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Horonkylän koulun lakkauttaminen 1.8.2014 alkaen
Dnro D/107/12.00.01.01/2014
Valmistelija / lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä, p. 050 386 4611
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Varhaiskasvatusja koulutusltk 31 §
26.3.2014

Teuvan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 31.8.2009 54 § tehnyt seuraavan päätöksen:
”Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston päättäneen yksimielisesti, että
Teuvan kunnan koulukeskuksen perusparannuksen saneerauksen valmistuttua viimeistään vuonna 2015 Teuvan keskusta-alueen koulut (Kauppila,
Komsi, Riippi, Sepän Ahjo ja Syreeni) sekä niiden esioppilaat siirtyvät korjattuihin yhteiskoulun tiloihin. Horon ja Norin koulut jatkavat kunnes oppilasmäärä alittaa 16 oppilasta. Vuodesta 2015 alkaen on voimassa, että
Äystön ja Perälän koulut jatkavat kolmiopettajaisina kunnes oppilasmäärä
alittaa 36 oppilasta, jonka jälkeen koulu lakkautetaan. Yhteiskoulun sekä
lukion oppilaat siirtyvät saneerattuihin lukiorakennuksen tiloihin.”
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 22.4.2013 35 § liitteet numero 1-2
päättänyt lakkauttaa Komsin, Kauppilan ja Riipin koulut 1.8.2013 lukien.
Lakkautettujen koulujen oppilaiden peruskoululain 6 § 1 ja 2 momentin mukainen lähikoulu on 1.8.2013 lukien ollut Syreenin koulu. Koulujen vakinaiset opettajat virkoineen on siirretty Syreenin kouluun. Kunnanvaltuusto on
kokouksessaan 25.11.2013 § 73 päättänyt lakkauttaa Syreenin koulun ja
Teuvan yhteiskoulun 1.1.2014 lukien. Samassa valtuuston kokouksessa
25.11.2013 § 72 valtuusto on päättänyt perustaa 1.1.2014 lukien Teuvan
yhtenäiskoulun. Koulu toimii peruskorjatussa koulukeskuksessa. Lakkautetun Syreenin koulun oppilaiden peruskoululain 6 § 1 ja 2 momentin mukainen lähikoulu on 1.1.2014 lukien Teuvan yhtenäiskoulu.
Helmikuun 2014 kouluun ilmoittautumisen mukaan Horonkylän koulun oppilasmäärä tulee 1.8.2014 olemaan 14 oppilasta, 2015 –2016 11 oppilasta,
2016 – 2017 10 oppilasta, 2017 – 2018 11 oppilasta, 2018 – 2019 kahdeksan oppilasta, 2019 – 2020 seitsemän oppilasta ja 2020 – 2021 yhdeksän
oppilasta (liite)
Yhtenäiskoulun apulaisrehtorin mukaan lakkautettavan Horonkylän koulun
oppilaiden siirtyminen yhtenäiskoulun 1 – 6 luokkiin sujuu ongelmitta. Perusopetusryhmiä ei tarvitse perustaa lisää eikä lisäavustajia tarvita. Horonkylän koulun lukuvuoden 2013 – 2014 tuntikehys on 55 tuntikehystuntia/viikko. Keskimääräisen tuntikehystunnin keskimääräinen hinta on 35,95
€ / vuosiviikkotunti eli vuoden kokonaistuntikehys (38 viikkoa) on 77 113 €.
Horonkylän koulun tilinpäätöksen 2011 mukaiset kokonaiskustannukset
ovat 203 425 €, vuosi 2012 184 828 € ja vuosi 2013 185 566 €. Kiinteistömenot sisältävät kiinteistöpalveluiden ja ruokapalveluiden vyörytykset.
Horonkylän koulun kiinteistömenot (sähkö, vesi, lämmitys ymv.) ovat vuoden 2011 tilinpäätöksen mukaan 35 502 €, vuoden 2012 osalta 40 438 € ja
vuoden 2013 osalta 35 364 €.
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Horonkylän koulun kahdesta virasta on tällä hetkellä toinen täytetty määräaikaisesti, lisäksi koulussa on yksi siivous- ja keittiötyötä tekevä osaaikainen työntekijä. Kunnan perusopetuksen 1-6- luokilla on lukuvuonna
2013-2014 kaksi määräaikaista luokanopettajan virkaa Horonkylän viran lisäksi. Eläkkeelle on siirtymässä ennakkotiedon mukaan yksi luokanopettaja
1.8.2014 alkaen. Horonkylän koulun lakkautuksen myötä arvioitu säästö
opetushenkilökunnan osalta on noin 80 000 € vuodessa (sis. sos. menot).
Kiinteistömenojen osalta säästö on 30 000 – 35 000 € vuodessa. Koulun
mahdollisen myynnin jälkeen säästö on kiinteistömenojen osalta vielä suurempi. Oppilaiden kuljetus hoituu pääsääntöisesti olemassa olevien oppilaskuljetusten puitteissa. Lisäkustannus on n. 18 000 € vuodessa 1-2 luokkien osalta. Matka kestää n. 15-20 minuuttia/suunta.
Teuvan kunnan vuosikate oli vuonna 2011 noin - 1,2 milj. ja tulos -2,5 milj.
Vuona 2012 vuosikate oli n. -1,1 milj. ja tulos -2,4 milj. Arvioitu vuosikate on
vuonna 2013 n. 0,1 milj. ja tulos n. -1,3 milj. Näin ollen säästöjä on välttämättä saatava, että kunta saa vuosikatteensa ja tuloksensa pysyvästi positiivisiksi.
Siv.tj

Ehdotus: Teuvan varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää esittää
kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Horonkylän koulu lakkautetaan 1.8.2014 alkaen. Lakkautettavan koulun oppilaiden peruskoululain 6 §
1 ja 2 momentin mukainen lähikoulu on 1.8.2014 lukien Teuvan yhtenäiskoulu. Horonkylän koulun vakinainen opettaja siirretään Teuvan yhtenäiskouluun tai Perälän kouluun. Teknisen toimen vakinaiselle henkilökunnalle
järjestetään työtä teknisen toimen kiinteistössä tai muissa kunnan tehtävissä.
Päätös: Hyväksyttiin.
_________

Khall 92 §
22.4.2014
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan esityksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Kuultiin asiantuntijana Erkki Nevanperää.
____________
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Kouluverkkoratkaisun päivittäminen
Dnro D/109/12.00.01.01/2014
Valmistelija / lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä, p. 050 386 4611
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Varhaiskasvatusja koulutusltk 32 §
26.3.2014

Teuvan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 31.8.2009 54 § tehnyt seuraavan päätöksen:
”Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston päättäneen yksimielisesti, että
Teuvan kunnan koulukeskuksen perusparannuksen saneerauksen valmistuttua viimeistään vuonna 2015 Teuvan keskusta-alueen koulut (Kauppila,
Komsi, Riippi, Sepän Ahjo ja Syreeni) sekä niiden esioppilaat siirtyvät korjattuihin yhteiskoulun tiloihin. Horon ja Norin koulut jatkavat kunnes oppilasmäärä alittaa 16 oppilasta. Vuodesta 2015 alkaen on voimassa, että
Äystön ja Perälän koulut jatkavat kolmiopettajaisina kunnes oppilasmäärä
alittaa 36 oppilasta, jonka jälkeen koulu lakkautetaan. Yhteiskoulun sekä
lukion oppilaat siirtyvät saneerattuihin lukiorakennuksen tiloihin.”
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 22.4.2013 35 § liitteet numero 1-2
päättänyt lakkauttaa Komsin, Kauppilan ja Riipin koulut 1.8.2013 lukien.
Lakkautettujen koulujen oppilaiden peruskoululain 6 § 1 ja 2 momentin mukainen lähikoulu on 1.8.2013 lukien ollut Syreenin koulu. Koulujen vakinaiset opettajat virkoineen on siirretty Syreenin kouluun. Kunnanvaltuusto on
kokouksessaan 25.11.2013 § 73 päättänyt lakkauttaa Syreenin koulun ja
Teuvan yhteiskoulun 1.1.2014 lukien. Samassa valtuuston kokouksessa
25.11.2013 § 72 valtuusto on päättänyt perustaa 1.1.2014 lukien Teuvan
yhtenäiskoulun. Koulu toimii peruskorjatussa koulukeskuksessa. Lakkautetun Syreenin koulun oppilaiden peruskoululain 6 § 1 ja 2 momentin mukainen lähikoulu on 1.1.2014 lukien Teuvan yhtenäiskoulu.
Helmikuun 2014 kouluun ilmoittautumisen mukaan Norinkylän koulun oppilasmäärä tulee 1.8.2014 olemaan 21 oppilasta, 2015 – 2016 17 oppilasta,
2016 – 2017 18 oppilasta, 2017 – 2018 14 oppilasta, 2018 – 2019 16 oppilasta, 2019 – 2020 13 oppilasta ja 2020 – 2021 12 oppilasta (Liite)
Oppilaiden kannalta hyvä vaihtoehto ehkä olisi, jos Norinkylän 1-2 luokkien
(6) oppilasta tai 1-3 luokkien oppilaat (8) siirtyisivät Äystölle ja 3-6 tai 4-6
luokkien oppilaat (13–15) jatkaisivat koulunkäyntiään yhtenäiskoulussa.
Äystön koulun oppilasmäärä tulisi olemaan em. vaihtoehdoilla luokittain seuraava:
1-2 luokka = 16 oppilasta
3-4 luokka = 18–23 oppilasta
5-6 luokka = 14 oppilasta
Kokonaisoppilasmäärä olisi em. vaihtoehdoilla 53–55 oppilasta eli
ideaali tilanne opetuksen kannalta. Yhtenäiskoulussa jatkaisi vaihtoehdoista riippuen 13–15 oppilasta. Jatkossa olisi ehkä tarkoituksenmukaista,
että ne oppilaat, jotka siirtyvät Äystölle, jatkaisivat siellä perusopetuksen 16 luokat loppuun ja uudet aloittaisivat myös Äystöllä tulevina vuosina. Näin
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turvattaisiin Äystön koulun säilyminen myös tulevaisuudessa, kun Kokon
koulun oppilaat eivät ole enää Äystöllä. Mikäli Äystö lakkaa oppilaspulan
vuoksi, kaikkia oppilaita ei ole mahdollista siirtää yhtenäiskouluun, koska
siellä ei ole tilaa riittävästi.
Mikäli kaikki Norinkylän oppilaat siirrettäisiin Äystölle, olisi Äystön
koulun oppilasmäärä luokittain seuraava:
1-2 luokka =16 oppilasta
3-4 luokka = 23 oppilasta
5-6 luokka = 22 oppilasta
Oppilaita olisi yhteensä 61, ja perusopetusryhmät vastaavia kuin 3opettajaisissa keskimäärin. Opetuksen kannalta ryhmät olisivat hyvinkin tarkoituksenmukaisia ja toimivia.
Norinkylän koulussa on tulevana lukuvuonna yksi eskarioppilas, jolle pitäisi
saada paikka joko Äystön koulun 1-2 luokkien yhteydessä tai entisen Syreenin koulun esikariryhmässä. Norinkylän koululla on toiminut myös päivähoitoryhmis, joten sille pitää myös olla paikka, mikäli koulu lakkaa
1.8.2014 lukien. Tulevaisuuden kannalta voisi olla järkevää, että Norinkylän
koulun eskarit ja päivähoito järjestettäisiin Äystöllä. Toimenpide vaatii toki
nykyistä laajemman päiväkodin, koska paineita päiväkodin laajennukseen
on jo Äystön omankin tarpeen vuoksi.
Norinkylän koulun lukuvuoden 2013 – 2014 tuntikehys on 55 tuntikehystuntia/viikko. Keskimääräisen tuntikehystunnin keskimääräinen hinta on 35,95
€ / vuosiviikkotunti eli vuoden kokonaistuntikehys (38 viikkoa) on 77 113 €.
Norinkylän koulun tilinpäätöksen 2011 mukaiset kokonaiskustannukset ovat
205 165 €, vuosi 2012 219399 € ja vuosi 2013 212811 €. Kiinteistömenot
sisältävät kiinteistöpalveluiden ja ruokapalveluiden vyörytykset.
Norin koulun kiinteistömenot (sähkö, vesi, lämmitys ymv.) ovat vuoden
2011 tilinpäätöksen mukaan 37018 €, vuoden 2012 osalta 35660 € ja vuoden 2013 osalta 42127 €.
Norinkylän koulun kahdesta virasta on tällä hetkellä toinen täytetty määräaikaisesti, lisäksi koulussa on yksi siivous- ja keittiötyötä tekevä osaaikainen työntekijä. Kunnan perusopetuksen 1-6 -luokilla on lukuvuonna
2013–2014 kaksi määräaikaista luokanopettajan virkaa Norin viran lisäksi.
Eläkkeelle on siirtymässä ennakkotiedon mukaan yksi luokanopettaja
1.8.2014 alkaen. Mikäli Äystön koulusta siirtyy opettaja eläkkeelle 1.8.2014
lukien, olisi järkevää siirtää Norin vakinainen opettaja Äystölle.
Norinkylän koulun lakkautuksen myötä arvioitu säästö opetushenkilökunnan osalta on noin 80 000 € vuodessa (sis. sos. menot). Kiinteistömenojen
osalta säästö on 30 000 – 35 000 € vuodessa. Koulun mahdollisen myynnin
jälkeen säästö on kiinteistömenojen osalta vielä suurempi. Oppilaiden kuljetus järjestettäisiin Norista yhtenäiskouluun olemassa olevien oppilaskuljetusten puitteissa, joskin lisätarvetta on, varsinkin jos kaikki oppilaat tulevat
yhtenäiskouluun. Matka kestää n. 20-30 minuuttia reitistä riippuen. Äystön
kuljetuksista tulee myös lisäkustannuksia vaihtoehdoista riippuen.
Yhtenäiskoulun apulaisrehtorin mukaan lakkautettavan Norinkylän koulun
oppilaiden siirtyminen kokonaisuudessaan Horonkylän oppilaiden lisäksi
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yhtenäiskoulun 1 – 6 luokkiin ei suju ongelmitta. Yksi perusopetusryhmä tai
yhdysluokka joudutaan ehkä perustamaan.
Kuljetuskustannukset kasvaisivat vaihtoehdoittain seuraavasti:
1.

2.
3.

Kaikki Norin oppilaat (21) Äystölle; lisäkustannus (taksikuljetus) n.
40 000 euroa vuodessa sisältäen kahdet kuljetukset aamuisin ja iltapäivisin.
1-2 luokat Äystölle (6/taksi) ja 3-6 luokat (15/linja-auto) yhtenäiskouluun n. 35 000 euroa vuodessa sisältäen tarvittavat välikuljetukset.
Kaikki oppilaat yhtenäiskouluun; 1-2 luokat (taksi) ja 3-6 luokat linjaauto n. 25 000 euroa vuodessa sisältäen välikuljetukset 1-2 luokkien
osalta.

Vaihtoehtolaskelmissa on otettu huomioon jo olemassa oleva kustannus,
joka poistuu reittien uudelleen järjestelyn kautta.
Järkevin vaihtoehto olisi säästöjen kannalta, että kaikki Norinkylän oppilaat siirtyisivät Äystölle 1.8.2014 lukien. Tällöin säästettäisiin kiinteistösäästöjen lisäksi 4 opettajan viran kustannukset, koska Äystölle ei tarvitsisi perustaa lisävirkaa. Avustajatarve ehkä kasvaisi. Etuna olisi myös se, että ne
oppilaat joilla on sisaria tai veljiä 1-6 luokilla jatkaisivat samassa koulussa.
Toiseksi järkevin olisi tehdä vaihtoehto 2. eli 1-2 tai 1-3 luokat Äystölle ja
3-6 tai 4-6 luokat yhtenäiskouluun. Neljän viran virkasäästöjä ei ehkä tulisi,
koska luokkakoot aiheuttavat yhdysluokan tai jopa kaksi lisäperusopetusryhmää yhtenäiskouluun (luokkakoot liian suuria ilman jakoja ym.).
Vaihtoehto 3. eli kaikki yhtenäiskouluun aiheuttaa varmuudella 1-2 lisäperusopetusryhmää, joten sama säästö viroissa saadaan pelkästään Horonkylän koulun lakkauttamisella. Toisaalta matkoista aiheutuisi vähiten lisäkustannuksia.
Teuvan kunnan vuosikate oli vuonna 2011 noin - 1,2 milj. ja tulos -2,5 milj.
Vuona 2012 vuosikate oli n. -1,1 milj. ja tulos -2,4 milj. Arvioitu vuosikate on
vuonna 2013 n. 0,1 milj. ja tulos n. -1,3 milj. Näin ollen säästöjä on välttämättä saatava, että kunta saa vuosikatteensa ja tuloksensa pysyvästi positiivisiksi.
Siv.tj

Ehdotus: Kokouksessa.
Asian esittelyn ja yleiskeskustelun jälkeen sivistystoimenjohtaja teki esityksen seuraavasti:

Siv.tj

Ehdotus: Teuvan varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää esittää
kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Norin koulu lakkautetaan
1.8.2015 alkaen. Lakkautettavan koulun oppilaiden peruskoululain 6 § 1 1
ja 2 momentin mukainen ensisijainen lähikoulu on 1.8.2015 lukien Äystön
koulu. Toissijainen lähikoulu on Teuvan yhtenäiskoulu. Norin neljän esioppilaan esiopetuspaikka on entinen Syreenin koulu 1.8.2015 lukien. Norin
koulun vakinainen opettaja siirretään Äystön kouluun 1.8.2015 lukien. Teknisen toimen vakinaiselle henkilökunnalle järjestetään työtä teknisen toimen
kiinteistössä tai muissa kunnan tehtävissä.
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Päätöksen peruste: Norin koulun 1-2 luokan yhteydessä olevien esioppilaiden määrä on lukuvuonna 2014-2015 yksi ja lukuvuonna 2015-2016 4,
joten yhdysluokka 1-2 tai 1-3 sekä esioppilaat ei ole pedagogisesti järkevä.
Kauhajoen Kokon koulun oppilaita ei ole enää Äystön koulussa lukuvuonna
2015-2016 ja yhteinen oppilasmäärä on 54 oppilasta. Norin oppilaiden kannalta Äystö on lähin koulu, koska oppilaiden koulumatka kestää noin 15 minuuttia suuntaansa. Luokkatilat ovat fyysisesti riittävät ja yhdysluokat pedagogisesti hyvin toimivia. Toissijaisen lähikoulun oppilaaksiottamisperusteena käytetään mm. sisarusten koulunkäyntiä yhtenäiskoulussa ja/tai Syreenin eskariryhmässä.
Jäsen Eliisa Panttila, varajäsen Katja Hautamäen kannattamana esitti, että
pidättäydytään valtuuston päättämässä kouluverkkoratkaisussa.
Jäsen Kari Simpura, jäsen Sakari Tamsin kannattamana esitti, että Norin
koulu lakkautetaan jo 1.8.2014.
Koska oli tullut esittelijän ehdotuksesta kaksi poikkeavaa esitystä, oli asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestysmenettelyksi seuraavaa.
Ensin äänestetään Panttilan ehdotuksesta Simpuran esitystä vastaan.
Simpuran ehdotus Jaa, Panttilan ehdotus Ei.
Ensimmäinen äänestys
Jaa äänestivät Kujala, Syväluoma, Tamsi, Simpura ja Sippola. Ei äänestivät Panttila, Hautamäki ja Harjunpää. Äänin 5 - 3
Simpuran ehdotus voitti.
Toinen äänestys:

esittelijän ehdotus Jaa, Simpuran ehdotus Ei.

Toinen äänestys

Jaa äänestivät Panttila, Hautamäki, Harjunpää ja Sippola, Ei äänestivät Kujala, Syväluoma, Tamsi ja Simpura. Äänin 4 – 4 puheenjohtajan äänen ratkaistessa, päätökseksi tuli esittelijän ehdotus.
Päätös: Teuvan varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää esittää
kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Norin koulu lakkautetaan
1.8.2015 alkaen. Lakkautettavan koulun oppilaiden peruskoululain 6 § 1 1
ja 2 momentin mukainen ensisijainen lähikoulu on 1.8.2015 lukien Äystön
koulu. Toissijainen lähikoulu on Teuvan yhtenäiskoulu. Norin neljän esioppilaan esiopetuspaikka on entinen Syreenin koulu 1.8.2015 lukien. Norin
koulun vakinainen opettaja siirretään Äystön kouluun 1.8.2015 lukien. Teknisen toimen vakinaiselle henkilökunnalle järjestetään työtä teknisen toimen
kiinteistössä tai muissa kunnan tehtävissä.
Päätöksen peruste: Norin koulun 1-2 luokan yhteydessä olevien esioppilaiden määrä on lukuvuonna 2014-2015 yksi ja lukuvuonna 2015-2016 4,
joten yhdysluokka 1-2 tai 1-3 sekä esioppilaat ei ole pedagogisesti järkevä.
Kauhajoen Kokon koulun oppilaita ei ole enää Äystön koulussa lukuvuonna
2015-2016 ja yhteinen oppilasmäärä on 54 oppilasta. Norin oppilaiden kannalta Äystö on lähin koulu, koska oppilaiden koulumatka kestää noin 15 minuuttia suuntaansa. Luokkatilat ovat fyysisesti riittävät ja yhdysluokat pedagogisesti hyvin toimivia. Toissijaisen lähikoulun oppilaaksiottamisperusteena käytetään mm. sisarusten koulunkäyntiä yhtenäiskoulussa ja/tai Syreenin eskariryhmässä.
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_________

Pöytäkirjaan merkitään tiedoksi jäsen Eliisa Panttilan kokoukseen tuomansa Norinkylän koululaisten vanhempien lausunto.
___________
Khall 93 §
22.4.2014

Kja

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

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää olla tekemättä tässä vaiheessa esitystä
valtuustolle Norinkylän koulun lakkauttamisesta. Kunnanhallitus antaa varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnalle tehtäväksi valmistella esityksen kouluverkkoa koskevan valtuuston päätöksen päivittämisestä. Kouluverkkoratkaisussa tulee ottaa kantaa myös varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lähivuosien järjestelyihin. Ratkaisussa tulee keskeisenä tavoitteena olla tehostaa kunnan palvelutuotantoa. Esitys tulee tehdä kunnanhallitukselle
30.9.2014 mennessä.

Sakari Tamsi esitti, että kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Norin koulu lakkautetaan 1.8.2014 alkaen. Lakkautettavan koulun oppilaiden
peruskoululain 6 § 1 ja 2 momentin mukainen ensisijainen lähikoulu on
1.8.2014 lukien Äystön koulu. Toissijainen lähikoulu on Teuvan yhtenäiskoulu. Norin neljän esioppilaan esiopetuspaikka on entinen Syreenin koulu
1.8.2014 lukien. Norin koulun vakinainen opettaja siirretään Äystön kouluun
1.8.2014 lukien. Teknisen toimen vakinaiselle henkilökunnalle järjestetään
työtä teknisen toimen kiinteistössä tai muissa kunnan tehtävissä.
Lisäksi Sakari Tamsi esitti, että kunnanhallitus antaa varhaiskasvatus- ja
koulutuslautakunnalle tehtäväksi valmistella esityksen kouluverkkoa koskevan valtuuston päätöksen päivittämisestä. Kouluverkkoratkaisussa tulee ottaa kantaa myös varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lähivuosien järjestelyihin. Ratkaisussa tulee keskeisenä tavoitteena olla tehostaa kunnan palvelutuotantoa. Esitys tulee tehdä kunnanhallitukselle 30.9.2014 mennessä.
Jarmo Kiviluoma, Minna-Liisa Tuisku ja Jukka Leppäniemi kannattivat Sakari Tamsin esitystä
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän esityksestä poikkeavakannatettu esitys, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan
äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa,
ja ne, jotka ovat Sakari Tamsin esityksen kannalla, äänestävät ei. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä jaa äänestivät Arto Heinola, Paula Kaleva,
Anu Mäntylä ja Aulis Ranta-Muotio. Ei äänestivät Jarmo Kiviluoma, Jukka
Leppäniemi, Johanna Riippi, Sakari Tamsi ja Minna-Liisa Tuisku.
Päätös: Kunnanhallitus päätti äänin 5-4 esittää valtuustolle, että Norin koulu lakkautetaan 1.8.2014 alkaen. Lakkautettavan koulun oppilaiden peruskoululain 6 § 1 ja 2 momentin mukainen ensisijainen lähikoulu on 1.8.2014
lukien Äystön koulu. Toissijainen lähikoulu on Teuvan yhtenäiskoulu. Norin
neljän esioppilaan esiopetuspaikka on entinen Syreenin koulu 1.8.2014 lukien. Norin koulun vakinainen opettaja siirretään Äystön kouluun 1.8.2014
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lukien. Teknisen toimen vakinaiselle henkilökunnalle järjestetään työtä teknisen toimen kiinteistössä tai muissa kunnan tehtävissä.
Lisäksi kunnanhallitus antaa varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnalle tehtäväksi valmistella esityksen kouluverkkoa koskevan valtuuston päätöksen
päivittämisestä. Kouluverkkoratkaisussa tulee ottaa kantaa myös varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lähivuosien järjestelyihin. Ratkaisussa tulee
keskeisenä tavoitteena olla tehostaa kunnan palvelutuotantoa. Esitys tulee
tehdä kunnanhallitukselle 30.9.2014 mennessä.
Kuultiin asiantuntijana Erkki Nevanperää.
____________
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Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus ja Kirkonseudun asemakaavan muutos ja
laajennus kantatien 67 varrella
Dnro D/278/10.02.02/2013
Aikaisemmat käsittelyt:

Kunnanhallitus 19.8.2013 § 157, 26.8.2013 § 173, 7.10.2013 § 213
Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p. 050 386 4626
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 157 §
19.8.2013

Teuvan kunta on huhtikuussa 2013 hankkinut maata kantatien pohjoispuolelta teollisuusalueen laajentamista varten. Alueen kehittämistoimet on
käynnistetty heti kaupanteon jälkeen ja kaavoituksen lähtökohdista on käyty
viranomaisten kanssa neuvottelut 29.4.2013 ja 3.5.2013. Ely-keskus on
neuvottelujen jälkeen 8.5.2013 päivätyllä kirjeellä tarkentanut käydyissä
neuvotteluissa esittämiään näkemyksiä suunnittelualueen osalta tarvittavista kaavamuutoksista. Lisäksi on järjestetty neuvottelu Pohjanmaan museon
kanssa 17.5.2013.
Tekninen toimi on yhdessä Pöyry Oy:n kanssa valmistellut kesän kuluessa
pidettyjen neuvottelujen pohjalta kantatien pohjoispuolen kaavoitukseen liittyviä asiakirjoja, kuten osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä osayleiskaava- ja asemakaavaluonnoksen alueesta. Asiakirjat esityslistan ohessa.
Kunnaninsinöörin/kaavoittajan esitys:
Maankäytön kehittämisen ja kaavoituksen eteenpäinviemisen osalta kunnanhallitus päättää seuraavista toimenpiteistä:

Kja

-

päättää käynnistää osayleiskaavan tarkistamisen sekä asemakaavan
tarkistamisen ja laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa
mainituilla alueilla;

-

julistaa osayleiskaavan laadinta-alueelle rakennuskiellon ja määrää
alueelle maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaisen toimenpiderajoituksen osayleis- ja asemakaavan laatimisen ajaksi;

-

asettaa osayleiskaavan tarkistamista sekä asemakaavan tarkistamista
ja laajentamista koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä
osayleis- ja asemakaavaluonnoksen nähtäville 20 päivän ajaksi
22.8.2013 - 10.9.2013;

-

päättää, että nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutusten antamiseen ilmoitetaan niin kuin kunnalliset ilmoitukset Teuvan kunnassa
julkaistaan;

-

pyytää osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyiltä viranomaistahoilta lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, osayleiskaavasekä asemakaavaluonnoksesta 10.9.2013 mennessä;

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
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Merkittiin, että Arto Heinola ja Esko Lehtimäki eivät esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn.
____________
Khall 173 §
26.8.2013
Kja

Kunnanhallituksen kokouksen 19.8.2013 pöytäkirjantarkastajaksi valittiin
Arto Heinola. Hän oli kuitenkin esteellinen pykälän 157 osalta.
Ehdotus: Kunnanhallitus tarkastaa ja hyväksyy 19.8.2013 pidetyn kokouksen pöytäkirjan pykälän § 157 osalta.
Todetaan, että osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnokset
asetetaan nähtäville ajalla 29.8.2013 - 17.9.2013. Mahdolliset muistutukset
ja lausunnot tulee toimittaa 17.9.2013 mennessä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Arto Heinola ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn.
___________

Khall 213 §
7.10.2013

Kaavaluonnosten nähtävillä oloaikana saatiin lausunnot kahdeksalta viranomaistaholta. Saaduista lausunnoista on laadittu 2.10.2013 kaavan laatijan
vastine ja kaavaehdotuksia on täydennetty vastineessa saatujen huomautusten pohjalta.
Kunnaninsinöörin/kaavoittajan esitys: Kunnanhallitus päättää
1) asettaa Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkennusehdotuksen
ja Kirkonseudun asemakaavaehdotuksen nähtäville 30 päivän ajaksi
10.10.2013 – 8.11.2013;
2) että nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutusten antamiseen
ilmoitetaan niin kuin kunnalliset ilmoitukset Teuvan kunnassa julkaistaan;
3) että osallistumis- ja arviointisuunnitelmissa mainituilta viranomaistahoilta pyydetään lausunnot nähtävillä oloajan kuluessa;
4) että molempien edellä mainittujen kaavaehdotusten asettamisesta nähtäville lähetetään kirjallinen ilmoitus kaavamuutosalueen kiinteistönomistajille. Mahdolliset lausunnot tulee antaa nähtävillä oloajan kuluessa eli viimeistään 8.11.2013.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen.
Asiasta käydyn keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti esitystään siten, että asia palautetaan valmisteluun. Jatkovalmistelussa järjestetään kyseisten kaavojen tarkistusten tavoitteista neuvottelu, jossa on mukana kaavoittaja, kunnanhallituksen edustaja, rakennustarkastaja, paikallisia yrittäjiä
ja tarvittaessa muita asiantuntijoita ja intressiryhmiä.
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi muutetun ehdotuksen.
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Merkittiin, että Esko Lehtimäki ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn.
___________
Khall 94 §
22.4.2014

Kantatien pohjoispuolen kaavoituksen jatkovalmistelun osalta on pidetty
kunnanhallituksen päätöksen mukainen neuvottelu kaavoittajan, kunnanhallituksen edustajien, rakennustarkastajan sekä yrittäjien edustajan kesken 18.2.2014 ja pidetyn neuvottelujen pohjalta laadittiin uusi asemakaavaehdotus sekä täydennettiin osayleiskaavaehdotusta tarpeellisilta osin.
Ely-keskuksessa pidetyssä työkokouksessa 7.4.2014 on käyty viranomaisten kanssa vuoropuhelua uuden asemakaavaehdotuksen suunnittelun lähtökohdista ja kaavan sisällöstä. Neuvottelujen tuloksena uusi asemakaavaehdotus on täydennetty lopulliseen muotoonsa. Lisäksi osayleiskaavaehdotukseen on tehty tarvittavat muutokset.
Kunnaninsinöörin/kaavoittajan esitys: Kunnanhallitus päättää
1) asettaa Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkennusehdotuksen
ja Kirkonseudun asemakaavaehdotuksen nähtäville 30 päivän ajaksi
30.4.2014 – 2.6.2014;
2) että nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutusten antamiseen
ilmoitetaan niin kuin kunnalliset ilmoitukset Teuvan kunnassa julkaistaan;
3) että osallistumis- ja arviointisuunnitelmissa mainituilta viranomaistahoilta pyydetään lausunnot nähtävillä oloajan kuluessa;
4) että molempien edellä mainittujen kaavaehdotusten asettamisesta nähtäville lähetetään kirjallinen ilmoitus kaavamuutosalueen kiinteistönomistajille. Mahdolliset lausunnot tulee antaa nähtävillä oloajan kuluessa eli viimeistään 2.6.2014 mennessä.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Arto Heinola ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Anu Mäntylä tämän pykälän osalta.
_____________
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Teuvan ja Kurikan Saunamaan tuulivoimapuiston osayleiskaava
Dnro D/110/10.02.02/2013
Aikaisemmat päätökset: 18.3.2013 § 71, 8.4.2013 § 96 ja 18.11.2013 § 235
Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p. 050 386 4626
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 71 §
18.3.2013

Megatuuli Oy on käynnistänyt tuulivoima-alueen kehittämiseen liittyvien
maanvuokrasopimusten hankinnan Viiatin alueen maanomistajien kanssa
vuodesta 2011 alkaen.
Nyt suunnittelun alla oleva alue on noin 1000 hehtaarin suuruinen ja tähän
mennessä maanvuokrasopimuksia on solmittu 101 kiinteistönomistajan
kanssa ja sopimuksen kohteena olevia maita on 671 ha.
Toimenpiteiden kohteeksi esitettävä alue on parhaillaan työn alla olevassa
Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan tuulivoimavaihekaavassa merkitty osittain tuulivoima-alueeksi. Tällä hetkellä vallitsevan tulkinnan mukaan tuulivoimapuiston sijoittaminen alueelle olisi vaihemaakuntakaavan mukaista.
Megatuuli Oy on 6.2.2013 kunnanhallitukselle osoittamallaan kirjeellä pyytänyt kuntaa käynnistämään osayleiskaavatyön alueen maankäytön järjestämiseksi. Kaavoituspyyntö esityslistan liitteenä.
Kunnanjohtaja ja kunnaninsinööri ovat neuvotelleet Megatuuli Oy:n kanssa
suunnittelualueen maankäytön kehittämiseen liittyen. Megatuuli Oy:n suunnitelmissa on käynnistää Viiatin alueelle 9 tuulivoimalan käsittävän tuulivoimapuiston kehittäminen. Megatuuli Oy:llä on meneillään Kurikan alueella
vastaavan kokoisten kahden erillisen alueen kehittämistoimet. Neuvotteluissa on käyty läpi tuulivoima-alueen kehittämiseen liittyviä maankäyttöön
ja kaavoitukseen liittyviä yksityiskohtia. Maankäytön kehittämistoimien tavoitteina on luoda edellytykset noin 9 tuulivoimalaitoksen rakentamiselle,
muun maankäytön kuten asumisen sekä loma-asumisen ja metsätalouden
harjoittamiselle, säilyttää alueen käyttömahdollisuudet virkistys- ja metsästysalueena sekä ratkaista alueen liikennejärjestelyt tarkoituksenmukaisella
tavalla. Osatavoitteena on myös, että alueelle ei synny uutta kunnan vastuulla olevaa katuverkkoa ja että alueen sisäinen liikennöinti, mukaan lukien
huoltotiet, hoidetaan mahdollisin yksityistiejärjestelyin.
Megatuuli Oy on kaavoitustyön käynnistämiseen liittyvässä pyynnössään
esittänyt, että Tuulivoimapuisto Viiatti Oy vastaa alueen kehittämistoimiin
liittyvistä kustannuksista.
Lisäksi on sovittu että, Teuvan kunta johtaa kaavoitusta ja hankkii kaavoituspalvelut. Suunnittelualue on nykyisellään pääosin metsätalousaluetta,
mutta alueella on vireillä myös muita maankäyttöön liittyviä rakennushankkeita. Alueella olevien eri maankäyttövaatimusten ja vireillä olevien hankkeiden johdosta on tarpeen määrätä alueelle rakennuskielto ja MRL 128
§:ssä tarkoitettu toimenpiderajoitus.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää
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1) ryhtyä maankäytön kehittämistoimiin Viiatin alueella liitekartassa merkityllä alueella ja päättää käynnistää osayleiskaavan laadinnan eri maankäyttötapojen yhteensovittamiseksi;
2) asettaa suunnittelualueen rakennuskieltoon ja määrätä alueelle MRL
128 §:n mukaisen toimenpiderajoituksen kolmen vuoden ajaksi;
3) antaa tekniselle toimelle tehtäväksi ryhtyä yhteistyöneuvotteluihin
osayleiskaavan laadintaan liittyen Kurikan kaupungin kanssa sekä
käynnistää sopimuksen mukaiset kehittämistoimet, mm. osayleiskaavan laadinnan;
4) että Megatuuli Oy/ Tuulivoimapuisto Viiatti Oy vastaa kaikista kehittämistoimintaan liittyvistä kustannuksista, kuten osayleiskaavan laadinnan, tarvittavien luonto-, ympäristö-, linnusto-, tieverkko- yms. selvitysten laadinnan kustannuksista. Lisäksi Megatuuli Oy hyväksyy, että
Teuvan kunta johtaa kaavoitusta ja hankkii kaavoituspalvelut.
5) että maankäytön kehittämistoimista laaditaan myöhemmin Teuvan
kunnan ja Megatuuli Oy:n / Tuulivoimapuisto Viiatti Oy:n välinen erillinen kehittämissopimus.
Keskustelun kuluessa Aulis Ranta-Muotio esitti, että kohtaan 2) lisätään
lause ¨metsätalouden harjoittamista ei kuitenkaan rajoiteta¨.
Paula Kaleva kannatti esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava
kannatettu esitys, asiasta oli äänestettävä, ja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin: ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta, äänestävät
jaa, ja ne, jotka ovat Ranta-Muotion esityksen kannalla, äänestävät ei.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä jaa äänestivät Jarmo Kiviluoma,
Jukka Leppäniemi, Anu Mäntylä, Sakari Tamsi ja Minna-Liisa Tuisku. Ei
äänestivät Arto Heinola, Paula Kaleva, Aulis Ranta-Muotio ja Irma Åkerblad
Päätös: Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen äänin 5-4 hyväksyä esittelijän ehdotuksen.
Kuultiin asiantuntijana kunnaninsinööri Markku Salosta.
___________
Khall 96 §
8.4.2013

Kja

Toimenpiderajoituksen laajuudesta on käyty keskustelu metsänhoitoyhdistyksen ja alueen maanomistajien kanssa päätöksenteon jälkeen. Metsätalous perustuu suunnitelmalliseen metsänhoitoon ja sen rajoittamisella ei
ole vaikutusta tuulipuiston kaavoitukseen, joten tavanomainen metsätalous
voidaan jättää toimenpiderajoituksen ulkopuolelle.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää
1)

kumota 18.3.2013 pykälän 71 2) -kohdassa tekemänsä päätöksen;
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2)

asettaa Viiatin suunnittelualueen rakennuskieltoon ja määrätä alueelle
MRL 128 §:n mukaisen toimenpiderajoituksen kolmen vuoden ajaksi.
Toimenpiderajoitus ei koske tavanomaista metsätaloutta;

3)

määrätä päätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
Khall 235 §
18.11.2013

Megatuuli Oy on käynnistänyt Viiatin Saunamaan alueen osayleiskaavan
laadintatyön kevään 2013 aikana. Kevään ja kesän aikana on tehty
osayleiskaavan laadintaan liittyviä selvityksiä. Samalla on laadittu myös
osallistumis- ja arviointisuunnitelma.
Megatuuli Oy on käyttänyt kaavakonsulttina SITO Oy:tä, joka on vastannut
osayleiskaavan kaava-aineistojen valmistelusta.
Kaavan valmistelu on saatu siihen vaiheeseen, että valmiina on osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä yleiskaavaluonnos valmisteluaineistoineen.
Esityslistan ohessa osallistumis- ja arviointisuunnitelma, osayleiskaavaluonnos, kaavaselostus sekä laaditut eri selvitykset.
Kaavoittajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää
1) asettaa Viiatin Saunamaan osayleiskaavan laadintaan liittyvän osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 30 päivän ajaksi 27.11.2013 –
31.12.2013;
2) asettaa Viiatin Saunamaan osayleiskaavan kaavaluonnoksen nähtäville 30 päivän ajaksi 27.11.2013 – 31.12.2013;
3) että nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutusten antamiseen
ilmoitetaan niin kuin kunnalliset ilmoitukset Teuvan kunnassa julkaistaan;
4) että molempien edellä mainittujen asiakirjojen asettamisesta nähtäville
lähetetään kirjallinen ilmoitus arviointisuunnitelmissa mainituille viranomaistahoille. Mahdolliset lausunnot tulee antaa nähtävillä oloajan kuluessa eli viimeistään 31.12.2013 mennessä.
5) että em. asiakirjojen nähtävillä oloaikana Megatuuli Oy järjestää suunnittelualueella oleville kiinteistönomistajille sekä päätöksentekijöille informaatio- ja kuulemistilaisuuden, jossa ovat edustettuna kunnan ja
Megatuuli Oy:n edustajat, kaavan laatija sekä kaavoittaja.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________

§ 95, KHALL 22.4.2014 18:00

D: 110/2013
Kokouspäivämäärä
22.04.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Khall 95 §
22.4.2014

Sivu 16
95 §

Osallistumis- ja arviointiluonnoksesta sekä osayleiskaavaluonnoksesta
nähtävillä oloaikana 27.11. - 31.12.2013 saatujen lausuntojen pohjalta on
laadittu kaavoittajan vastine ja osayleiskaavaehdotusta ja valmisteluaineistoa on täydennetty kaavoittajan vastineessa esitetyn mukaisesti.
Kaavoittajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää
1)

asettaa Viiatin Saunamaan osayleiskaavan kaavaehdotuksen valmisteluaineistoineen nähtäville 30 päivän ajaksi 30.4 – 2.6.2014;

2)

että nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutusten antamiseen
ilmoitetaan niin kuin kunnalliset ilmoitukset Teuvan kunnassa julkaistaan;

3) että molempien edellä mainittujen asiakirjojen asettamisesta nähtäville
lähetetään kirjallinen ilmoitus osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa
mainituille viranomaistahoille. Mahdolliset lausunnot tulee antaa nähtävillä oloajan kuluessa eli viimeistään 2.6.2014 mennessä.
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____________

§ 96, KHALL 22.4.2014 18:00

D: 128/2014
Kokouspäivämäärä
22.04.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 17
96 §

Lausunto Kurikan kaupungin Saunamaan alueen tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta
Dnro D/128/00.01.00.00/2014
Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p. 050 386 4626
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 96 §

Saunamaan alueella Teuvan kunnan Viiatissa ja Kurikan kaupungin alueella on käynnissä Megatuuli Oy:n 9 tuulivoimalaa käsittävän tuulivoimapuiston osayleiskaavoitustyö. Tuulivoimaloista viisi voimalaa sijoittuu Teuvan
kunnan alueelle ja neljä voimalaa Kurikan kaupungin alueelle.
Kaavoitustyö on edennyt Teuvan ja Kurikan yhteistyönä ja osallistumis- ja
arviointisuunnitelma sekä osayleiskaavaluonnos on ollut koko tuulivoimapuiston osalta yhteisesti nähtävillä 27.11. - 31.12.2013.
Osallistumis- ja arviointiluonnoksesta sekä osayleiskaavaluonnoksesta
nähtävillä oloaikana saatujen lausuntojen pohjalta on Kurikan alueen kaava
täydennetty ehdotukseksi ja asetettu nähtäville 20.3. - 23.4.2014 väliseksi
ajaksi.
Teuvan kunnan alueelle sijoittuva osayleiskaava on asetettu nähtäville
30.4. – 2.6.2015 väliseksi ajaksi. Luonnosvaiheen jälkeen kaavojen valmistelu on jatkunut kuntakohtaisesti
Kurikan kaupunki on Teuvan kuntaan 14.3.2014 saapuneella kirjeellä pyytänyt Teuvan kunnan lausuntoa asemakaavaehdotuksesta.
Kaavoittajan esitys:
Saunamaan alueen tuulivoimapuiston osayleiskaavatyötä on toteutettu
Teuvan kunnan ja Kurikan kaupungin yhteistyönä. Molempien kaavahankkeiden valmisteluaineisto on suurimmalta osiltaan sama ja luonnosvaiheen
jälkeen saaduissa huomautuksissa esitetyt asiat on huomioitu kaavaehdotuksen laadinnassa.
Teuvan kunnalla ei ole huomautettavaa Kurikan Saunamaan osayleiskaavaehdotuksesta.
Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan esityksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________

§ 97, KHALL 22.4.2014 18:00

D: 281/2013
Kokouspäivämäärä
22.04.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 18
97 §

Lausunto Mustaisnevan tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta
Dnro D/281/10.02.02/2013
Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p. 050 386 4626
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 175 §
26.8.2014

Kauhajoen kaupungin tekninen osasto pyytää Teuvan kunnalta lausuntoa
tekeillä olevasta Mustaisnevan tuulivoimaosayleiskaavaluonnoksesta sekä
tarkistetusta osallistumis- ja arviointisuunnitelmista.
Tuulivoimaosayleiskaava-alue on noin 2 700 ha:n suuruinen. Se rajoittuu
lännessä Teuvan kunnan rajaan, etelässä Mustaisnevantiehen, idässä Korkiakankaan-Kirkkoharjun selännerinteisiin ja pohjoisessa Kyrönkankaan
pohjoispuolella sijaitseviin suoalueisiin.
Edellä mainitun hankkeen kaavaluonnos sekä tarkistettu osallistumis- ja
arviointisuunnitelma sekä kaavahanketta varten laaditut selvitykset ovat
nähtävillä Kauhajoen kaupungin teknisellä osastolla, kaupungintalon III kerroksessa sekä löytyvät Kauhajoen kaupungin nettisivuilta, osoitteesta
http://www.kauhajoki.fi/ kohdasta: Asuminen ja rakentaminen
Kaavoitus
Vireillä olevat kaavat.
Laajat selvitykset keskusta-alueesta löytyvät edellä olevasta nettiosoitteesta ”Kauhajoen keskustaajaman osayleiskaava 2035:n mukaisia selvityksiä”.
Lausunto tuulivoimaosayleiskaavaluonnoksesta tulee toimittaa 27.8.2013
mennessä Kauhajoen kaupungin tekniselle osastolle.
Kaavoittajan esitys:
Mustaisnevan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on kattavasti esitetty
kaavoitusprosessin osalliset. Kaavaluonnoksessa on esitetty kaikkiaan 30
tuulivoimalan käsittävä kokonaisuus. Kaavaluonnos rajoittuu itäosaltaan
Teuvan kunnan rajaan ja kaavan vaikutusalue ulottuu noin 10 km:n matkalla Teuvan puolelle.
Teuvan kunnan näkemyksen mukaan, koska kaava-alue sijaitsee aivan
kunnanrajan tuntumassa, kaavanlaatijan tulee kuuluttaa kaavan vireille tulosta Teuvan kunnan asukkaille ja maanomistajille sekä asettaa kaavaehdotus virallisesti nähtäville, kuten Teuvan kunnan vastaavat ilmoitukset julkaistaan. Teuvan kunta on valmis ilmoittamaan omilla nettisivuilla kaavan
vireille tulosta ja kaavaehdotuksen nähtävilläoloilmoitukset saatuaan asiaan
liittyvät tarpeelliset tiedot.
Kaavaselosteessa on esitetty tuulivoimaloiden äänimallinnus. Äänimallinnuskartassa on esitetty äänenpainotasot vain yhdeksän tuulivoimalan osalta ja kaavaluonnoksessa on esitetty kaikkiaan 30 tuulivoimalan rakennuspaikka.
Äänimallinnusasiakirjojen perusteella ei ole mahdollista ottaa kantaa Teuvan rajan läheisyydessä olevien tuulivoimaloiden melualueisiin. Äänimallinnusasiakirjoja pyydetään täydennettäväksi Teuvan rajan tuntumassa olevien tuulivoimaloiden osalta. Myös varjostusmallinnusasiakirjoissa on esitetty
varjostusvaikutukset vain 9 tuulivoimalan osalta ja Teuvan rajan tuntumassa olevien tuulivoimaloiden varjostusvaikutuksiin ei ole asiakirjojen perus-

§ 97, KHALL 22.4.2014 18:00
TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

D: 281/2013
Kokouspäivämäärä
22.04.2014

Sivu 19
97 §

teella mahdollista ottaa kantaa. Varjostusanalyysiä pyydetään tarkennettavaksi Teuvan rajan tuntumassa olevien tuulivoimaloiden osalta.
Nyt suunnittelun alla oleva tuulivoima-alue sijaitsee aivan Teuvan rajan tuntumassa. Kaavaluonnoksen perusteella on osoitettu tuulivoimaloiden rakennuspaikkoja noin 500-600 m:n etäisyydelle kunnan rajasta. Useat Teuvan kunnan alueen maanomistajat ovat luonnoksen perusteella tuulivoimaloiden rakennuspaikkojen naapureita ja hyväksytyllä kaavalla on vaikutuksia mm. näiden maanomistajien mahdollisuuteen hyödyntää kiinteistöjä rakennuspaikkana. Teuvan kunta suosittelee, että kaavan laatija lähettää
näille osallisille kirjallisen ilmoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta. Lisäksi toivotaan, että kaikille tuulivoimapuiston alueen kiinteistöjen Teuvan puoleisille rajanaapureille lähetetään vastaavat tiedot.
Muilta osin Teuvan kunnalla ei ole huomauttamista lausunnolle esitetyistä
asiakirjoista.
Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan esityksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
___________
Khall 97 §
22.4.2014

Kauhajoen kaupungin tekninen osasto on varannut 21.3.2014 päivätyllä
kirjeellään
lausunnonantomahdollisuuden
Mustaisnevan
tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 22.4.3014 mennessä.
Tuulivoimaosayleiskaavaehdotus selostuksineen ja selvityksineen on luettavissa osoitteesta http://www.kauhajoki.fi/ kohdasta Asuminen ja rakentaminen Kaavoitus
Vireillä olevat kaavat.
Kaavoittajan esitys:
Teuvan kunta on luonnosvaiheessa antanut lausunnon Mustaisnevan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta. Kaavaehdotusta ja valmisteluaineistoa on tarkennettu ja täsmennetty aiemmassa lausunnossa esittämiemme seikkojen osalta. Teuvan kunnalla ei ole huomauttamista kaavaehdotuksen ja valmisteluaineiston osalta.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan esityksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
__________

§ 98, KHALL 22.4.2014 18:00

D: 282/2013
Kokouspäivämäärä
22.04.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 20
98 §

Lausunto Aronkylän Riutankallion tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta
Dnro D/282/10.02.01/2013
Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p. 050 386 4626
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 176 §
26.08.2013

Kauhajoen kaupungin tekninen osasto pyytää 10.7.2013 päivätyllä kirjeellään lausuntoa tekeillä olevasta Riuttakallion tuulivoimaosayleiskaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmista sekä kaavaluonnoksesta.
Tuulivoimaosayleiskaava-alue on noin 405,6 ha:n suuruinen. Se rajoittuu
idässä Aron teollisuusalueen asemakaavaan ja Kuutinkylän asutukseen,
lännessä Valkamankylän peltoihin, etelässä Kettukankaan metsäalueeseen
kantatie 67:n varrella ja pohjoisessa Prännärinmäen selännealueisiin.
Edellä mainitun hankkeen kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavahanketta varten laaditut selvitykset ovat nähtävillä
Kauhajoen kaupungin teknisellä osastolla, kaupungintalon III kerroksessa
sekä
löytyvät
Kauhajoen
kaupungin
nettisivuilta,
osoitteessa
http://www.kauhajoki.fi/ kohdasta: Asuminen ja rakentaminen
Kaavoitus
Vireillä olevat kaavat.
Laajat selvitykset keskusta-alueesta löytyvät edellä olevasta nettiosoitteesta ”Kauhajoen keskustaajaman osayleiskaava 2035:n mukaisia selvityksiä”.
Lausunto tuulivoimayleiskaavaluonnoksesta tulee toimittaa 7.8.2013 mennessä Kauhajoen kaupungin tekniselle osastolle. Lausunnon antamiseen
saatu lisäaikaa 27.8.2013 saakka.
Kaavoittajan esitys:
Suunniteltu tuulivoima-alue ja tuulivoimalat sijaitsevat noin 10 km:n päässä
Teuvan rajasta ja voimaloiden osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10
km:n vaikutusalue ulottuu muutaman kilometrin matkan Teuvan puolelle.
Teuvan alueella on lähivuosien aikana ollut Äystön alueella alustavaa kiinnostusta tuulivoimaloiden sijoituspaikoista. Nyt kaavoitettavalla alueella ei
arvioida olevan vaikutuksia Teuvan osalle muuta kuin rakennusaikaiset ja
tieverkkoon kohdistuvat vaikutukset.
Kaavaselostuksen liitteenä on esitetty yhteenveto puiston rakentamisaikaisaikaisista kuljetusmääristä sekä Silvasti Oy:n liikenneselvitys, jossa on
yksityiskohtaisesti selvitetty kuljetukset välillä Kainasto - Riuttakallio. Teuvan kunnan osalta pitkille ja ylikorkeille kuljetuksille on monta liikenteellistä
kohtaa, jotka voivat aiheuttaa rajoitteita kuljetuksille mm. rautatiesilta välillä
Teuva – Kaskinen, keskustaajaman kevyenliikenteen alitukset Jurvantien
risteyksessä. Teuvan kunta toivoo liikenneselvitykseen tarkennusta kuljetusselvityksessä mainittujen pitkien, normaalista poikkeavien raskaiden erikoiskuljetusten osalta.
Niiden osalta selvitykseen toivotaan täydennystä siitä, mitä kuljetusreittiä
käyttäen puiston pitkät ja ylikorkeat kuljetukset on mahdollista toteuttaa
Kaskisten satamasta Teuvan kautta edelleen Aronkylään ja mitä mahdollisia rajoituksia ne tieverkon muulle käytölle aiheuttavat.

§ 98, KHALL 22.4.2014 18:00
TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

D: 282/2013
Kokouspäivämäärä
22.04.2014

Sivu 21
98 §

Muilta osin Teuvan kunnalla ei ole huomauttamista Aronkylän Riuttakallion
tuulivoimaosayleiskaavaluonnoksesta.
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan esityksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____________

Khall 98 §
22.4.2014

Kauhajoen kaupungin tekninen osasto on varannut 21.3.2014 päivätyllä
kirjeellään lausunnonantomahdollisuuden Riutankallion tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 22.4.3014 mennessä.
Tuulivoimaosayleiskaavaehdotus selostuksineen ja selvityksineen on luettavissa osoitteesta http://www.kauhajoki.fi/ kohdasta Asuminen ja rakentaminen
Kaavoitus
Vireillä olevat kaavat.
Kaavoittajan esitys:
Teuvan kunta on luonnosvaiheessa antanut lausunnon Aronkylän Riuttakallion osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta.
Teuvan kunta uudistaa aiemmin luonnosvaiheessa antamansa lausunnon
rakentamisen aikaisten kuljetusten selvityksen osalta Kaavaehdotusta ja
valmisteluaineistoa on tarkennettu ja täsmennetty aiemmassa lausunnossa
esittämiemme seikkojen osalta. Muilta osin Teuvan kunnalla ei ole huomauttamista kaavaehdotuksen ja valmisteluaineiston osalta.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan esityksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____________

§ 99, KHALL 22.4.2014 18:00

D: 121/2014
Kokouspäivämäärä
22.04.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 22
99 §

Lausunto suunnitelmasta Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä ja niiden aukioloajoista
Dnro D/121/00.01.00.04/2014
Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p. 046 850 7700
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 99 §
Maanmittauslaitos pyytää maakuntien liitoilta ja kunnilta lausuntoa suunnitelmasta Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä ja niiden aukioloajoista.
Suunnitelman mukaan maanmittauslaitoksen nykyinen palveluverkosto jaetaan kahteen asiakaspalvelutasoon. Isot, laajan asiakasmäärän omaavat
palvelupisteet ovat auki jokaisena arkipäivänä ja muut palvelupisteet ovat
auki kolmena päivänä viikossa klo 9.00 - 16.15.
Teuvan kunnan osalta suunnitelma huonontaa asiakaspalvelua nykytilanteeseen verrattuna. Lähimmät toimipisteet, jotka sijaitsevat Seinäjoella ja
Närpiössä, luokitellaan alemman palvelutason palvelupisteiksi. Tämä tarkoittaa, että ne ovat auki kolmena päivänä viikossa klo 9.00 - 16.15. Lisäksi
kunkin palvelupisteen ulko-oven välittömään läheisyyteen kiinnitetään lukollinen postilaatikko sekä ohjeistus asiakkaille siitä, että asiakirjat ja hakemukset voi jättää postilaatikkoon ja postilaatikko tyhjennetään joka arkipäivä kello 9.00 ja 16.15, jolloin asiakirjat ja kirjaamishakemukset kirjataan
saapuneeksi.
Toimivat maanmittauspalvelut Teuvalla edellyttävät lähialueella olevaa palvelupistettä. Palvelujen muuttuminen sähköiseksi palveluiksi osaltaan vähentää henkilökohtaisen palvelun tarvetta, jonka perusteella toimipisteiden
aukioloaikojen supistaminen on perusteltavaa. Tärkeintä on, että riittävät
maanmittauspalvelut säilyvät lähialueella.
Alueiden kehittämisestä annetun lain (1651/2009) 30 §:n 2 momentin
säännöksiin viitaten Maanmittauslaitos pyytää kunnan lausuntoa aluetta
koskevasta suunnitelmasta 17.4.2014 mennessä. Lausunnon antamiseen
on saatu jatkoaikaa 23.4.2014 asti. Lausunnossa pyydetään ottamaan
huomioon asiakkaiden asiointimatkat ja suunnat, kulkuyhteydet sekä paikalliset henkilökohtaisten palvelujen tarpeeseen vaikuttavat olosuhteet.
Esityslistan ohessa suunnitelma Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä ja
niiden aukioloajoista.
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää lausuntonaan, että asiakaspalvelutason laskemisesta huolimatta se hyväksyy suunnitelman. Palvelupisteiden aukioloaikoja suunniteltaessa asiakasnäkökulma tulisi huomioida, jolloin lähellä toisiaan olevien palvelupisteiden aukiolopäiviä olisi hyvä porrastaa siten, että esimerkiksi Närpiön palvelupiste olisi auki alkuviikosta ja Seinäjoen loppuviikosta. Lisäksi kunnanhallitus korostaa, että Maanmittauslaitoksen palvelujen säilyminen kunnan lähialueella on ensiarvoisen tärkeää
riittävän palvelutason ylläpitämiseksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
___________

§ 100, KHALL 22.4.2014 18:00

D: 36/2013
Kokouspäivämäärä
22.04.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu 23
100 §

Trailer Rigg Oy:n vuokratilat Kafiaarin tiloissa
Dnro D/36/10.03.02/2013
Aikaisemmat käsittelyt:

Kunnanhallitus 30.9.2013 § 204
Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p. 050 386 4626
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 204 §
30.9.2013

Trailer Rigg Oy on ollut pitkään Teuvan kunnan vuokralaisena Kiinteistö Oy
Kafiaarin tiloissa. Yrityksessä työskentelee tällä hetkellä 14 henkilöä ja yrityksen toimiessa täydellä kapasiteetilla tarvittava henkilömäärä on noin 18
henkilöä.
Trailer Rigg Oy on tehnyt tuotekehitystä valmistamiensa tuotteiden osalta ja
yritys on käynnistämässä uusien tuotteiden valmistusta Teuvalla. Uuden
tuotannon käynnistämistä varten tarvitaan lisää vuokratilaa. Soveltuvaksi tilaksi Trailer Rigg Oy ehdottaa entistä Teak Oy:n pintakäsittelylinjan tilaa
suuruudeltaan 750 m2.
Trailer Rigg Oy on pyytänyt Teuvan kunnan tekniselle toimelle 20.9.2013
lähettämällään sähköpostiviestillä Teuvan kunnalta tarjousta vuokranalennuksesta liittyen uuden tuotannon käynnistämiseen ja lisätilantarpeeseen.
Uusi käynnistettävä toiminta työllistää ensivaiheessa yhden henkilön.
Tuotannon alkuvaiheen opettelujakson jälkeen uuden tuotannon arvioidaan
työllistävän 1-4 henkilöä riippuen markkinatilanteesta ja tuotteiden kysynnästä.
Valmistelijan esitys: Kunnanhallitus päättää
1) myöntää Trailer Rigg Oy:lle 50 %:n vuokranalennuksen kiinteästä tulevasta kuukausivuokrasta uuden vuokra-alueen 750m2:n osalta. Sähkökustannukset ja niistä perittävät ennakot peritään tulevan vuokrasopimuksen mukaan vuokra-alueella todelliseen käyttöön perustuvan laskelman mukaisesti;
2) vuokranalennus myönnetään 6 kk ajaksi ajalle 1.10.2013 - 31.3.2014

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____________

Khall 100 §
22.4.2014

Kunnanhallitus on kokouksessaan 30.9.2013 päättänyt Trailer Rigg Oy:n
Kafiaarin uuden vuokra-alueen vuokrauksesta siten, että 750 m2:n vuokraalue vuokrattaisiin 1.10.2013 alkaen.
Trailer Rigg Oy on lähestynyt kuntaa sähköpostilla ja pyytänyt myöhäistystä vuokra-ajan alkamiseen siten, että vuokra-aika alkaisi 1.1.2014 alkaen
ja vuokran alennus myönnettäisiin samasta päivästä lukien.
Syyksi vuokrasopimuksen siirrolle on ilmoitettu, että hallin uuden valaistuksen asennus on tapahtunut tammikuun 2014 aikana.
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TEUVAN KUNTA
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Valmistelijan esitys: Kunnanhallitus päättää
1) että 30.9.2013 päätöksen mukaisen vuokrasopimuksen alkamisaikaa
voidaan myöhentää siten, että sopimus alkaa 1.1.2014 alkaen,
2) muuttaa 30.9.2013 myönnetyn vuokran alennus 6 kk:n ajaksi ajalle
1.1.2014 - 30.6.2014
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Kuultiin asiantuntijana Markku Salosta.
___________

§ 101, KHALL 22.4.2014 18:00

D: 127/2014

Sivu 25

Kokouspäivämäärä
22.04.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

101 §

Oy Aqua Botnica Ab:n yhtiökokous
Dnro D/127/00.01.00.03/2014
Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p. 050 386 4626
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 101 §

Oy Aqua Botnica Ab:n yhtiökokous pidetään 29.4.2014. Kunnan yhtiökokousedustajana on kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Leppäniemi.
Hallituksen jäseninä ovat kaudella 2013 - 2014 olleet Markku Salonen puheenjohtaja sekä Jari Kallio. Yhtiökokouksessa päätetään edustajista yhtiön hallitukseen tuleville kausille.
Yhtiökokouksen asialistalla on myös yhtiön osakepääoman korotus suunnatulla osakeannilla yhtiön vanhoille osakkaille. Osakepääoman korotus
tarvitaan Teuvan ja Närpiön yhteisen jätevedenpuhdistusyhteistyön rahoittamiseksi, josta yhtiön hallitus on tehnyt päätöksen 18.3.2014 kokouksessaan.
Teuvan kunnan osuus osakepääoman korotuksesta olisi 1270 osaketta á
513 e/osake + ylikurssirahasto yhteensä 651 510 euroa. Osakepääoman
korotuksesta 50 % tulee maksaa viimeistään 30.9.2014 mennessä ja 50 %
15.1.2015 mennessä.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus evästää yhtiökokousedustajaa seuraavasti:
1)

Teuvan kunta esittää Oy Aqua Botnica Ab:n hallitukseen vuosiksi
2014-2016
-

edustajiksi
Jukka Leppäniemi
Markku Salonen

varaedustajaksi
Paula Kaleva
Jukka Palomäki

- hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jukka Leppäniemi
2)

Teuvan kunta hyväksyy esitetyt yhtiöjärjestyksen muutokset

3)

Teuvan kunta hyväksyy osakepääoman korotuksen suunnatulla osakeannilla yhtiön vanhoille osakkaille. Osakepääoma voidaan korottaa
3530 osakkeesta 4090 osakkeella, korotuksen jälkeen kokonaisosakemäärä on 7620 osaketta

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____________
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Taksojen korotus sivistystoimen päävastuualueen tilojen osalta
Dnro D/65/02.05.00.00/2014
Aikaisemmat käsittelyt:

Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 20.2.2014 § 16
Kunnanhallitus 17.3.2014 § 69
Valmistelija / lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä, p. 050 386 4611
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Varhaiskasvatusja koulutusltk 16 §
20.2.2014

Yhtenäiskoulun remontin valmistuttua on syytä tarkistaa koulutilojen ulkopuolisen käytön käyttömaksut, samalla tarkistetaan myös sivukoulujen osalta.
Teuvan kunnan hallintosäännön § 15 kohdan 5 mukaan kunnanhallitus
päättää
… ”kunnan kiinteistöjen ja laitosten sekä muiden palvelujen käytöstä perittävistä maksuista ja taksoista”…

Siv.tj

Ehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle yhtenäiskoulun ja sivukoulujen taksat 1.3.2014 alkaen seuraavasti:
Liikuntasalit
Yhtenäiskoulu pe-su
päivä
ilta

1/3 salia
50 €
25 €
20 €

puoli salia
70 €
40 €
30 €

koko sali
120 €
70 €
50 €

muut koulut 1 tunti/ 15 € (sis. entisen Syreenin koulun)
Keittiöt
Yhtenäiskoulu
sis. ruokasalin

muut koulut

päivällisen järjestäminen 140 €
ed. päivän valmistelu
50 €
kahvitilaisuudet
50 €
keittiöhenkilöiden palkat
tod. kustannusten mukaan
päivällisen järjestäminen
70 €
ed. päivän valmistelu
30 €
kahvitilaisuudet
30 €
keittiöhenkilöiden palkat
tod. kustannusten mukaan
15 €

Luokkahuoneet
Auditorio

1 –4 h
60 €
5 – 12 h
150 €
2 päivää
200 €
Pidemmät ajat sopimuksen mukaan

Videotykki

tilaisuus tai päivä

30 €

Tietokoneet 16 kpl
(luokkatilassa)

tilaisuus tai päivä

50 €

§ 102, KHALL 22.4.2014 18:00

D: 65/2014

Sivu 27

Kokouspäivämäärä
22.04.2014

TEUVAN KUNTA
Kunnanhallitus

102 §

Äänentoisto

tapahtuma

Piha-alueet

sähkön kulutus mittarin mukaan

30 €

Yhtenäiskoulun keittiöllä pitää aina olla vähintään yksi keittiöhenkilökuntaan
kuuluva opastamassa ja valvomassa koneiden ja laitteiden käyttöä koko
keittiön käytön ajan.
Vahvistetun vuokran suuruinen vuokra peritään jokaiselta käyttäjältä. Tilaisuuden järjestäjä sitoutuu jättämään vuokraamansa tilat siihen kuntoon,
jossa ne olivat tilaisuuden alkaessa.
Kunnalta toiminta-avustusta saavien yhdistysten, seurojen ym. säännöllisen
käytön osalta peritään enintään puolitetut maksut käyttömaksuista. Edellämainitulla laskentatavalla koostuvat vuosittaiset maksut otetaan huomioon
päätettäessä vuosittaisia toiminta-avustuksia.
Siv.tj

Tarkennettu päätösehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta
päättää esittää kunnanhallitukselle yhtenäiskoulun ja sivukoulujen taksat
1.3.2014 alkaen seuraavasti:
Liikuntasalit

1/3 salia

puoli salia

koko sali

Yhtenäiskoulu 1 h
1½h
pe-su
päivä
ilta

8€
10 e
50 €
25 €
20 €

10 €
12 €
70 €
40 €
30 €

15 €
20 €
120 €
70 €
50 €

muut koulut 1 tunti/ 15 € (sis. entisen Syreenin koulun)
Keittiöt
Yhtenäiskoulu
sis. ruokasalin

muut koulut

Luokkahuoneet
Auditorio

päivällisen järjestäminen 140 €
ed. päivän valmistelu
50 €
kahvitilaisuudet
50 €
keittiöhenkilöiden palkat 27,45 €/h
alv 0 % (lis. voimassaoleva alv)
työnjohto
41,10 €/h
alv 0 % (lis. voimassaoleva alv)
tod. kustannusten mukaan
päivällisen järjestäminen
70 €
ed. päivän valmistelu
30 €
kahvitilaisuudet
30 €
keittiöhenkilöiden palkat
27,45 €/h
alv 0 % (lis. voimassaoleva alv)
tod. kustannusten mukaan
15 €
1 –4 h
60 €
5 – 12 h
150 €
2 päivää
200 €
Pidemmät ajat sopimuksen mukaan
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Videotykki

tilaisuus tai päivä

30 €

Tietokoneet 16 kpl
(luokkatilassa)

tilaisuus tai päivä

50 €

Äänentoisto

tapahtuma

30 €

Piha-alueet

sähkön kulutus mittarin mukaan

Mikäli yhteisö järjestää pääsymaksullisen tilaisuuden, yhteisö on velvollinen
maksamaan taksojen mukaiset korvaukset
Kunnalta toiminta-avustusta saavien yhdistysten, seurojen ym. säännöllisen
käytön osalta peritään puolitetut maksut käyttömaksuista. Edellämainitulla
laskentatavalla koostuvat vuosittaiset maksut otetaan huomioon päätettäessä vuosittaisia toiminta-avustuksia.
Mikäli yhdistys ei saa kunnan toiminta-avustusta, voidaan vuokraa Yhtenäiskoulun apulaisrehtorin harkinnan mukaan tarkistaa alaspäin.
Yhtenäiskoulun keittiöllä pitää aina olla yksi keittiöhenkilökuntaan kuuluva
valvomassa ja opastamassa koneiden ja laitteiden käyttöä tilaisuuden ajan,
työntekijä ei kuitenkaan ole veto- eikä työvastuussa tapahtumasta. Eri sopimuksesta voidaan valvojaksi hyväksyä tilan vuokraajan esittämä henkilö,
jolla on tarvittava suurkeittiön toiminnan tuntemus ja hygieniapassi.
Tilaisuuden tarjoilu voidaan myös kokonaisuudessaan tilata kunnan ruokapalveluilta, jolloin tilaaja vastaa kaikista kustannuksista.
Tilaisuuden järjestäjä sitoutuu jättämään vuokraamansa tilat siihen kuntoon, jossa ne olivat tilaisuuden alkaessa.
Päätös: Hyväksyttiin tarkennettu päätösehdotus.

_________
Khall 69 §
17.3.2014
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan esityksen.
Päätös: Keskustelun jälkeen asia päätettiin palauttaa uudelleenvalmisteluun virkamiehille.
_______________
Valmistelija / lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä, p. 050 386 4611
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 112 §
22.4.2014

Sivistystoimenjohtajan johdolla on valmisteltu uusi esitys sivistystoimen tilojen käyttömaksuista 1.4.2014 alkaen.
Muutoksia on tullut lähinnä yhtenäiskoulun liikuntasalin ja auditorion osalta.
Syreenin sekä kyläkoulujen liikuntasaleista ei peritä käyttömaksuja, jos kyseessä on maksuton tilaisuus.
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Valmistelijan esitys: Kunnanhallitus hyväksyy taksat 1.6.2014 alkaen seuraavasti:
Yhtenäiskoulun liikuntasalin liikuntakäyttö, yksi lukukausi
osa salia
koko sali
1-2h/viikko 100 €
180 €
3-5h/viikko 200 €
360 €
6-8h/viikko 250 €
450 €
8h-/viikko
300 €
490€
20 % alennus ryhmille, joissa henkilöitä käyttökerralla on erityisen vähän tai
ryhmä on sama kuin koko seura.
Yhtenäiskoulun liikuntasalin tilapäinen liikuntakäyttö, maksulliset ja maksuttomat tilaisuudet.

pe-su
päivä
ilta

osa salia
50 €
25 €
20 €

koko Sali
120 €
70 €
50 €

Yhtenäiskoulun liikuntasalin tilapäinen muu käyttö (esim. häät, syntymäpäiväkutsut ym.)
osa salia
koko sali
pe-su
150 €
300 €
päivä
70 €
150 €
ilta
50 €
100 €
Keittiöt
Yhtenäiskoulu
sis. ruokasalin

muut koulut

päivällisen järjestäminen 140 €
ed. päivän valmistelu
50 €
kahvitilaisuudet
50 €
keittiöhenkilöiden palkat 27,45 €/h
alv 0 % (lis. voimassaoleva alv)
työnjohto
41,10 €/h
alv 0 % (lis. voimassaoleva alv)
tod. kustannusten mukaan
päivällisen järjestäminen
70 €
ed. päivän valmistelu
30 €
kahvitilaisuudet
30 €
keittiöhenkilöiden palkat
27,45 €/h
alv 0 % (lis. voimassaoleva alv)
tod. kustannusten mukaan

Luokkahuoneet ja kyläkoulujen liikuntasalit (sis. Syreenin)
15 €/ilta ja 30 €/ koko päivä
Auditorio

1 –4 h
40 €
5 – 12 h
90 €
2 päivää
150 €
Pidemmät ajat sopimuksen mukaan

Videotykki

tilaisuus tai päivä

30 €
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Tietokoneet 16 kpl
(luokkatilassa)

tilaisuus tai päivä

50 €

Äänentoisto

tapahtuma

30 €

Piha-alueet

sähkön kulutus mittarin mukaan

Mikäli yhteisö järjestää pääsymaksullisen tilaisuuden muualla kuin yhtenäiskoulun liikuntasalissa, yhteisö on velvollinen maksamaan taksojen mukaiset korvaukset.
Yhtenäiskoulun keittiöllä pitää aina olla yksi keittiöhenkilökuntaan kuuluva
valvomassa ja opastamassa koneiden ja laitteiden käyttöä tilaisuuden ajan,
työntekijä ei kuitenkaan ole veto- eikä työvastuussa tapahtumasta. Eri sopimuksesta voidaan valvojaksi hyväksyä tilan vuokraajan esittämä henkilö,
jolla on tarvittava suurkeittiön toiminnan tuntemus ja hygieniapassi.
Tilaisuuden tarjoilu voidaan myös kokonaisuudessaan tilata kunnan ruokapalveluilta, jolloin tilaaja vastaa kaikista kustannuksista.
Tilaisuuden järjestäjä sitoutuu jättämään vuokraamansa tilat siihen kuntoon, jossa ne olivat tilaisuuden alkaessa.
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin seuraavalla muutoksella: Luokkahuoneiden
ja kyläkoulujen liikuntasalien (sis. Syreenin) osalta vahvistettiin lisäksi kausimaksuksi 100 euroa. Maksukatto on 100 euroa/kausi.
Kuultiin asiantuntijana Erkki Nevanperää.
_____________

§ 103, KHALL 22.4.2014 18:00
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Kunnanvaltuuston kokouksen 25.3.2014 päätösten täytäntöönpano
Dnro D/119/00.02.01/2014
Khall 103 §

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 56 §:n mukaan kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten
lainvastainen. Tällöin asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen
käsiteltäväksi

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset
25.3.2014 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivätkä mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä muutoinkaan ole lain tai asetuksen vastaisia, joten kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____________
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Koulutuspäiviä
Dnro D/119/00.02.01/2014
Khall 104 §

Kunnanhallitukselle esitellään seuraava koulutuspäivä:
- Hallitustyöskentely ja poliittinen johtajuus –seminaari järjestetään
15.-16.5.2014 Helsingissä. Seminaari selventää kunnan johtamista vallan, vastuun, yhteistyön ja päätöksenteon yhdistelmänä.
Seminaarin ohjelma esityslistan ohessa.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää osallistumisesta em. koulutukseen.
Päätös: Kunnanhallitus päätti, että se ei osallistu koulutukseen.
_____________
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Hallintokuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat sekä mahdollisesti kunnanhallituksen käsittelyyn otettavat asiat, kunnanhallitus 22.4.2014
Dnro D/119/00.02.01/2014
Lisätiedot: toimistosihteeri Raija Luopa, p. 050 386 4698
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 105 §

Kunnan hallintosäännön 64 §:n määräyksiin viitaten esitellään kunnanhallitukselle seuraavat pöytäkirjajäljennökset:
-

rakennuslautakunta 9.4.2014
varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 19.3.2014 ja 26.3.2014
tekninen lautakunta 11.3.2014
tulevaisuuslautakunta 18.3.2014

sekä viranhaltijapäätökset:
Hallintojohtajan päätökset:
15-22/2014 Henkilöstöpäätöksiä
Kunnaninsinöörin päätös:
1/2014
Kja

Sähkönhankinta kaudella 1.1.-31.12.2020, yhteishankinta/
Optiomahdollisuuden käyttö

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi edellä mainitut pöytäkirjat ja
viranhaltijapäätökset sekä toteaa, ettei kunnanhallituksen käsiteltäväksi
otettavia päätöksiä ole lukuun ottamatta niitä asioita, joissa lautakunta tai
viranhaltija on tehnyt esityksen kunnanhallitukselle.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
_____________
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Ilmoitusasiat, kunnanhallitus 22.4.2014
Dnro D/119/00.02.01/2014
Lisätiedot: toimistosihteeri Raija Luopa, 050 386 4698
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 106 §

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavaa:
-

Asunto Oy Horonrivin yhtiökokouskutsu ja pöytäkirja 27.3.2014

- Asunto Oy Kaupanmäen yhtiökokouskutsu ja pöytäkirja 27.3.2014
- Asunto Oy Tanulanrivin yhtiökokouskutsu ja pöytäkirja 27.3.2014
- Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskuksen
työllisyyskatsaukset
joulukuulta 2013 ja tammikuulta 2014 seuraavasti:

marras-

tammikuu -14
Työttömiä työnhakijoita
(ml. henk.koht. lomautetut)
- miehiä
- naisia
- alle 25-vuotiaita
- yli 50-vuotiaita
- yli vuoden työttömänä
Avoimia työpaikkoja
Työttömyysaste

292
172
120
28
138
33
7
12,0 (marrask 10.9 ja jouluk. 13.0 %)

- Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston pöytäkirja 17.3.2014 ja
maakuntahallituksen pöytäkirja 21.3.2014
- Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston
24.3.2014 sekä yhtymähallituksen pöytäkirja 31.3.2014

pöytäkirjat

- Kansalaisopistojen liiton liittokokouskutsu kokoukseen 5.6.2014
- Kauhajoen kaupungin yhteistoimintalautakunnan seuraavat pöytäkirjanotteet 18.3.2014:
1§
4§

LLKY:n yli-/alijäämän käsittely tilinpäätöksessä 2013 ja palvelusopimuksen muuttaminen kuntien maksuosuuksien osalta
Palvelutilaus 2014

- Kevan virkakirje 4.4.2014, Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten
tiedoksianto jäsenyhteisöille
- Kuntien Teira Oy:n kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 6.5.2014
- Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös 21.3.2014; Teuvan
yhteiskoulun ja lukion peruskorjaus, 1-vaiheen alkuosa, valtionavustuksen maksaminen jälkirahoitteisena. Hankkeen valtionavustuksen perusteeksi hyväksytty kustannusarvio on 4 200 080 euroa ja myönnetty valtionavustus 1 575 030 euroa.
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- Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirjanote 20.3.2014 § 24; Kansainvälisyyskeskus INKAn uuden toimintamallin käyttöönotto ja toiminnan käynnistämine
- Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirja
20.3.2014
- Suupohjan koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirja
12.3.2014 ja esityslista 15.4.2014
- Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän seuraavat pöytäkirjanotteet 24.3.2014:
§ 32
§ 33
§ 35
§ 36
§ 37
§ 39
§ 40

Vuoden 2013 talousarvion määrärahojen ylitykset
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän vuoden 2013
tilinpäätös
Liikelaitoskuntayhtymän kustannusten jakoperiaatteet jäsenkunnille vuoden 2014 toteutumassa
Liikelaitoskuntayhtymän talouden kuukausiseuranta / tammikuu
2014
Liikelaitoskuntayhtymän palvelujen tuotteistuksen raportointi
Diagnostisten palvelujen palvelurakenne ja laboratorion analyysien keskittäminen
Lehtiharjun osasto 3:n toiminnan päättyminen 16.3.2014

- Työttömyysvakuutusrahaston päätös 2.4.2014; työttömyysvakuutusmaksut,
vuosi 2013
Kja

Ehdotus: Asiat merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Esitykset 6.12.2014 myönnettävistä kunniamerkeistä tulee tehdä 20.5.2014
mennessä, opetusalan opettajien osalta kuitenkin 9.5.2014 mennessä.
Päätettiin, että viime vuonna nimetty työryhmä (P Kaleva, kokoonkutsuja,
M-L Tuisku ja J Kiviluoma) tekee esitykset.
_____________

§ 9998, KHALL 22.4.2014 18:00

Sivu 36

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Muutoksenhakukiellot
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 92 – 93, 96 – 99 ja 103 -106

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 94 – 95 ja 100 - 102

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

: 94 – 95 ja 100 - 102

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

