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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
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Hyväksyttiin työjärjestys.

Asiat §:t 13 - 16

Pöytäkirjan tarkastajat
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Marjo Nevala
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Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Teuva 8.9.2015

Tarja Alanko Heidi Kaleva

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä

Teuvan kunnanvirastossa  5.10.2015

Marjo Nevala, toimistosihteeri
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Tulevaisuuslautakunta 01.09.2015 13 §

Jouluvalojen uudistaminen

Dnro D/351/00.01.02/2014

Aikaisemmat käsittelyt: Tulevaisuuslautakunta 17.3.2015/§ 7, 9.6.2015/§ 8 ja 11.8.2015/§ 10.

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

Tulev.ltk. 13 § Tulevaisuuslautakunnan ideakilpailussa 2015 yleisen sarjan voitti seuraava
idea:

”Suunnittelukilpailu uusista jouluvaloista jotka voidaan toteut-
taa ledi-nauhoilla. Vanhat alkaa oikeasti olla vanhoja ja vanhan ai-
kaisia. Jo imagonkin kannalta voisi siirtyä lediaikaan.”

Tulevaisuuslautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 9.6.2015 ja päätti
esittää toivomuksen, että Teuvan kunta ja Teuvan Yrittäjät ry käynnistä-
vät kilpailun heti elokuussa koulujen alettua.

Tulevaisuuslautakunta pohti kokouksessaan 11.8.2015 keinoja ideoiden
eteenpäin viemiseksi yhdessä mm. teknisen toimen päällikkö Jukka Palo-
mäen kanssa. Tällöin lautakunta totesi, että Jouluvalojen suunnittelukilpailu
–idea toteutetaan tämän syksyn aikana siten, että etsitään muutamia joulu-
valomalleja ja järjestetään niistä äänestys kuntalaisten kesken.

Nykyiset jouluvalot on toteutettu 1980-luvulla talkootyönä.  Ensimmäiset va-
loaihiot ideoi ja valmisti palomieskerho, jonka jälkeen yrittäjäjärjestö ja elin-
keinolautakunta suunnittelivat ja valmistivat niitä lisää. Valoja on kaikkiaan
23 kpl ja ne ovat kooltaan 180 x 200 cm. Valonlähteinä niissä ovat hehku-
lamput.

Tulevaisuuslautakunnalle oli toimitettu koristevalojen toimittajien kuvastoja
ja valojen hintatietoja. Lisäksi mahdollisuutta jouluvalojen valmistamiseen
oli tiedusteltu Teakista ja Palvelukeskus Trillasta.

Keskustelun kuluessa kävi ilmi, että nykyisten jouluvalojen metallikehikot ja
kiinnikkeet ovat ajan myötä ruostuneet ja sen tähden ne ovat jo vaaralliset
käyttää.

Päätös:  Keskustelun jälkeen tulevaisuuslautakunta päätti yksimielisesti
ehdottaa kunnanhallitukselle, että

1)   jouluvaloista järjestetään kuntalaisten kesken äänestys siten, että ää-
nestää voi kunnan nettisivuilla, yhteispalvelupisteessä, kirjastossa, uima-
hallilla, torikioskilla ym.  Asiasta tiedotetaan Tejukassa, nettisivuilla, Teu-
vaOn-facebook-sivuilla ym.  Kukin voi antaa vain yhden äänen. Äänestys-
aika 16.-25.9.2015. Äänestäjien kesken arvotaan joulukori ym. palkintoja;

Liite nro 1 2)   äänestys suoritetaan liitteessä esitellyistä valomalleista. Kokonaiskus-
tannukset mallista riippuen 5000 – 9000 euroa;

3)  kaksi eniten ääniä saanutta jouluvalomallia hankitaan, toiset laitetaan
Porvarintielle ja toiset Mikkiläntielle;
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4)  Palvelukeskus Trillasta tilataan vaakuna-aiheinen jouluvalo sijoitetta-
vaksi kunnantalon läheisyyteen, kuten on ollut aiemminkin.

Kokouksessa oli asiantuntijana paikalla teknisestä toimistosta Asko Aalto.
_____________
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Liite nro 1, § 13
Tulevaisuuslautakunta 1.9.2015

Jouluvalomallit, joista ehdotetaan järjestettäväksi äänestys kuntalaisten kesken
(kaikista lämmin valosävy)

Hinta: 282 e (+alv)

  Hinta 385 e (+alv) Hinta: 360 e (+alv)    Hinta: 189 e (+alv) Hinta: 213 e (+alv)

Hinta: 395 e (+alv)

Huom!   Kuvissa osa valoista on sinertäviä (kylmän valkea sävy), mutta valot on tarkoitus hankkia lämpimän sävyisinä.

Sivu 4§ 13, TULEVLTK 1.9.2015 18:00 / Pykälän liite: Jouluvalomallit, liite nro 1
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Ideapankkiin ajalla 3.7.-26.8.2015 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. 14 § 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 tapa-
uksessa idean mukana tulee toimittaa esityksen tekijän nimi- ja yhteystie-
dot, mutta nimimerkillä esiinnyttäessä lähettäjän tietoja ei julkaista. Ehdo-
tukseen 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 yh-
teispalvelupisteeseen.

Tulevaisuuslautakunta kokoontuu käsittelemään ideapankkiin saapuneita
ehdotuksia sen jälkeen, kun viisi ideaa on saapunut, mikäli kokousta ei ole
tarpeen pitää muiden asioiden takia.

Ideapankkiin on ajalla 3.7. - 26.8.2015 saapunut viisi ehdotusta.

Ehdotus: Tulevaisuuslautakunta käsittelee ideapankkiin saapuneet ehdo-
tukset.

1)  Ohjattujen erälomien järjestäminen

Minulla oli viime vuosituhannella Pudasjärvellä Eräloma Oy niminen yri-
tys, jonka puitteissa järjestettiin ohjattuja 3...5 päivän "erälomia" luontoon.
Asiantuntevan oppaan ohjauksessa porukat vaelsivat ja asuivat loma-
ajan erä-olosuhteissa ja ruokaa tehtiin eri tavoin ja eri materiaaleista.
Kouluttajina ja oppaina meillä oli Suomen huippu-eränkävijöitä ja armei-
jan 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 erityyppisille 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 täl-
laiselle toiminnalle ja tukisi siellä toimivaa muuta yrittäjyyttä. Lisäksi toisi
Teuvalle uusia matkailijoita, joilta aina jää paikkakunnalle jotain muutakin.

19.7.2015, Tapani Koski, Teuva

Päätös: Tulevaisuuslautakunta päätti toimittaa idean tiedoksi ja mahdollisia
toimenpiteitä varten Luonto-Parran uudelle yrittäjälle.
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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/

Kuituverkkoaikakaudella ei tämä nykytilanne ole ainakaan parasta mai-
nosta kunnallemme ja koko Suupohjan alueelle.

Teuvan Mikkiläntie risteysalueineen on nykyisin kirkonkylän pääkatu (jos
pakko käyttää 1-kamerasysteemiä). Mikkiläntien varrella on tärkeät yritys-
toiminnot ja liikenne. Torilla kokoonnutaan varsinkin kesäisin erilaisiin ta-
pahtumiin 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 Mikki-
läntiellä. 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

Päätös: Tulevaisuuslautakunta päätti toimittaa idean hallinto- ja elinkeinotoi-
men sekä Suupohjan seutupalvelukeskuksen ICT-asiantuntijoiden selvitettä-
väksi.

3)  Toimistohotelli etätyöntekijöille

Tietotyön määrä ja sitä kautta mahdollisuus tehdä työtä paikasta riippu-
matta 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 sijoit-
taa vuokrattavia etätyöpisteitä. Idean jalostamisen jälkeen asiaa voisi
markkinoida esimerkiksi kansallisena etätyöpäivänä 20.9.

4.8.2015, nimimerkki ”SV”

Päätös:   Tulevaisuuslautakunta päätti ehdottaa Teakille, että suunnitelmissa
olevan tutkijahotellin oheen järjestetään mahdollisuus myös etätyöpisteiden
vuokraamiseen.

4)  Lapsista varoittava merkki

Tähän alkuun vähän esitietoa..

Lapseni aloitti 2-luokan yhtenäiskoulussa Teuvan kirkolla, taksi hakee
hänet kotitien päädystä, Saarelantie Karijoentien risteyksestä. Tien pää-
tyyn kokoontuvat myös muut alueen koululaiset ja he joutuvat ylittämään
Karijoentien.
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Taksin kääntymispaikalta kirkolle päin on 1,5 km suora ja Karijoelle päin
vajaa 1 km suora eli näkyvyys on hyvä, mutta näkyvyydellä on kääntö-
puolensa ja tiellä ajetaan todella kovaa. Kun kotoa katson 250 m (tien
päädyssä) päässä olevaa lastani niin hän näyttää todella pieneltä, kuinka
lapsi huomataan kun auton mittari näyttää 100 km/h? Alueella 80 rajoitus.
Tiellä ajaa myös paljon tukkirekkoja ja sorarekkoja.

Koulutaksi haki koululaisia ennen kotipihasta ja kotitien päädystä, 2015
vuoden alusta käytäntö muuttui ja nyt koululaiset kokoontuvat Karijoen-
tien varteen. Muut tienkäyttäjät eivät tiedä uutta käytäntöä ja siksi toivoi-
sin koulutaksin hakupaikkaan jonkinlaista varoitusmerkkiä että lapset
huomattaisiin ajoissa.

Töihin ajellessani huomasin Kainaston koulun kohdalla epävirallisen mer-
kin "Turvaa lapsen koulutie", alla luki sivistyslautakunta. Ilmeisesti Kauha-
joen kaupungin tekninen toimi on hommannut merkit ja ne pystytetään
koulujen läheisyyteen koulujen alkaessa.

Toivoisin Teuvallekin vastaavanlaisia (jos ei samanlaisia) kylttejä koulu-
jen läheisyyteen, taksien kääntöpaikoille yms.

Kaikkien säästötoimien keskellä lasten turvallisuuteen panostaminen olisi
positiivinen asia.

13.8.2015, nimimerkki ”Pipsanteri”

Päätös:  Tulevaisuuslautakunta päätti toimittaa idean tiedoksi ja mahdollisia
toimenpiteitä varten sivistystoimeen.

5)  Siirrettävien saunojen kokoontumisajojen järjestäminen

Toivon että Teuvan kunta ottaa järjestääkseen Siirrettävien saunojen ko-
koontumisajot Parrassa. On ymmärrettävää että tähän saakka tapahtu-
man järjestäneet ovat väsyneet, ja nyt tarvitaan apua muualta.

Löytyisikö joku keino? Esim. että kunta osallistuu kuten tähänkin saakka
(puut, vesi yms.) ja löytyisikö määrärahaa myös järjestysmiesten palk-
kaamiseen esim. jonkun alan organisaation kautta?

Voisiko yhdistysten, urheiluseurojen yms. kesken laittaa työnjakoa mui-
den töitten osalta? On sääli jos tämä tapahtuma siirtyy (ryövätään) muu-
alle. Miten mahtavat itse järjestäjät suhtautua ehdotukseen? Heiltä se on
tietenkin ensin kysyttävä. Eija ja Tero Sievi-Korte parhaiten osaavat ker-
toa, mitä kaikkea tapahtuman järjestäminen on vaatinut.

24.8.2015, Minna-Kaisa Rantala, Teuva

Päätös: Tulevaisuuslautakunta päätti kutsua Eija ja Tero Sievi-Korten asian-
tuntijoiksi seuraavaan kokoukseen, jossa pohditaan sauna-ajoasiaa.

_____________
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Monitoimipuiston rakentaminen

Dnro D/351/00.01.02/2014

Aikaisemmat käsittelyt: Tulevaisuuslautakunta 17.3.2015/§ 7, 9.6.2015/§ 8 ja 11.8.2015/§ 10.

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

Tulev.ltk. 15 § Tulevaisuuslautakunnan ideakilpailussa 2015 alakoululaisten sarjan voitti
idea monitoimipuiston rakentamisesta.

”Monitoimipuisto (nimimerkki ”Rasvattu salama”)
Olemme idoineet Teuvalle monitoimipuiston. Puistossa olisi aktiviteettia kai-
ken ikäisille: keinuja, kiipeilytelineitä, karuselli, kiipeilypuita, makkaranpaisto-
paikka, nurmikkoalue, jossa voi olla piknikillä, pienimuotoinen jalkapallokent-
tä, lapsiparkkipalvelu, ilmaisia markkinapöytiä, joissa voi myydä tavaroi-
taan/tuotteitaan, jäätelökioski, keikkalava soittajille/konsertin pitäjille, pieni
maja, jossa olisi tietoa Teuvan historiasta, nähtävyyksistä ym. Teuvaan liitty-
vistä asioista, lampi puistossa, jossa suihkulähde ja ankkoja ja myös alue,
mihin lapset voisivat pulahtaa vilvoittelemaan, alue, jossa voi vapaasti lenk-
keillä 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.”

Tulevaisuuslautakunta käsitteli asiaa 9.6.2015 ja päätti pitää syksyllä ide-
ointikokouksen, johon kutsutaan mukaan mahdollisia monitoimipuiston yh-
teistyö-/toteuttajatahoja. Lautakunta totesi yksimielisesti, että monitoimi-
puiston maapohjan tulee olla kunnan omistuksessa.

Lautakunta päätti liittää Monitoimipuisto-ideaan seuraavat ideat:

”Skeitti-/temppupyörärata esimerkiksi nuorisoseuran isolle hiekka-
alueelle (nimimerkki ”Yks pössöö”)

”Skeitti/temppupyörärata, esimerkiksi nuorisoseuran isolle hiekka-alueelle,
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 kesä-
töihin teuvalainen nuori, jonka palkan maksaisi kunta.

Rata pitäisi olla ilmainen, kuten Kauhajoellakin on. Mukaan alueen suunnit-
teluun täytyisi ottaa teuvalaiset alan harrastajat, jotka kertoisi, millainen sen
pitää olla ja tehtäisiin siitä sitten 2 kertaa parempi kuin Kauhajoella on. Saa-
taisiin kauhajokisetkin meille skeittaamaan ja jonku euron kuntaan jättä-
mään.

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. Kus-
tannukset tälläisen tekemiseen ei voi äyttömiä olla.”
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Uimahallin läheisyyteen monitoimikeskus (nimimerkki ”Mietintämyssy”), 2.
palkinnon voittanut idea
”Teuva nousuun!!!

Visio ja alustavat suunnitelmat toteuttaviksi 2020 mennessä:
Uimahallin läheisyyteen suunniteltava ja tehtävä monitoimikeskus.

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 rahoi-
tusmahdollisuuksista. Ps. ei se lama ikuisesti kestä.

Säntin alueella olisi mahdollisuus rakennuttaa yksityisiä asuntoja ja tilaa
olisi vielä ympärillä viihtyisää puistoa varten.”

Lakkautetun koulun voimistelusalista seinäkiipeilyhalli (nimimerkki
”JAP”)
”Vanhan lakkautetun koulun voimistelusalista tehdään seinäkiipeilyhal-
li turvanaruilla tai ilman. Annetaan esim. jollekin yrittäjälle sali nauret-
tavalla vuokralla tai ilmaiseksi käyttöön Lähikunnissa ei tietääkseni ole
vastaavaa juttua. Googlaa "seinäkiipeily" tai "boulderointi."

Vanhaan lakkautettuun kouluun värikuulasotaa varten ”kaupunkisota”-
paikka (nimimerkki ”JAP”)
”Vanhaan lakkautettuun kouluun tehdään värikuulasotaa varten "kaupunki-
sota" paikka. Koulun piha ja sisätilat käyttöön. Ei tarvitse lämmittää ja lasit-
kin voi poistaa. Googlaa "värikuulasota" tai paikkahan voi tietysti olla myös
Parran maasto.”

Tulevaisuuslautakunta pohti kokouksessaan 11.8.2015 keinoja lähinnä tek-
nistä tointa ja vapaa-aikatointa koskettavien ideoiden eteenpäin viemiseksi
yhdessä teknisen toimen päällikkö Jukka Palomäen, vapaa-aikasihteeri
Annukka Käkelän ja ruokapalvelupäällikkö Anne Niemelän kanssa. Ennen
varsinaista kokousta pidettiin monitoimipuiston toteuttamismahdollisuuksis-
ta ideointipalaveri, jossa olivat lisäksi läsnä Mannerheimin Lastensuojelulii-
ton Teuvan paikallisyhdistyksen ja Teuvan Rivakattaret ry:n edustajat. Tu-
levaisuuslautakunta päätti edetä Monitoimipuisto-idean osalta siten, että
pyritään löytämään useita yhteistyö-/toteuttajatahoja ottamalla yhteyttä teu-
valaisiin yhdistyksiin ja selvittämällä yritysten sponsorointimahdollisuuksia.
Tämän jälkeen selvitetään mahdollisuudet hankerahoitukseen.

Useiden yhdistysten taholta on ilmennyt kiinnostusta talkootyöhön, mutta
hankkeen hakija-/toteuttajatahoa ei ole löytynyt.

Päätös: Keskustelun jälkeen tulevaisuuslautakunta päätti esittää kunnan-
hallitukselle, että kunta käynnistää toimenpiteet monitoimipuiston aikaan-
saamiseksi ja hakee hankkeeseen Leader-rahoitusta.
____________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Tulevaisuuslautakunta 01.09.2015 16 §

Tulevaisuuslautakunnan ilmoitusasiat

Dnro 222/00.02.04/2015

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

Tulev.ltk.16 § Tulevaisuuslautakunnan tietoon saatetaan seuraavaa:

-  Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaukset toukokuulta -
heinäkuulta 2015

toukokuu   kesäkuu   heinäkuu
Työttömiä työnhakijoita
(ml. henk.koht. lomautetut) 247 246 251
- miehiä 138 133 133
- naisia 109 113 118
- alle 25-vuotiaita 18 27 23
- yli 50-vuotiaita 127 113 118
- yli vuoden työttömänä 46 43 46
Avoimia työpaikkoja 11 9 5
Työttömyysaste, % 10,5 10,4 10,6

- Kunnanhallitus on 17.8.2015 päättänyt, että Taidetalo Teuvalle! –idea ja
Syreenin koulun tilojen käyttöä koskeva idea (Kunta tarjoaa nimellisellä
vuosivuokralla tiloja tyhjilleen jäävästä Syreenin koulusta erilaisten kult-
tuuritoimijoiden käyttöön) käsitellään kiinteistöstrategian laadinnan yh-
teydessä.

- Väestörekisterikeskuksen väkilukutilastot toukokuulta - heinäkuulta 2015
miehiä naisia yhteensä muutos vuoden-

vaiht. 2014/2015
 vuodenvaihde 2014/15 2799 2744 5543
 toukokuu 2015 2778 2732 5510 - 33
 kesäkuu 2015 2791 2744 5535 - 8
 heinäkuu 2015 2795 2739 5534 - 9

Pja Ehdotus:  Asiat merkitään tulevaisuuslautakunnan tietoon saatetuiksi.

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Oikaisuvaatimusohjeet

Muutoksenhakukiellot

Kieltojen
perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnal-

lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: 13 - 16

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

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:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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