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Paikka

Kuohun kokoustila (Porvarintie 20 A 3)

Aika

tiistai 2.12.2014 klo 18.00 – 20.05

Saapuvilla olleet jäsenet

Muut saapuvilla olleet

Mäntylä Anu
Harjunpää Markku
Alanko Tarja
Annala Antti
Filppula Martti
Harjula Riikka
Kaleva Heidi
Korkeamäki Jaana
Luopa Kalevi
Hietikko Annina
Nisula Harri

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen, poissa
jäsen, poissa
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
Tarja Alangon varajäsen
Antti Annalan varajäsen

Tuisku Minna-Liisa
Martola Päivi

kunnanhallituksen edustaja
E-P:n Ensi- ja turvakotiyhdistys ry, miestyön
ohjaaja, klo 18-19
E-P:n Ensi- ja turvakotiyhdistys ry,
kansalaistoiminnan ohjaaja, klo 18-19
toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Pääkkönen Henna
Nevala Marjo
Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Työjärjestys

Hyväksyttiin työjärjestys.

Asiat

§:t 23 - 26

Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heidi Kaleva ja Riikka Harjula.
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Anu Mäntylä
puheenjohtaja

Marjo Nevala
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät
Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Teuva

15.12.2014

Heidi Kaleva
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä
Teuvan kunnanvirastossa 5.1.2015

Marjo Nevala, toimistosihteeri

Riikka Harjula
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Etelä-Pohjanmaan Ensi- ja turvakotiyhdistyksen toiminnan esittely
Dnro 331/00.02.04/2014
Tulev.ltk. 23 §

Etelä-Pohjanmaan Ensi- ja turvakotiyhdistys ry:n miestyön ohjaaja Päivi
Martola ja kansalaistoiminnan työntekijä Henna Pääkkönen olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa. He esittelivät yhdistyksen toimintaa
lautakunnalle.
Etelä-Pohjanmaan ensi- ja turvakotiyhdistys ry on perustettu vuonna 2003.
Yhdistyksen tavoitteena on tuottaa avopalvelutoimintaa ja auttaa kriisissä
olevia perheitä sekä järjestää monipuolista vertais- ja kansalaistoimintaa
Tarkoituksena on turvata lapsen oikeus suotuisiin kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen elämään, tukea vanhemmuutta ja ehkäistä perheväkivaltaa. Toimintaa rahoittaa pääasiassa Raha-automaattiyhdistys.
Yhdistyksellä on Kauhajoella ns. matalan kynnyksen palveluyksikkö, jossa
on tarjolla mm. seuraavia palveluita: turva-asunto, puhallutukset (turvatut
tapaamiset), tuetut/valvotut tapaamiset ja valvotut vaihdot, kriisityö, keskusteluapu, lasten eroryhmä, isyyden tukeminen, eroauttaminen, perheväkivallan ehkäisy/katkaisu, doulatoiminta (synnytystukihenkilö), kulttuurikummitoiminta, masu- ja vauvakahvila ja isä-lapsikahvila. Työntekijöitä on tällä
hetkellä kolme; toiminnanjohtaja, miestyön avopalveluohjaaja sekä kansalaistoiminnan työntekijä/toimistotyöntekijä. Lisäksi on vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka toimivat mm. kulttuurikummeina ja doulatoiminnassa.
Ensi- ja turvakotiyhdistyksen asiakasmäärä on viimeisen vuoden aikana
kasvanut huomattavasti ja resursseja toimintaan tarvittaisiin lisää. Ennaltaehkäisevä työ on tärkeätä, samoin ihmisten tietoisuuden lisääminen siitä,
miltä tahoilta apua on saatavissa jo ennen kuin tilanteet kärjistyvät.
Puheenjohtaja kiitti Martolaa ja Pääkköstä laajasta tietopaketista ja he poistuivat kokouksesta kello 19.
___________
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Tulevaisuuslautakunnan tuloskortti
Dnro D/408/00.01.02/2013
Lisätiedot: toimistosihteeri Marjo Nevala, p. 046 855 5014
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Tulev.ltk. 24 §

Tulevaisuuslautakunnan tulee päättää omasta tuloskortistaan, jolla ohjataan toimintaa ja seurataan vuosittain asetettujen tavoitteiden toteutumista.
Tuloskortin avulla lautakunta määrittelee ne tavoitteet ja toiminnan painopistealueet, joita toteutetaan eri vuosina.
Tuloskortin päivitys on aloitettu v. 2006 ja tulevaisuuslautakunta on hyväksynyt ensimmäisen tuloskorttinsa vuosille 2007-2009.

Pja

Ehdotus: Tulevaisuuslautakunta päivittää tuloskortin vuosille 2015-2017.

Liite nro 1

Päätös: Tuloskortti hyväksyttiin liitteen mukaisena.
_____________
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Liite nro 1, § 24
Tulev.ltk. 2.12.2014

Tulevaisuuslautakunnan tuloskortti
Teuvan kunnan toiminta-ajatus
Palvelut järjestetään laadukkaasti, tehokkaasti, taloudellisesti ja asiakaslähtöisesti yhteistyössä naapurikuntien, yritysten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Paikkakunnan elinvoimaisuutta vahvistetaan luomalla hyvät edellytykset yrittäjyydelle, viihtyisälle asumiselle ja
hyvälle elämälle.
Tulevaisuuslautakunnan perustehtävä
Yhteistyössä eri tahojen kanssa etsiä ideoita ja työstää ne ehdotuksiksi kunnan kehityksen ja
tulevaisuuden turvaamiseksi.
Visio 2010
Teuvalla on toimivat lähipalvelut ja vireä elinkeinoelämä. Täällä on hyvä asua ja yrittää.
Yhteisöllisyyttä ja juuriamme arvostaen elämme ajassa. Elinvoimaisena kuntana hyödynnämme 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
Uskottavuus
- Kuntalainen luottaa vaikuttamiskanavana
- Hallinto ottaa lautakunnan
tosissaan

Yleisen toimeliaisuuden
ylläpito Teuvalla

Strategiset tavoitteet
2015-2017

Avainmittarit ja tavoitetaso

Asiakas
Saumattoman yhteistyön
Kuntalaisten osallistuminen keluominen kuntalaisten, oppilai- hittyy positiivisesti
tosten, järjestöjen, kyläyhteisöKuinka monta hyvää ideaa löyjen, viranhaltijoiden sekä kundetty ja esitetty eteenpäin
nanhallituksen ja lautakuntien
kanssa
Tarpeeksi moni lautakunnan
tekemistä ehdotuksista toteutuu
Elinkeinoelämän ja kulttuurin
vireys

Kunnan alueen toimeliaisuuden/
talouden kehitys.
Kauppojen ym. palveluiden säilyminen Teuvalla.
Kylien elinvoimaisuuden säilymi-

Operatiiviset toimenpiteet /
keinot
Ideariihi-tilaisuuksia

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

Ympäristö- ja energia-asiat

Teuvalaiset ottavat ympäristöja energia-asiat huomioon
arkielämässään

Työllisyys

Pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömien syrjäytymisen
estäminen

Työttömyysasteen pieneneminen

Haetaan malleja onnistuneista
hankkeista

Kuntalaisten hyvinvointi

Kuntalaiset ottavat aktiivisen
roolin hyvinvointinsa suhteen

Hyvinvoinnin lisääntyminen

Tiedotus kampanjointi,
toimiminen ruohonjuuritasolla

Kehittämiskelpoisen idean
jalostaminen ehdotukseksi
(ideonti/kuuntelu, seulonta,
kehittäminen, ehdotus)

Henkiset resurssit
- Innovatiivisuus
- Ennakkoluulottomuus
- Avoimuus uusille ideoille
- Osaaminen

Ympäristö- ja energia-asioiden
esilläpito, asiantuntijoiden
käyttö

Prosessit
Systeemin kehittäminen siihen, Idean käsittelyaika lautakunnasettä kuntalaisilta saadaan ideat sa.
esiin.
Esityksen käsittelyaika virkaTehokkaan käsittelyrutiinin
koneistossa ja hallinnossa.
luominen.

Tehokas ehdotusten eteenpäinmenon seuranta

Omistajat / henkilöstö / osaaminen
Kunnan tunnettuuden lisäämiKunnan positiivinen medianäkynen
vyys
Teuvalaisten itsetunnon kohot- Kuntalaispalaute
taminen

Teuvan vahvuuksien esiintuonti
Kuntaan muuttaneilta saatu
palaute

Kokousten ja käsiteltyjen asioiden
määrä

Lautakunnan jäsenten motivaation ylläpito
Visiointi ja tulevaisuuden ennakointi

Lautakunnan tekemät ehdotukset vahvistavat toteutettuna tulevaisuudessa kuntataloutta.

Hankintalain antamat mahdollisuudet käytetään hyväksi /
alueen ja kunnan elinkeinoelämän tukeminen myös
näin.

Talous
Lautakunnan ehdotusten tuoma
hyöty/näkyvyys kunnalle.

Lautakunnan oma budjetti
mahdollistaa sen toiminnan.

Budjetissa pysyminen.
Teuvan väestökehityksen
pitäminen positiivisempana
kuin naapurikunnissa.

Väestökehitys

Markkinointi
Myönteisen kuntakuvan luominen.

Tavoite

Mittari

Kuntalaisten hyvinvointi.
Teuvalaisen identiteetin vaaliminen ja vahvistaminen.

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

Tuloslaskelma
TOIMINTATULOT

TP 2013

T a v o i t e t a s o 2015

TA 2014

TA 2015

TS 2016

TS 2017

-

-

-

-

-

TOIMINTAMENOT

- 5 829,22

- 6 000

- 6500

- 6 500

- 6 500

TOIMINTAKATE

- 5 829,22

- 6 000

- 6 500

- 6 500

- 6 500

2.12.2014/mn
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Ideakilpailun järjestäminen
Dnro D/351/00.01.02/2014

Tulev.ltk. 25 §

Tuloskortin käsittelyn yhteydessä tulevaisuuslautakunnassa nousi esiin ajatus
ideakilpailun järjestämisestä samaan tapaan kuin vuonna 2007.
Päätös: Tulevaisuuslautakunta päätti järjestää ideakilpailun seuraavasti:

TEUVAN KUNNAN IDEAKILPAILU 2015
Tulevaisuuslautakunta järjestää ideakilpailun, jonka tarkoituksena on löytää uusia ideoita,
joilla voidaan edistää Teuvan, sen elinkeinoelämän ja kulttuurin monipuolista kehittymistä, parantaa palvelujen toimivuutta ja luoda uusimuotoisia palveluja, tehdä Teuvaa tunnetuksi, parantaa kuntalaisten asuinympäristön viihtyvyyttä ja edistää kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja keskinäistä yhteistoimintaa.
Kilpailu on kaikille avoin, lukuun ottamatta arvosteluraadin jäseniä ja ideoita vastaanottavia henkilöitä.

Kilpailuaika:

1.1. – 21.2.2015

Sarjat:

Kilpailussa on kolme sarjaa:
1) Alakoululaiset
2) Yläkoululaiset ja toisen asteen opiskelijat
3) Yleinen sarja (avoin kaikille)

Kilpailuehdotuksen jättäminen:
Ehdotukset tulee toimittaa lyhyesti perusteltuina kirjekuoressa kunnanvirastoon osoitteella
Teuvan tulevaisuuslautakunta, Ideakilpailu, PL 25, 64701 TEUVA tai sähköpostitse osoitteeseen teuva.ideakisa@gmail.com. Kilpailusarja tulee ehdottomasti merkitä ehdotukseen.
Postit käsitellään vasta kilpailuajan päättymisen jälkeen.

Nimimerkin käyttäminen:
Kilpailuehdotuksessa tulee käyttää nimimerkkiä. Ehdotuksen sisältävän kirjekuoren sisään
tulee laittaa suljettu kuori, jonka päällä on nimimerkki ja sisällä nimimerkin käyttäjän nimi- ja yhteystiedot. Raati avaa henkilötietokuoren vasta sitten, kun kilpailuehdotukset on
arvioitu.

Raati:

Arvosteluraatina toimii tulevaisuuslautakunta laajennetussa kokoonpanossa.

Palkinnot:

Kussakin sarjassa jaetaan kolme palkintoa:
1. palkinto
2. ”
3. ”

250 euron lahjakortti palkinnon saajan valitsemaan teuvalaiseen liikkeeseen
100 ”
50 ”

Kaikkien kilpailuun osallistuneiden kesken arvotaan uimahallin lippuja, elokuvalippuja
ym.

____________
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Kokouspäivämäärä
02.12.2014

TEUVAN KUNTA
Tulevaisuuslautakunta

25 §

Ilmoitusasiat, tulevaisuuslautakunta 2.12.2014
Dnro 329/00.02.04/2014
Lisätiedot: toimistosihteeri Marjo Nevala, p. 046 855 5014
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Tulev.ltk. 26 §

Tulevaisuuslautakunnan tietoon saatetaan seuraavaa:
- Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaukset syys- ja lokakuulta 2014
syyskuu
Työttömiä työnhakijoita
(ml. henk.koht. lomautetut)
- miehiä
- naisia
- alle 25-vuotiaita
- yli 50-vuotiaita
- yli vuoden työttömänä
Avoimia työpaikkoja
Työttömyysaste, %

255
136
119
38
113
35
4
10,5

lokakuu
285
143
142
34
127
35
2
11,7

- Väestörekisterikeskuksen tilasto, jonka mukaan 31.10.2014 Teuvan
asukasluku oli 5567 (miehiä 2805 ja naisia 2762), muutos vuodenvaihteesta -89
Pja

Ehdotus: Asiat merkitään tulevaisuuslautakunnan tietoon saatetuiksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
____________
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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: 23, 26

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 24, 25

Hallintolainkäyttölaki 5 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
Teuvan tulevaisuuslautakunta
PL 25, 64701 TEUVA
Porvarintie 20 A 4, 64700 TEUVA
faksi (06) 267 1070
sähköposti: kunta@teuva.fi
Pykälät: 24, 25

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