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Paikka Kuohun kokoustila (Porvarintie 20 A 3)

Aika tiistai 6.10.2015  klo  18.00 – 19.15

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

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja, poissa
jäsen, poissa
jäsen, poissa
jäsen, poissa
jäsen
jäsen
jäsen, §:t 17-19, klo 18.00–19.00
jäsen
Markku Harjunpään varajäsen
Martti Filppulan varajäsen

Muut saapuvilla olleet Sievi-Korte Eija

Sievi-Korte Tero

Nevala Marjo

Siirrettävien saunojen kokoontumisajot ry:n
edustaja, asiantuntija § 17, klo 18.00–18.45
Siirrettävien saunojen kokoontumisajot ry:n
edustaja, asiantuntija § 17, klo 18.00–18.45
toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Työjärjestys

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyväksyttiin työjärjestys.

Asiat §:t  17 - 20

Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Luopa ja Kaisu Viljanmaa.

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Anu Mäntylä
puheenjohtaja

Marjo Nevala
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Teuva         .    .2015

Kalevi Luopa Kaisu Viljanmaa

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä

Teuvan kunnanvirastossa  2.11.2015

Marjo Nevala, toimistosihteeri
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Tulevaisuuslautakunta 06.10.2015 1 §

Ideapankkiin saapunut idea, Siirrettävien saunojen kokoontumisajojen järjestäminen jatkossa

Dnro D/268/07.02.02.03/2015

Aikaisemmat käsittelyt: Tulevaisuuslautakunta 1.9.2015 § 14

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

Tulev.ltk. 17 § Tulevaisuuslautakunnan ideapankkiin oli 24.8.2015 saapunut seuraava
idea:

”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”

Kokouksessa olivat kutsuttuina asiantuntijoina paikalla Siirrettävien sauno-
jen kokoontumisajot ry:n edustajat Eija ja Tero Sievi-Korte.

Asiasta käytiin keskustelua, jossa todettiin mm., että Siirrettävien saunojen
kokoontumisajot on järjestetty nyt kymmenen kertaa ja ensi vuonna on tar-
koitus pitää välivuosi. Tapahtuma on saanut laajaa julkisuutta ja lisännyt
Teuvan tunnettavuutta jopa ulkomaita myöden. Sauna-ajot kerää tuhansit-
tain yleisöä ja järjestelyt on mitoitettava sen mukaan. Järjestelyihin toivo-
taan jatkossa apuvoimia.

Päätös: Keskustelun jälkeen tulevaisuuslautakunta päätti esittää kunnan-
hallitukselle, että kunta osallistuu jatkossa osavastuullisena tahona Siirret-
tävien saunojen kokoontumisajojen järjestelyihin.

Tulevaisuuslautakunta viittaa Teuvan kulttuuristrategian 2012-2016 koh-
taan 2a ”Tapahtumista eloa ja voimaa, tapahtumat kunnan voimavarana ja
hyvinvoinnin edistäjänä”, jossa  todetaan, että ”Turvataan olemassa olevien
tapahtumien tulevaisuus jatkossakin huomioimalla tapahtumat kunnallises-
sa päätöksenteossa.”
____________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Tulevaisuuslautakunta 06.10.2015 2 §

Ideapankkiin ajalla 27.8.- 29.9.2015 saapuneiden ehdotusten käsittely

Dnro D/264/00.01.02/2015

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

Tulev.ltk.18 § 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 27.8.- 29.9.2015 saapunut kaksi ehdotusta.

Pja Ehdotus:  Tulevaisuuslautakunta käsittelee ideapankkiin saapuneet ehdo-
tukset:

1)  Teuvan Talkoot

”Teuvan Talkoot, eli saisiko tavallisia ja eri alojen ihmisiä korjaamaan/
siistimään keskustan aluetta keväisin komiampaan kuntoon kökällä?
Ammattihenkilöt vaativimpia ja muut roskia ym. Nytkin kasvaa koivuja ja
heinää ajoradan ja jalkakäytävän asvaltin raoista Olis jokavuotinen yh-
teishengen tekijä??? Kunta vois tarjota vaikka mehua kökkäväelle....”

31.8.2015, nimimerkki: Siisti Silmälle”

Päätös:  Keskustelun jälkeen tulevaisuuslautakunta päätti toimittaa idean
tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten tekniseen toimeen

2) Työn muistomerkin siirtäminen näkyvämmälle paikalle

”Kulttuuritalo Orrelan puistossa sijaitsee v. 1971 Teuvalla pidetyn Etelä-
Pohjanmaan maatalousnäyttelyn yhteydessä paljastettu Työn muisto-
merkki.  Metallista valmistetun patsaan ovat muistini mukaan suunnitel-
leet ja toteuttaneet kansalaisopiston rehtori Seppo Paasio, metalliseppä
Risto Rautavirta, valokuvaaja/lehtimies Leo Rintala ja opettaja Esko Vai-
nio.
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Tulevaisuuslautakunta 06.10.2015 2 §

Muistomerkki on jäänyt kasvaneen puuston peittoon. Samassa puistossa
Työn muistomerkin edessä näkyvällä paikalla on myöhemmin pystytetty
sotaan lähdön muistokivi, joka kiinteästi liittyy Orrelan (aik. seurakuntata-
lon) historiaan. Työn muistomerkki ei sen sijaan ole sidoksissa Kulttuuri-
talo Orrelaan eikä sen historiaan.

Esitän, että
Työn muistomerkki siirretään uuteen, näkyvämpään paikkaan, esim. Por-
varintien ja Mukkalantien kulmauksessa olevalle vapaalle tonttialueelle
(alue rajoittuu Kuisma Rautavirran liiketonttiin, Osuuspankin parkkialuee-
seen ja Porvarintiehen). Tässä muistomerkki olisi näkyvällä paikalla kes-
kustan tuloreitin varrella.  Kohdevalaistuskin olisi helppo vetää lähistön
katuvalopylväästä.  Alue on tiettävästi Osuuspankin omistuksessa, mutta
uskon, että neuvotellen sijoituspaikka muistomerkille heltiäisi.  Ja helppo-
han se olisi nykypäivän koneilla siirtää uuteen paikkaan, mikäli ko. maa-
alueelle tulisi muuta käyttöä.

Muistomerkin idea, esi-isien työn kunnioittaminen, ei ole vanhentunut.
Työn muistomerkin paljastaminen uudella paikalla voisi olla aihe teuva-
laisten juhlaan. Myönteisenä uutisena se saattaisi levitä laajemmallekin.

Liitteenä kuva Työn muistomerkistä ja kartta ehdotetusta paikasta

8.9.2015, nimimerkki: Kunniaa esi-isien työlle”

Päätös:   Keskustelun jälkeen tulevaisuuslautakunta päätti esittää teknisel-
le lautakunnalle, että Työn muistomerkin ympäristö maisemoidaan ja muis-
tomerkki kohdevalaistaan. Muistomerkki säilytetään nykyisellä paikallaan
Orrelan puistossa.
____________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Tulevaisuuslautakunta 06.10.2015 3 §

Jouluvalojen uudistaminen, äänestyksen tulos

Dnro D/228/10.03.01.06/2015

Aikaisemmat käsittelyt: Tulevaisuuslautakunta 17.3.2015 § 7, 9.6.2015 § 8, 11.8.2015 § 10 ja 1.9.2015 § 13

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

Tulev.ltk. 13 §
1.9.2015 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 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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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Tulevaisuuslautakunta 06.10.2015 3 §

4)  Palvelukeskus Trillasta tilataan vaakuna-aiheinen jouluvalo sijoitetta-
vaksi kunnantalon läheisyyteen, kuten on ollut aiemminkin.

Kokouksessa oli asiantuntijana paikalla teknisestä toimistosta Asko Aalto.
_____________

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

Khall 156 §
7.9.2015
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy tulevaisuuslautakunnan ehdotuksen.
Liite nro 2

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Tulev.ltk. 19 §
6.10.2015 Äänestys jouluvaloista suoritettiin ajalla 16.-27.9.2015. Ääniä annettiin yh-
Liite nro 1 teensä 751 kpl, äänestyksen tulos on liitteenä.

Pja Ehdotus: Tulevaisuuslautakunta merkitsee tiedoksi äänestyksen tuloksen
ja suorittaa arvonnat osallistujien kesken.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tulevaisuuslautakunta esitti toivomuksen,
että äänestyksessä voittanut valomalli sijoitetaan Porvarintielle ja toiseksi
tullut Mikkiläntielle.

Äänestäjien kesken suoritetussa arvonnassa joulukorin voitti Juho Ketonen
ja kirjapalkinnot menivät Tuija Korkeamäelle ja Reijo Vähämäelle.
____________
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Liite nro 1, §  19
Tulev.ltk. 6.10.2015

JOULUVALOÄÄNESTYKSEN TULOS

1 2 3 4 5 6

120 x 130

131 ääntä
4. sija

200 x 70 cm 200 x 80 cm 150 x 80 cm 170 x 115 cm 250 x 75 cm

146 ääntä 47 ääntä 54 ääntä 179 ääntä 189 ääntä           + 5 tyhjää ääntä
3. sija 6. sija 5. sija 2. sija 1. sija

Ääniä yhteensä 751 kpl.
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Tulevaisuuslautakunta 06.10.2015 4 §

Tulevaisuuslautakunnan ilmoitusasiat

Dnro 269/00.02.04/2015

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

Tulev.ltk. 20 § Tulevaisuuslautakunnan tietoon saatetaan seuraavaa:

- Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus, jonka mukaan Teu-
valla oli elokuun lopussa 2015 työttömiä työnhakijoita 245 (127 miestä ja
118 naista), alle 25-vuotiaita 29, yli 50-vuotiaita 109, yli vuoden työttömänä
44, avoimia työpaikkoja 8, työttömyysaste 10,4 %

 - Väestörekisterikeskuksen väkilukutilasto elokuulta 2015, väkiluku 5514,
josta miehiä 2786 ja naisia 2728, muutos vuodenvaihteesta -29

Pja Ehdotus:  Asiat merkitään tulevaisuuslautakunnan tietoon saatetuiksi.

Päätös:  Ehdotus hyvksyttiin.
____________
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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: 17 - 20

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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