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Paikka Kuohun kokoustila (Porvarintie 20 A 3)

Aika tiistai 17.11.2015  klo  18.00 – 18.50

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

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja, poissa
jäsen, poissa
jäsen, poissa
jäsen
jäsen
jäsen, poissa
jäsen
jäsen
Markku Harjunpään varajäsen

Muut saapuvilla olleet Nevala Marjo toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Työjärjestys

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyväksyttiin työjärjestys.

Asiat §:t 21 - 24

Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Martti Filppula ja Kalevi Lehtola.

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Anu Mäntylä
puheenjohtaja

Marjo Nevala
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Teuva 26.11.2015

Martti Filppula Kalevi Lehtola

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä

Teuvan kunnanvirastossa  7.12.2015

Marjo Nevala, toimistosihteeri
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Tulevaisuuslautakunta 17.11.2015 1 §

Ideapankkiin ajalla 30.9. - 10.11.2015 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. 21 § 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 30.9. – 10.11.2015 saapunut kaksi ehdotusta.

Pja Ehdotus:  Tulevaisuuslautakunta käsittelee ideapankkiin saapuneet ehdo-
tukset:

1)   Koirille tarkoitettu aidattu ulkoilualue, ns. koirapuisto

”Koiraihmisenä ja koiran omistajana olisin iloinen jos kunnassa olisi koiril-
le tarkoitettu aidattu ulkoilualue, eli ns. koirapuisto, johon koiran voisi
päästää vapaasti juoksemaan pelkäämättä että se karkaa tai aiheuttaa
vaaraa tai häiriötä muille liikkujille. Ja samalla koira saisi sosiaalista
kanssakäymistä muiden koirien ja omistaja koiranomistajien kanssa.
Kaikki eivät halua eivätkä voi viedä koiraansa metsään tai luontopoluille.”

7.10.2015, Eija Mäki-Turja

Tulevaisuuslautakunta keskusteli asiasta. Koirapuiston paikkavaihtoehtoina
tulivat esiin mm. Kafin hiekkakenttä ja Teakin vieressä oleva nurmikkoalue.

Päätös: Tulevaisuuslautakunta päätti toimittaa idean tekniseen toimeen.

2)  Liikennepuisto

”Liikennepuisto (keskustaan)! Asfalttialue, tiemerkinnät, muutama liiken-
nemerkki. Muutama isompi polkuauto, muutama pienempi polkuauto. Ke-
sätöitä 1-2 nuorelle. Pari penkki/pöytäryhmää, pajamaja. Mallia voi ky-
säistä Lapualta. Varmasti hyödynnettäisiin päivähoidosta, alakoulusta. Ja
olisi myös kotona hoidossa oleville lapsille vanhempien kanssa puuhaa!”
16.10.2015 Anna-Liisa, Siiri ja Leevi Perälä
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Tulevaisuuslautakunta 17.11.2015 1 §

Päätös: Tulevaisuuslautakunta päätti liittää idean monitoimipuistoa koske-
vaan ideakokonaisuuteen.
____________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Tulevaisuuslautakunta 17.11.2015 2 §

Vuoden 2016 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018, tulevaisuuslautakunta

Dnro D/238/02.02.00/2015

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

Tulev.ltk. 22 § Kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman laa-
dintaohjeet 8.10.2015. Vuoden 2016 talousarvio tulee laatia seuraavin pää-
periaattein:
- Menomäärärahoja vähennetään suunnitelmallisesti
- Palkankorotukset ovat 0,3 – 0,6 prosenttia toimialasta riippuen
- Maksujen ja myyntituottojen taksat tarkistetaan vastaamaan muuttunei-

ta kustannusrakenteita
- Kunnallisveroprosenttia ei koroteta
- Yleistä kiinteistöveroprosenttia korotetaan maltillisesti

Esityslistan ohessa lautakunnalle toimitetaan talousarvion ja taloussuunni-
telman laadintaohjeet, talousarvion toteutumatiedot vuodelta 2014 ja tam-
mi-lokakuulta 2015 sekä lautakunnan tuloskortti.

Pja Päätös: Tulevaisuuslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että vuoden
2016 talousarvioon varataan 6500 euron määräraha tulevaisuuslautakun-
nan käytettäväksi.

Liite nro 1 Tulevaisuuslautakunta hyväksyi tuloskortin liitteen mukaisena.
____________
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Liite nro 1, § 22
 Tulevaisuuslautakunta 17.11.2015

Tulevaisuuslautakunnan tuloskortti

TULEVAISUUSLAUTAKUNNAN PERUSTEHTÄVÄ
Yhteistyössä eri tahojen kanssa etsiä ideoita ja työstää ne ehdotuksiksi kunnan kehityksen ja
tulevaisuuden turvaamiseksi.

VISIO 2020
Teuvalla  on  toimivat  lähipalvelut  ja vireä elinkeinoelämä. Täällä on hyvä asua ja yrittää.
Yhteisöllisyyttä ja juuriamme arvostaen elämme ajassa. Elinvoimaisena kuntana hyödyn-
nämme uusinta teknologiaa ja tietoliikenneyhteyksiä.

STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT
Toimintaympäristömuutosten ennakointi
Kuntatalous
Yhteistyö ja kumppanuus
Toimiva ja ohjattavissa oleva palvelujärjestelmä
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
Yrittäjyyden vahvistaminen
Vetovoima työikäisten ja nuorten keskuudessa
Kiinteistöt

ARVOT
Oikeudenmukaisuus
Suvaitsevaisuus ja avoimuus
Asukas- ja asiakastyytyväisyys
Yrittäjyys
Kokonaistaloudellisuus

Näkökulma ja kriittiset
menestystekijät

Strategiset tavoitteet
2016-2018

Avainmittarit ja tavoitetaso Operatiiviset toimenpiteet /
keinot

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

Saumattoman yhteistyön
luominen kuntalaisten, oppilai-
tosten, järjestöjen, kyläyhteisö-
jen, viranhaltijoiden sekä kun-
nanhallituksen ja lautakuntien
kanssa

Kuntalaisten osallistuminen ke-
hittyy positiivisesti

Kuinka monta hyvää ideaa löy-
detty ja esitetty eteenpäin

Tarpeeksi moni lautakunnan
tekemistä ehdotuksista toteutuu

Ideapankki

Yleisen toimeliaisuuden
ylläpito Teuvalla

Elinkeinoelämän ja kulttuurin
vireys

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

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

Ympäristö- ja energia-asiat Teuvalaiset ottavat ympäristö-
ja energia-asiat huomioon
arkielämässään

Ympäristö- ja energia-asioiden
esilläpito, asiantuntijoiden
käyttö
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Työllisyys Pitkäaikaistyöttömien ja nuor-
ten työttömien syrjäytymisen
estäminen

Työttömyysasteen pieneneminen Haetaan malleja onnistuneista
hankkeista

Kuntalaisten hyvinvointi Kuntalaiset ottavat aktiivisen
roolin hyvinvointinsa suhteen

Hyvinvoinnin lisääntyminen Tiedotus kampanjointi,
toimiminen ruohonjuuritasolla

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

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

Idean käsittelyaika lautakunnas-
sa.

Esityksen käsittelyaika virka-
koneistossa ja hallinnossa.

Tehokas ehdotusten eteen-
päinmenon seuranta

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

Kunnan tunnettuuden lisäämi-
nen
Teuvalaisten itsetunnon kohot-
taminen

Lautakunnan jäsenten moti-
vaation ylläpito

Visiointi ja tulevaisuuden en-
nakointi

Kunnan positiivinen medianäky-
vyys
Kuntalaispalaute

Kokousten ja käsiteltyjen asioiden
määrä

Teuvan vahvuuksien esiintuon-
ti
Kuntaan muuttaneilta saatu
palaute

T a l o u s
Lautakunnan tekemät ehdo-
tukset vahvistavat toteutet-
tuna tulevaisuudessa kunta-
taloutta.

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

Lautakunnan ehdotusten tuoma
hyöty/näkyvyys kunnalle.

Lautakunnan oma budjetti
mahdollistaa sen toiminnan.

Budjetissa pysyminen.

Teuvan väestökehityksen
pitäminen positiivisempana
kuin naapurikunnissa.

Väestökehitys Markkinointi
Myönteisen kuntakuvan luo-
minen.

T a v o i t e M i t t a r i T a v o i t e t a s o   2016

Kuntalaisten hyvinvointi.
Teuvalaisen identiteetin vaaliminen ja vahvis-
taminen.

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

17.11.2015/mn

Tuloslaskelma TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018

TOIMINTATULOT - - - - -

TOIMINTAMENOT - 4 926,94 - 6 500 - 6 500 - 6 500 - 6 500

TOIMINTAKATE - 4 926,94 - 6 500 - 6 500 - 6 500 - 6 500
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Tulevaisuuslautakunta 17.11.2015 3 §

Tulevaisuuslautakunnan ilmoitusasiat

Dnro 297/00.02.04/2015

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

Tulev.ltk. 23 § Tulevaisuuslautakunnan tietoon saatetaan seuraavaa:

- Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus, jonka mukaan Teu-
valla oli syyskuun lopussa 2015 työttömiä työnhakijoita 233 (122 miestä ja
111 naista), alle 25-vuotiaita 29, yli 50-vuotiaita 103, yli vuoden työttömänä
38, avoimia työpaikkoja 12, työttömyysaste 9,9 % (heinäkuussa 10,6 %,
elokuussa 10,4 %)

- Väestörekisterikeskuksen väkilukutilasto syyskuulta 2015, väkiluku 5502,
josta miehiä 2785 ja naisia 2717, muutos vuodenvaihteesta -41

- Sunnuntaikahvila on toiminut kuluneena kesänä Torikioskilla. Kahvila on
ollut avoinna ajalla 14.6. – 30.8. kymmenenä sunnuntaina. Kahvilanpitäjinä
ovat toimineet teuvalaiset yhdistykset.

Pja Ehdotus:  Asiat merkitään tulevaisuuslautakunnan tietoon saatetuiksi.

Päätös:  Merkittiin tiedoksi.
____________

D: 297/2015§ 23, TULEVLTK 17.11.2015 18:00 Sivu 8

mailto:etunimi.sukunimi@teuva.fi


TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Tulevaisuuslautakunta 17.11.2015 4 §

Muut asiat

Dnro 297/00.02.04/2015

Tulev.ltk. 24 § Tulevaisuuslautakunta keskusteli tulevaisuusaiheisen blogin perustamises-
ta kunnan nettisivuille ja sosiaalisen median hyödyntämisestä blogitekstien
jakamisessa ja kirjoittajien hankinnassa.

 Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.
__________
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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: 21 - 24

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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