdollisuudet hankerahoitukseen;
2) totesi ideoiden Ylimääräisen kouluruoan myynti (idea nro 2) ja Teuvalaisten ruokajätteet ansaitsemaansa käyttöön (idea 18) osalta, että ylimääräistä ruokajätettä muodostuu vähän, joten tarvetta myyntiin ei ole;
3) totesi ideoiden Uusia harrastajia ja harrastuksia (idea nro 1, alakoululaisten sarja), Liikuntaa lisätään kaikissa ikäluokissa (idea nro 4) ja Kerhotoimintaa aktivoidaan (idea nro 5) osalta, että ongelmana on vetäjien puute.
Tulevaisuuslautakunta toivoo vapaa-aikatoimen edelleen jatkavan ideointia
uusien vetäjien löytymiseksi;
4) päätti toimittaa idean Musiikin, kuvataiteen ja tanssin yhteisiä esityksiä
Cross Over! (idea nro 6) kansalaisopiston rehtorille pohdittavaksi;
5) totesi Ilmainen vauva- ja perheuinti alle 3-vuotiaille lapsille ja heidän
vanhemmilleen -idean (idea nro 24) osalta, että toiminta käynnistynee koulutetun ohjaajan löydyttyä. Muutoin asia kuuluu vapaa-ajanlautakunnan ratkaisuvaltaan;
6) totesi Torille lehtipuita –idean (idea nro 15) osalta, että torialue on ahdas
ja puut hankaloittaisivat alueen hoitoa;
7) päätti toimittaa Vanhojen ränsistyneiden talojen purkaminen yleisten teiden varsilta –idean (nro 20) rakennuslautakunnalle;
8) totesi Kunta tarjoaa nimellisellä vuosivuokralla tiloja tyhjilleen jäävästä
Syreenin koulusta erilaisten kulttuuritoimijoiden käyttöön -idean (nro 27)
osalta, että kiinteistöstrategian laatiminen on kesken eikä täten tyhjilleen
jäävien kiinteistöjen jatkokäyttö ole vielä selvillä;
9) totesi, että Urheilukentälle talveksi matkaluistelurata –idea (nro 30) toteutetaan ensi talvena;
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10) päätti esittää idean Luovantien (välillä vanhustentalot – Lossanmäen
alikulku) kevyenliikenteen väylän rakentaminen korotettuna jalkakäytävänä
(idea nro 41) osalta kunnanhallitukselle toivomuksen, että asiaa tuodaan
esiin ELY-keskuksen edustajien kanssa käytävissä palavereissa. ELY:lle
voisi esittää asiassa liikenneturvallisuushanketta;
11) totesi, että Jouluvalojen suunnittelukilpailu –idea (nro 35) toteutetaan
tämän syksyn aikana siten, että etsitään muutamia jouluvalomalleja ja järjestetään niistä äänestys.
____________
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Ideapankkiin saapuneiden ehdotusten käsittely
Dnro D/351/00.01.02/2014
Lisätiedot: toimistosihteeri Marjo Nevala, p. 046 855 5014
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Tulev.ltk. 11 §

Tulevaisuuslautakunta on 3.7.2015 perustanut ideapankin, johon voi jättää
ehdotuksia jatkuvasti. Tarkoituksena on löytää uusia ideoita, joilla voidaan
edistää Teuvan, sen elinkeinoelämän ja kulttuurin monipuolista kehittymistä,
parantaa palvelujen toimivuutta, luoda uusimuotoisia palveluja, tehdä Teuvaa
tunnetuksi, parantaa kuntalaisten asuinympäristön viihtyisyyttä sekä edistää
kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja keskinäistä yhteistoimintaa.
Idean voi esittää joko omalla nimellä tai nimimerkillä. Kummassakin tapauksessa idean mukana tulee toimittaa esityksen tekijän nimi- ja yhteystiedot, mutta nimimerkillä esiinnyttäessä lähettäjän tietoja ei julkaista. Ehdotukseen tulee liittää lyhyt perustelu.
Ideoita otetaan vastaan www.teuva.fi -etusivulta löytyvän Ideapankki-linkin
välityksellä sekä sähköpostitse osoitteeseen teuva.ideapankki@gmail.com.
Lisäksi ideoita voi lähettää perinteisen postin mukana tai tuoda suoraan yhteispalvelupisteeseen.
Ideapankkiin on ajalla 3.7. - 4.8.2015 saapunut kolme ehdotusta.
Ehdotus: Tulevaisuuslautakunta käsittelee ideapankkiin saapuneet ehdotukset.
1) Ohjattujen erälomien järjestäminen
Minulla oli viime vuosituhannella Pudasjärvellä Eräloma Oy niminen yritys, jonka puitteissa järjestettiin ohjattuja 3...5 päivän "erälomia" luontoon.
Asiantuntevan oppaan ohjauksessa porukat vaelsivat ja asuivat lomaajan erä-olosuhteissa ja ruokaa tehtiin eri tavoin ja eri materiaaleista.
Kouluttajina ja oppaina meillä oli Suomen huippu-eränkävijöitä ja armeijan eläköitynyttä henkilöstöä. Silloin tuli niin paljon muuta liiketoimintaa
mukaan, että lopetin toiminnan, koska toiminta olisi silloin edellyttänyt
yrittäjän omaa täysi-aikaista panostusta. Kiinnostus oli silloin yllättävänkin
vilkasta. Markkinointi ja myynti hoidettiin valtakunnallisesti. Tämä sopii
erityisen hyvin eri tyyppisille ryhmämatkailijoille. Ja tasoja voisi löytyä
vauvasta vaariin. Jos joku olisi kiinnostunut lähtemään tämän tyyppiseen
yrittäjyyteen, voisin antaa ilman vastinetta käyttöön kaiken sen tiedon,
mikä silloin kerääntyi ja tukea matkaan lähtöä mahdollisesti muin tavoin,
yrittäjän itsensä asettamissa rajoissa. Parra olisi aivan loistava paikka tällaiselle toiminnalle ja tukisi siellä toimivaa muuta yrittäjyyttä. Lisäksi toisi
Teuvalle uusia matkailijoita, joilta aina jää paikkakunnalle jotain muutakin.
19.7.2015, Tapani Koski, Teuva

2) Kunnan Web-kamera näyttämään Mikkiläntielle ja samalla torialueelle.
Nykyinen kamerakuva (Axis) on todella heikkoa laatua, verrattuna monen
muun paikkakunnan web-kameroihin! Mallia voi katsoa esim. Teuvan
puolalaisen ystävyyskaupunki Cieszynin kamerasta:
http://www.cieszyn.pl/_kamera/
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Kuituverkkoaikakaudella ei tämä nykytilanne ole ainakaan parasta mainosta kunnallemme ja koko Suupohjan alueelle.
Teuvan Mikkiläntie risteysalueineen on nykyisin kirkonkylän pääkatu (jos
pakko käyttää 1-kamerasysteemiä). Mikkiläntien varrella on tärkeät yritystoiminnot ja liikenne. Torilla kokoonnutaan varsinkin kesäisin erilaisiin tapahtumiin ja pidetään kaikenlaisia tilaisuuksia. Myyntikojut ja kirppikset
luovat oman tunnelmansa.
Jos halutaan antaa Teuvasta myönteinen kuva ulkopaikkakuntalaisille ja
omalle väelle, niin kameran sijoittaminen uudelleen auttaisi huomattavasti
asiaa, koska toiminnallisuus näkyy aivan uudessa valossa torilla ja Mikkiläntiellä. Kamerasta voisi esimerkiksi tarkistaa päivittäin, onko torilla
myyntiä tai muuta tapahtumaa ja se toisi samalla liikennettä myös kunnan
info-sivuille ja paikallisiin yrityksiin!
30.7.2015, Pertti Kiuru, Teuva

3) Toimistohotelli etätyöntekijöille
Tietotyön määrä ja sitä kautta mahdollisuus tehdä työtä paikasta riippumatta on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Edellä mainittu kehitys
edistää kaupungista maalle muuttoa, josta saattaa muodostua voimakas
trendi lähivuosina. Teuvalla on runsaasti vapaata tilaa, johon voisi sijoittaa vuokrattavia etätyöpisteitä. Idean jalostamisen jälkeen asiaa voisi
markkinoida esimerkiksi kansallisena etätyöpäivänä 20.9.
4.8.2015, nimimerkki ”SV”

Päätös: Tulevaisuuslautakunta päätti siirtää ideoiden käsittelyn seuraavaan kokoukseen.
Keskustelun jälkeen tulevaisuuslautakunta päätti, että ideapankkiin saapuneita ehdotuksia kokoonnutaan jatkossa käsittelemään sen jälkeen, kun viisi ideaa on saapunut, mikäli kokousta ei ole tarpeen pitää muiden asioiden
takia.
____________
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Ilmoitusasiat, tulevaisuuslautakunta
Dnro D/202/00.02.04/2015
Lisätiedot: toimistosihteeri Marjo Nevala, p. 046 855 5014
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Tulev.ltk. 12 §

Tulevaisuuslautakunnan tietoon saatetaan seuraavaa:
- Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaukset touko- ja kesäkuulta 2015
toukokuu
Työttömiä työnhakijoita
(ml. henk.koht. lomautetut)
- miehiä
- naisia
- alle 25-vuotiaita
- yli 50-vuotiaita
- yli vuoden työttömänä
Avoimia työpaikkoja
Työttömyysaste, %

247
138
109
18
127
46
11
10,5

kesäkuu
246
133
113
27
113
43
9
10,4

- Väestörekisterikeskuksen väkilukutilastot toukokuulta - kesäkuulta 2015

vuodenvaihde 2014/15
toukokuu 2015
kesäkuu 2015

Pja

miehiä

naisia

yhteensä

2799
2778
2791

2744
2732
2744

5543
5510
5535

muutos vuodenvaiht. 2014/2015
- 33
-8

Ehdotus: Asiat merkitään tulevaisuuslautakunnan tietoon saatetuiksi.
Päätös: Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
____________
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Oikaisuvaatimusohjeet
Muutoksenhakukiellot
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 10 - 12

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:

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

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

