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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KH § 1

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
PÄÄTÖS:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
KH § 2

Kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu kokousta seuraavana toisena
arkipäivänä klo 15:00 kunnantalolla. Pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävänä
pääsääntöisesti kokousta seuraavan kalenteriviikon tiistaina.
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaija Kangas ja Marko Mustajärvi.

KUNNALLISTEN KUULUTUSTEN JULKAISEMINEN V. 2017
KH § 3

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuonna 2017 kunnalliset kuulutukset
julkaistaan kunnan ilmoitustaululla ja Ylä-Satakunta –lehdessä sekä tarvittaessa
kunnan eri toimielinten harkinnan mukaan muissakin lehdissä. Lisäksi kunnalliset
kuulutukset julkaistaan kunnan kotisivuilla.
Perusteluna ovat lehtien levikit Karviassa: Ylä-Satakunta 855 kappaletta ja
Kankaanpään Seutu 392 kappaletta.
PÄÄTÖS
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että vuonna 2017 kunnalliset kuulutukset
julkaistaan kunnan ilmoitustaululla ja Ylä-Satakunta -lehdessä sekä tarvittaessa
kunnan eri toimielinten harkinnan mukaan muissakin lehdissä. Lisäksi kunnalliset
kuulutukset julkaistaan kunnan kotisivuilla.
Perusteluna ovat lehtien levikit Karviassa: Ylä-Satakunta 855 kappaletta ja
Kankaanpään Seutu 392 kappaletta.

KUNNANHALLITUKSEN VUODEN 2017 LASKUJEN JA MAKSATUKSIEN
HYVÄKSYJÄT
KH § 4

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallituksen vuoden 2017 laskut hyväksyy kunnansihteeri, kunnanjohtaja tai
palkanlaskija-arkistonhoitaja seuraavin poikkeuksin:





kunnanjohtajan matkalaskut hyväksyy kunnanhallituksen puheenjohtaja
velkaneuvontaa koskevat laskut hyväksyy kunnansihteeri tai kunnanjohtaja
työsuojelua koskevat laskut hyväksyy työsuojelupäällikkö, työterveydenhuoltoa
koskevat kunnansihteeri tai kunnanjohtaja
työsuojelupäällikön matkalaskut hyväksyy kunnanjohtaja

PÄÄTÖS:
Kunnanhallituksen vuoden 2017 laskut hyväksyy kunnansihteeri, kunnanjohtaja tai
palkanlaskija-arkistonhoitaja seuraavin poikkeuksin:





kunnanjohtajan matkalaskut hyväksyy kunnanhallituksen puheenjohtaja
velkaneuvontaa koskevat laskut hyväksyy kunnansihteeri tai kunnanjohtaja
työsuojelua koskevat laskut hyväksyy työsuojelupäällikkö, työterveydenhuoltoa
koskevat kunnansihteeri tai kunnanjohtaja
työsuojelupäällikön matkalaskut hyväksyy kunnanjohtaja

KUNNANVALTUUSTON KOKOUSKUTSUJEN JULKAISEMINEN JA KOKOUKSISTA
ILMOITTAMINEN
KH § 5

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuonna 2017 kokouskutsu julkaistaan kunnan
ilmoitustaululla ja Ylä-Satakunta- sekä Kankaanpään Seutu -lehdissä. Lisäksi
kunnanvaltuuston kokouskutsu julkaistaan kunnan kotisivuilla.
Kokouskutsu lähetetään valtuutetuille valtuuston työjärjestyksen mukaan 7 päivää
ennen kokousta postitus- ja kokouspäivä mukaan lukien.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallituksen jäsen Jaakko Hietaluoma saapui tämän pykälän käsittelyn aikana
klo 18.03.
Heikku Huhtaluoma esitti, että kokouskutsu julkaistaisiin vain ilmoitustaululla sekä
Ylä-Satakuntalehdessä. Esa Pukkila kannatti Huhtaluoman esitystä.
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että vuonna 2017 kokouskutsu julkaistaan
kunnan ilmoitustaululla ja Ylä-Satakunta-lehdessä. Lisäksi kunnanvaltuuston
kokouskutsu julkaistaan kunnan kotisivuilla.
Kokouskutsu lähetetään valtuutetuille valtuuston työjärjestyksen mukaan 7 päivää
ennen kokousta postitus- ja kokouspäivä mukaan lukien.

VUODEN 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET
KH § 6

Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2017 kokouksessaan 15.12.2016.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus antaa seuraavat vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
lautakunnille ja osastoille:
1. KÄYTTÖSUUNNITELMAT


Kunnanhallituksen ja lautakuntien tulee hyväksyä käyttösuunnitelmat.
2. HANKINNAT





Hankinnat tulee mahdollisuuksien mukaan ajoittaa tasaisesti koko vuodelle.
Hankintojen osalta tulee huolehtia hankintalain ja pienhankintaohjeen
noudattamisesta.
Kerralla kuluksi kirjattava pienhankintaraja on 5.000 euroa. Teknisen
lautakunnan alaisissa hankinnoissa pienhankintaraja on kuitenkin 10.000 euroa.
3. VIRKOJEN JA TYÖSUHTEIDEN TÄYTTÖKIELTO




Vakinaisia virkoja ja työsuhteita ei ilman kunnanhallituksen lupaa saa täyttää.
Yli kolme kuukautta kestävien sijaisuuksien täyttäminen edellyttää
kunnanjohtajan lupaa.
Tilapäisten tai määräaikaisten työntekijöiden palkkaus edellyttää
kunnanjohtajan lupaa.

4. PALKKAUSMÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ


Palkkamäärärahoja ja sosiaalivakuutusmaksumäärärahoja ei saa ilman
kunnanhallituksen lupaa siirtää tulosalueen ja/tai tulosyksikön sisällä muuhun
tarkoitukseen.

5. KUNNAN MAKSUVALMIUDEN SEURANTA JA MAKSATUKSEN
TEHOSTAMINEN



Osastojen on varmistettava laskujen kulku siten, että maksatus voi tapahtua
ilman viivästyskorkojen lankeamista.
Osastojen on otettava huomioon Verohallituksen antamat ohjeet laskua
koskevista vaatimuksista arvonlisäverotuksessa.

6. SAATAVIEN PERINNÄN TEHOSTAMINEN



Kaikkia kunnan laskutusten kertymistä on valvottava ja jokaiselle
laskutukselle on nimettävä vastuuhenkilö.

7. TALOUSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA
Kirjanpidon raportit tulee toimittaa seuraavasti:




Hallintokunnille kerran kuukaudessa
Kunnanhallitukselle ja lautakunnille noin kolmen kuukauden välein
Kunnanvaltuustolle noin kuuden kuukauden välein

PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti antaa seuraavat vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoohjeet lautakunnille ja osastoille:
1. KÄYTTÖSUUNNITELMAT


Kunnanhallituksen ja lautakuntien tulee hyväksyä käyttösuunnitelmat.
2. HANKINNAT





Hankinnat tulee mahdollisuuksien mukaan ajoittaa tasaisesti koko vuodelle.
Hankintojen osalta tulee huolehtia hankintalain ja pienhankintaohjeen
noudattamisesta.
Kerralla kuluksi kirjattava pienhankintaraja on 5.000 euroa. Teknisen
lautakunnan alaisissa hankinnoissa pienhankintaraja on kuitenkin 10.000 euroa.
3. VIRKOJEN JA TYÖSUHTEIDEN TÄYTTÖKIELTO




Vakinaisia virkoja ja työsuhteita ei ilman kunnanhallituksen lupaa saa täyttää.
Yli kolme kuukautta kestävien sijaisuuksien täyttäminen edellyttää
kunnanjohtajan lupaa.
Tilapäisten tai määräaikaisten työntekijöiden palkkaus edellyttää
kunnanjohtajan lupaa.

4. PALKKAUSMÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ


Palkkamäärärahoja ja sosiaalivakuutusmaksumäärärahoja ei saa ilman
kunnanhallituksen lupaa siirtää tulosalueen ja/tai tulosyksikön sisällä muuhun
tarkoitukseen.

5. KUNNAN MAKSUVALMIUDEN SEURANTA JA MAKSATUKSEN
TEHOSTAMINEN


Osastojen on varmistettava laskujen kulku siten, että maksatus voi tapahtua
ilman viivästyskorkojen lankeamista.



Osastojen on otettava huomioon Verohallituksen antamat ohjeet laskua
koskevista vaatimuksista arvonlisäverotuksessa.

6. SAATAVIEN PERINNÄN TEHOSTAMINEN


Kaikkia kunnan laskutusten kertymistä on valvottava ja jokaiselle
laskutukselle on nimettävä vastuuhenkilö.

7. TALOUSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA
Kirjanpidon raportit tulee toimittaa seuraavasti:




Hallintokunnille kerran kuukaudessa
Kunnanhallitukselle ja lautakunnille noin kolmen kuukauden välein
Kunnanvaltuustolle noin kuuden kuukauden välein

ESITYS SEUTUTIEN 274 PARKANO – KARVIA PARANTAMISESTA
KH 26.9.2016
§ 167

Seututie 274 Parkano – Karvia on pituudeltaan noin 32 kilometriä. Tien
liikennemäärä on hieman yli 1000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tien nopeusrajoitus on
80 km/h.
Raskaan liikenteen osuus tiellä on merkittävä johtuen alueen elinkeinorakenteesta.
Tien kautta kuljetetaan merkittäviä määriä muun muassa puutavaraa, turvetta, maaaineksia ja metalliteollisuuden tuotteita.
Tien geometria ja rakenteellinen kunto ei tue turvallista liikennöintiä. Tie on kapea,
osin erittäin mutkainen ja mäkinen. Tien talvihoidon puutteellisuudesta tulee
palautetta myös kunnille.
Parkanon kaupunki ja Karvian kunta ovat keskustelleet asiasta ja on päätetty ottaa
asia kuntien hallitustasolla käsittelyyn tien parantamisaloitteen tekemiseksi alueen
ELY-keskuksille.
Liitteet: ELY-keskuksille valmisteltu esitys.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää Karvian kunnan osalta hyväksyä liitteen mukaisen esityksen.
Lisäksi kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään tarvittaessa
tarkennuksia esitykseen.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti Karvian kunnan osalta hyväksyä liitteen mukaisen esityksen.
Esitystä täydennetään elinkeinoelämän ja naapurikuntien lausunnoilla. Lisäksi
kunnanhallitus päätti valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään tarvittaessa tarkennuksia
esitykseen.

KH § 7

Varsinais-Suomen ELY-keskus on lähettänyt Karvian kunnalle sähköpostilla
seuraavan vastauksen aloitteeseen, joka koskee tien 274 parantamista.
Varsinais-Suomen ELY-keskus vastasi aiemmin Karvian kunnalle liittyen kunnan tekemään aloitteeseen maantien 274 kunnosta. ELY-keskuksen aiempi vastaus käy ilmi
viestin lopusta.
Edellisen vastauksen jälkeen vuoden 2017 päällystysohjelma on tarkentunut. Maantie
274 on päällystysohjelmasta aiemmasta poiketen kesällä 2017. Näin ollen tien kunto
saadaan parannettua odotettua nopeammalla aikataululla.
Aiempi vastaus:

Varsinais-Suomen ELY-keskus on vastaanottanut Karvian kunnan aloitteen liittyen
tien 274 parantamiseen. Aloitteen mukaan kyseisen tien geometria ja rakenteellinen
kunto eivät tue turvallista liikennöintiä. Parkanon kaupunki ja Karvian kunta ovat
päättäneet tehdä parantamisaloitteen toimivaltaisille ELY-keskuksille. VarsinaisSuomen ELY-keskuksen lisäksi aloite on toimitettu Pirkanmaan ELY-keskukselle.
ELY-keskus toteuttaa tienpitoa valtakunnallisesti yhtenäisten linjausten mukaan. Ensisijaisesti pidämme kaikki maantiet liikennöitävässä kunnossa tienhoitotoimenpiteillä. Päivittäisten tienhoitotoimien ohella panostamme olemassa olevien tierakenteiden
kunnossapitoon mm. korjaamalla siltoja ja päällystämällä teitä. Jäljelle jäävällä rahoituksella voidaan suunnitella ja toteuttaa uusia parannustoimenpiteitä. Niihin käytettävissä oleva rahoitus on vähentynyt merkittävästi viime vuosien aikana. Olemme
joutuneet rahoitussyistä tinkimään myös nykyisten tierakenteiden ylläpidosta. Esimerkiksi päällysteitä uusitaan enää vain vilkkaimmin liikennöidyillä teillä. Tässä tilanteessa uusiin investointeihin ei ole juurikaan mahdollisuuksia.
Kyseisen tien 274 keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät vaihtelevat 600-1200
ajoneuvon välillä. Raskaan liikenteen osuus tästä on kuuden ja yhdeksän prosentin
välillä. Tien rakenteen parantamisesta on tehty suunnitelma, mutta kyseinen hanke ei
ole toimenpideohjelmissa. Näin ollen toteutusvuotta ei ole tässä vaiheessa tiedossa.
Teemme parhaamme toimivan ja turvallisen liikenteen varmistamiseksi eduskunnan
myöntämän rahoituksen puitteissa.
Liitteet:


Sähköpostiviesti 3.1.2017, Varsinais-Suomen ELY-keskus/ Liikenteen
asiakaspalvelu

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus merkitsee Varsinais-Suomen ELY -keskuksen vastauksen tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus merkitsi Varsinais-Suomen ELY -keskuksen vastauksen tiedoksi.

YLÄ-SATAKUNNAN JULKIS- JA YKSITYISALOJEN TOIMIHENKILÖT RY:N ILMOITUS
LUOTTAMUSMIEHISTÄ KAUDELLE 2017 - 2018
KH § 8

Ylä-Satakunnan Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöt ry, JYTY,on ilmoittanut
valinneensa luottamusmiehet kaudelle 2017 – 2018. Karvian kunnan (KVTES)
luottamusmieheksi on valittu edellä mainitulle ajanjaksolle Sirpa Ala-Rämi.
Liitteet:


Ylä-Satakunnan JYTY:n ilmoitus valituista luottamusmiehistä

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus merkitsee saapuneen ilmoituksen tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus merkitsi saapuneen ilmoituksen tiedoksi.

POHJOIS-SATAKUNNAN JHL RY 411:N ILMOITUS LUOTTAMUSMIEHISTÄ
KH § 9

Pohjois-Satakunnan JHL ry 411 on pitänyt syyskokouksen 29.11.2016, josta on
Karvian kunnalle toimitettu pöytäkirjanote, koskien pääluottamusmiesten valinnan
vahvistamista Karvian ja Siikaisten kuntiin.
Karvian kunnan palveluksessa olevat JHL:läiset työntekijät ovat valinneet
pääluottamusmieheksi yksimielisesti Pirkko Välimäen, minkä valinnan PohjoisSatakunnan JHL ry 411 vahvisti syyskokouksessaan.
Liitteet:


Pöytäkirjanote Pohjois-Satakunnan JHL ry 411 kokouksesta 29.11.2016

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus merkitsee saapuneen ilmoituksen tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus merkitsi saapuneen ilmoituksen tiedoksi.

VANHUSNEUVOSTON KOKOUS
KH § 10

Vanhusneuvosto on pitänyt kokouksen 23.11.2016 ikäihmisten kuulemistilaisuuden
yhteydessä ja on toimittanut kokousmuistion kunnanhallitukselle tiedoksi.
Liitteet:


Kokousmuistio 23.11.2016

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus merkitsee vanhusneuvoston muistion tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus merkitsi vanhusneuvoston muistion tiedoksi.

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS
KH § 11

Tarkastuslautakunta on pitänyt kokouksen 13.1.2017 ja on toimittanut pöytäkirjan
kunnanhallitukselle tiedoksi.
Toimielinten päätösten seuranta
Tarkastuslautakunta kävi keskustelun toimielinten tekemistä päätöksistä.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 19.12.2016 valinnut vaalilautakunnan ja
vaalitoimikunnan vuoden 2017 kuntavaaleihin. Vaalilain 15 §:ssä rajoitetaan
vaalikelpoisuutta vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan. Sääntely on tältä osin
tiukentunut aiemmasta. Lakimuutos on tullut voimaan 1.6.2016.
Tarkastuslautakunta kiinnittää kunnanhallituksen huomiota siihen, että se varmistaa
vaalilain 15 §:n noudattamisen.

Liitteet:


Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 13.1.2017

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus merkitsee tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus merkitsi tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi.

ESITYS KUNTAPAIKKOJEN SIIRTÄMISESTÄ VUONNA 2017 KÄYTETTÄVÄKSI
KH § 12

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lähettänyt Karvian kunnalle
seuraavan sisältöisen esityksen pakolaisten käyttämättömien kuntapaikkojen
siirtämisestä vuonna 2017 käytettäväksi.
Karvian kunta on tehnyt Satakunnan ELY-keskuksen kanssa sopimuksen kuntaan
osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä, jossa kunnan vuonna 2016
vastaanottama kotoutumislain 2 §:n 2 ja 3 momentin piiriin kuuluvien henkilöiden
määrä on 5 – 10 henkilöä. Vuoden 2016 osalta tilanne oli kuitenkin se, että
Satakunnan vastaanottokeskuksissa asuville turvapaikanhakijoille myönnettiin
oleskelulupia oletettua vähemmän. Oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita
sijoitettiin Satakunnassa ainoastaan Poriin, Raumalle, Huittisiin ja Kankaanpäähän.
Näin ollen kaikki kuntanne kanssa vuodelle 2016 sovitut pakolaisten kuntapaikat
jäivät käyttämättä.
Vuonna 2015 Suomeen saapui ennätykselliset 32 476 turvapaikanhakijaa. Viime
vuonna saapuneiden turvapaikanhakijoiden määrä puolestaan jäi alle 6 000
henkilöön. Vähentyneestä turvapaikanhakijoiden määrästä huolimatta vuonna 2017
tulee edelleen olemaan tarvetta pakolaisten kuntapaikoille, varsinkin jos tulijamäärät
alkavat jälleen kasvaa. On myös huomioitava, että joulukuussa 2016 Satakunnan
vastaanottokeskuksissa (ml. alaikäisyksiköt) oli edelleen majoittuneena hieman yli
800 henkilöä, joista osa tulee saamaan oleskeluluvan.
Työ- ja elinkeinoministeriöltä saamamme tiedon mukaan yleinen käytäntö on, että
käyttämättömät kuntapaikat siirtyvät käytettäväksi seuraavana vuonna.
Esitämmekin, että kuntanne kanssa vuodelle 2016 sovitut käyttämättömät
pakolaisten kuntapaikat siirrettäisiin käytettäväksi vuonna 2017. Mikäli hyväksytte
esittämämme menettelyn, ei ELY-keskuksen kanssa tekemäänne sopimusta tarvitsisi
tässä tapauksessa erikseen päivittää. Toistaiseksi ei ole myöskään tarvetta pitää
asuntoja varattuna mahdollisille tulijoille.
Toivomme kuntanne suhtautuvan asiaan myönteisesti. Pyydämme Teitä toimittamaan
vastauksenne esitykseemme viimeistään 31.1.2017 Satakunnan ELY-keskuksen
kirjaamoon: kirjaamo.satakunta@ely-keskus.fi. Mikäli emme saa vastaustaustanne
em. määräaikaan mennessä, katsomme, että olette hyväksyneet esityksemme siinäkin
tapauksessa.
Yhteistyöterveisin
Marja Karvonen
ylijohtaja
Jouni Vataja
suunnittelija

Liitteet:


Satakunnan ELY –keskuksen esitys 9.1.2017; Dnro SATELY/135/2016

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää, että vuodelle 2016 varattu kuntapaikka yhdelle perheelle
voidaan siirtää käytettäväksi vuonna 2017.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallituksen jäsen Tiina Järvinen esitti, ettei kuntapaikkaa siirrettäisi
käytettäväksi vuodelle 2017.
Kunnanhallitus päätti, että vuodelle 2016 varattu kuntapaikka yhdelle perheelle
voidaan siirtää käytettäväksi vuonna 2017.

KAUHANEVA-POHJANKANKAAN NATURA 2000 – ALUEEN HOITO- JA
KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN
KH 12.12.2011§ 303

Metsähallitus pyytää Karvian kunnan lausuntoa Kauhaneva-Pohjankaankaan Natura
2000 – alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksesta.
Hoito- ja käyttösuunnitelmaa on valmisteltu Metsähallituksen Etelä-Suomen
luontopalvelujen, Varsinais-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusten sekä
Metsäkeskuksen yhteistyönä.
Lisäksi työn tekemistä varten on kutsuttu yhteistyöryhmä, jossa on edustajat myös
maakuntien liitoista, Metsänomistajien liitosta, alueen kuntien ja kaupunkien
edustajista, riistanhoitopiireistä sekä luonnonsuojelupiireistä.
Yhteenveto lausunnoista, niiden vastineista ja ehdotusten pohjalta tehdyistä
muutoksista kirjoitetaan liitteeksi hoito- ja käyttösuunnitelmaan.
Kansallispuiston osalta suunnitelman vahvistaa ympäristöministeriö. Yksityismaiden
osalta suunnitelma on suositusluontoinen.
Lausunnot pyydetään toimittamaan 31.12.2011 mennessä.
Liitteet:



Lausuntopyyntö 25.11.2011 3635/623/2008
Kauhaneva-Pohjankankaan Natura 2000 alueen hoito- ja käyttösuunnitelma

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus keskustelee Kauhaneva-Pohjankankaan hoito- ja käyttösuunnitelmasta
ja antaa evästystä lausuman laadintaa varten.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus keskusteli Kauhaneva-Pohjankankaan hoito- ja käyttösuunnitelmasta
ja antoi kunnanjohtajalle evästystä lausuman laadintaa varten.
KH § 13

Metsähallitus on lähettänyt Kauhaneva-Pohjankaankaan Natura 2000 – alueen hoitoja käyttösuunnitelman ympäristöministeriön vahvistettavaksi 30.5.2012.
Hankkeelle ei ole laadittu luonnonsuojelulain 65 §:n mukaista Natura-arviointia.
Metsähallitus on kuitenkin arvioinut suunnitelman ekologiset vaikutukset
positiivisiksi. Toimenpiteet lisäävät luonnontilaisuutta sekä parantavat
luonnontyyppien ja lajien elinolosuhteita sekä kytkeytyneisyyttä. Metsiä on tarkoitus
ennallistaa 110 hehtaarin ja soita 470 hehtaarin verran. Yleisöpalvelu kohdennetaan

Lapinharjulle ja Kauhalammin lähimaastoon, Katikankanjonin yleisöpalveluita
parannetaan. Ministeriö katsookin, ettei hankkeen Natura 2000 – vaikutuksia ole
tarpeen arvioida luonnonsuojelulaissa tarkoitetulla tavalla.
Ympäristöministeriö on 12.1.2017 päättänyt vahvistaa Kauhaneva-Pohjankankaan
kansallispuiston ja sen laajentamiseksi valtiolle hankittujen alueiden osalta
luonnonsuojelulain 19 §:ssä tarkoitettuna asiakirjana.
Päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta hallinto-oikeudelta 30 päivän
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (12.1.2017)
Liitteet:


Ympäristöministeriön päätös YM1/5741/2012, 12.1.2017

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus merkitsi päätöksen tiedoksi.

VALTUUSTOALOITTEET
KH § 14

1.

Kunnanhallitus antaa selvityksen vuonna 2016 tehdyistä kuntalais- ja
valtuustoaloitteista.
SUULLINEN VALTUUSTOALOITE; TONI HIETANEN
ELINTARVIKKEIDEN KILPAILUTUKSESTA
Sitten kun seuraava koulujen elintarvikekilpailutus tulee ajankohtaiseksi,
siinä tulisi edellyttää, että maatalousvaltaisessa pitäjässä hankitaan
kotimaisia elintarvikkeita ja panostetaan siten ruuan laatuun. Kotimaisista
elintarvikkeista saadaan turvallista kotimaista ruokaa.
Nykyisessä kilpailutuksessa mahdollinen optiovuosi tulisi jättää
käyttämättä ja tehdä kilpailutus kotimaisuutta korostaen.

Valtuuston puheenjohtaja Voitto Raita-aho ja valtuutettu Aarre Välimäki
kannattivat Hietasen esitystä
TOIMENPITEET
Aloite toimitettiin kasvatus- ja opetuslautakunnan käsiteltäväksi.
Kasvatus- ja opetuslautakunta on käsitellyt aloitetta kokouksessaan 30.5.2016
§ 46
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti todeta vastauksenaan
valtuustoaloitteeseen, ettei elintarvikehankintojen uusi kilpailuttaminen ole
perusteltua vain yhdeksi lukuvuodeksi ja että nykyisinkin valtaosa raakaaineista on kotimaisia. Lautakunta päättää ohjeistaa koulujen keittiöitä
käyttämään kotimaisia raaka-aineita aina kun se on tarkoituksenmukaista.

2. VALTUUSTOALOITE VIRKISTYSTOIMINTAAN JA MATKAILUUN
Karvianjärvi on suurin järvistämme ja varsin suosittu kalastuskohde myös
muualle kuin karvialaislle. Myös järven veten laatu on parantunut vuosien
takaisesta joten käyttöä o myös virkistyspuolella uimapaikkana.
Karvianjärven pohjoispäässä sijaitseva kunnan uimaranta on vuosien
saatossa päässyt puskittumaan ja heinittymään jonkin verran myös rannalle
menevät tien liittymät ja ajotiet ovat huonossa kunnossa. Ehdotammekin
että pohjoispään uimaranta kunnostettaisiin jälleen miellyttäväksi käyttää ja
kulkea myös veneuoma perattaisiin ja pohjoispäähänkin tehtäisiin
kunnollinen pinnoitettu veneenlaskupaikka.

Jari Kannisto

Aarre Välimäki

TOIMENPITEET
Aloite toimitettiin teknisen toimen käsiteltäväksi.
Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 6.10.2016 § 31
Lautakunta keskusteli asiasta ja totesi, että Karvianjärvellä on jo kaksi
päällystettyä veneenlaskupaikkaa, jotka ovat lautakunnan mielestä riittäviä.
Lisäksi lautakunta totesi, että Karvianjärven pohjoispää on hyvin matalaa,
missä ei välttämättä pysty liikkumaan isoilla veneillä. Lautakunta päätti, että
Saran uimarantaa hoidetaan jatkossakin normaalisti käyttötalouden mukaisissa
raameissa.

3.

VALTUUSTOALOITE TURVAKAIDE MUSTAJOENSILLAN
ALKKIANPUOLEISELLE OSALLE
Valtuutettu Aarre Välimäki jätti seuraavansisältöisen kirjallisen
valtuustoaloitteen.
VALTUUSTOALOITE 03.11.2016
Kyläläisten ja tiellä liikkujien taholta minua on kehoitettu tuomaan valtuustossa esille Alkkiantiellä, heti Mustajoensillan Alkkian puoleisella tieosuudella oleva liikenteelle vaarallinen paikka.
Tällä kohtaa tie sivuaa Mustajokea niin joen ollessa tien ojana ja jokialueen
kokonaisuuden ollessa tiealuetta. Tieltä on pudotusta jokeen useampi metri
ja paisunta-aikana joessa saattaa olla runsaastikin vettä.
Mielestämme tälle kohtaa pitää rakentaa turvakaide niin pitkälle matkalle,
että suurin vaara eliminoituu pois.
Kunnanvaltuutettu Aarre Välimäki
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja lupasi, että aloite annetaan valmisteltavaksi
näitä asioita hoitavalle taholle.
TOIMENPITEET
Aloite toimitettiin teknisen toimen käsiteltäväksi.
Kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemi on ollut asiasta suoraan
yhteydessä ELY- keskukseen ja hänen mukaansa kaideasia on pitänyt tulla
kuntoon.

Kunnanjohtajan mukaan kaide on laitettu, mutta ei siihen kohtaan, missä joki
on lähinnä tietä. Kaidetta on jatkettu jonkin verran siltaremontin yhteydessä.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle edellä mainitut selvitykset vuonna 2016
tehdyistä kuntalais- ja valtuustoaloitteista.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle edellä mainitut selvitykset vuonna
2016 tehdyistä kuntalais- ja valtuustoaloitteista.
Kunnanhallitus päätti lisäksi, että Aarre Välimäen valtuustoaloitteeseen turvakaide
Mustajoensillan Alkkianpuoleiselle osalle – liittyen ollaan yhteydessä ELYkeskukseen edelleen tien turvallisuuden parantamiseksi.

MUUT ASIAT
KH § 15

Kunnanhallituksen muut asiat:

1. Kunnanhallitus keskusteli Karvian pohjoispään päivähoidon järjestämisestä Saran koulun
lakkaamisen jälkeen. Kunnanhallitus päätti että asian valmistelua jatketaan.
2. Kunnanjohtaja esitteli vanhustenhoitoon liittyviä kunnalle esitettyjä suunnitelmia.
Kunnanhallitus keskusteli asiasta. Kunnanjohtaja jatkaa asiaan selvittelyä.
3. Kunnanjohtaja kertoi työpajan väen käyneen tutustumassa Kirkonkylän koulun tiloihin, ja
tilat voisivat olla soveltuvat. Keskusteltiin myös Meijeri-Villellässä toimivien
harrasteryhmien mahdollisesti sijoittumisesta toisiin tiloihin ensi syksynä.
4. Kunnanjohtajan kehityskeskustelun ajankohdaksi sovittiin maanantai 6.2.2017 klo 17.00.
5. Veijo Kaskimäki toi tiedoksi ongelmat Karvia- Kankaanpää välisellä tiellä Mattilan
risteyksen kohdalla. Kunnasta ollaan yhteydessä kirjeitse ELY- keskukseen ja
talousvaliokuntaan.
6. Kaija Kangas muistutti, että esittävien taiteiden katsomo on saanut myönteisen
rahoituspäätöksen, ja toteuttaminen alkaa pian. Vanhatalon tilalta löytyisi sopivaa puuta,
mutta siitä tarvitaan vielä kunnan päätös, että puuta voidaan kaataa. Tämä käsitellään
seuraavassa teknisessä lautakunnassa.
7. Jaakko Hietaluoma toi tiedoksi, että kunnantalon vieressä kulkeva katu on ongelmallinen,
koska se on niin ahdas ja siinä kuitenkin kuljetaan jonkin verran. Marko Mustajärvi
muistutti, että kunnantalon ja kerrostalon vieressä kulkeva katu ei ole katu vaan kunnan
pihatie. Pyydetään teknistä lautakuntaa käsittelemään asiaa.

ILMOITUSASIAT

KH § 16

Merkitään tiedoksi seuraavat:
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 28.10.2016, OKM/35/221/2016
Liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yksikköhinnat vuonna 2017,
merkitään tiedoksi.
Mukana ovat myös perusopetuksen sekä ap – ip toiminnan
tilastotiedot.
Valtiovarainministeriö
Valtiovarainministeriön kutsu; Kokeilulla yli esteiden – Autetaan
asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi
Aika keskiviikko 8.2.2017 klo 12 – 16.00
Säätytalo Helsinki
Ilmoittautumislinkki sähköpostissa.
Tilaisuutta on mahdollista seurata myös etänä, linkki tilaisuuteen löytyy
3.2.2017 lähtien AUTA-hankkeen sivuilta http://vm.fi/auta-hanke

Sisäministeriö, Maahanmuuttovirasto ja Kuntaliitto
Suositus uusien kansalaisten huomioimisesta kunnissa Suomen
itsenäisyyden juhlavuonna 2017
Kirje annettu vapaa-aikatoimelle mietittäväksi.
Sosiaali- ja terveysministeriö
Kuntatiedote 1/2017; Työterveyshuoltoa koskeva yhtiöittämistavoite
siirtyy vuoden 2019 alkuun

Liikenne- ja viestintäministeriö, LVM
LVM:n lausuntopyyntö 9.12.2016, LVM072:00/2015,
LVM/2158/02/2016
Lausuntoa pyydetään jakelussa mainittujen kuntien nimeämisestä osaksi
EU:n laajuista, liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkkoa.
Kankaanpää on mainittujen kuntien joukossa. Karvian kunnalle pyyntö
on tullut ainoastaan tiedoksi.
Maa- ja metsätalousministeriö, Ympäristöministeriö

Suojelukampanja Suomi100
Luontolahjani satavuotiaalle Suomelle
Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi maanomistajia
kutsutaan perustamaan yksityisiä luonnonsuojelualueita. Valtio
osallistuu kampanjaan suojelemalla yksityisten osallistujien
suojelualueita vastaavan pinta-alan. Juhlavuoden kampanjan kautta niin
yksityishenkilöt, yritykset, kunnat, seurakunnat, säätiöt ja yhdistykset
voivat antaa oman lahjansa satavuotiaalle Suomelle. Osallistumalla voi
turvata itselle tai edeltäville sukupolville tärkeän maiseman tai alueen
säilymisen.
Kampanjassa suojelu tapahtuu vapaaehtoisesti ilman korvausta.
Suojeltava alue voi olla esimerkiksi erityisen luonnonkaunis, sillä voi
elää tai olla harvinainen eliölaji, alueella on erikoinen
luonnonmuodostuma tai sen suojelu voidaan katsoa muusta syystä
luonnon monimuotoisuuden tai kauneuden säilyttämisen kannalta
tarpeelliseksi. Minimipinta-alaa lahjoituksille ei ole.
Ympäristöministeriö vastaa Luontolahjani satavuotiaalle –kampanjan
käytännön toteutuksesta, maa- ja metsätalousministeriö valtion maiden
osuudesta kampanjassa. ELY-keskukset antavat neuvontaa
maanomistajille ja tekevät suojelualueiden perustamiseen liittyvät
päätökset.
Lue Osallistu-sivulta (http://luontolahjani.fi/fi/osallistu/), miten voit
antaa oman luontolahjasi satavuotiaalle.
Ympäristöministeriö
Ympäristöministeriön kirje 12.1.2017 YM1/5741/2012
Kauhanevan - Pohjankankaan Natura 2000-alueen hoito- ja
käyttösuunnitelman vahvistaminen
Kuntaliitto
Kuntaliiton info lomakepalvelun päättymisestä
Kuntaliitto lopettaa lomakepalvelun tarjoamisen Suomi.fi –portaalissa
31.1.2017. Siihen asti lomakkeita voi ladata Suomi.fi-portaalista
tavalliseen tapaan.
Suun terveydenhuollon asiakasmaksut
Suomen Kuntaliitto on julkaissut perinteisen Suun terveydenhuollon
toimenpideluokituksen ja asiakasmaksuasetuksen (912/1992) mukaisia
yhteyksiä tarkentavan hinnaston, ns. vastaavuusluettelon (2017).
Luettelo pohjautuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL)
vahvistamiin, 1.1.2017 voimaantuleviin THL – Suun terveydenhuollon
toimenpideluokituksen (OID= 1.2.246.537.6.33.2005) muutoksiin sekä
Valtioneuvoston asetukseen sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista (912/1992). Suun terveydenhuollon asiakasmaksuihin
ei ole tehty indeksitarkistuksia eikä korotuksia. Hinnaston pohjana

olevaan THL –Suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen on tehty
päivityksiä, jotka suun terveydenhuollossa on syytä huomioida.
Vastaavuusluettelo (pdf, Excel) on ladattavissa Kuntaliiton sivustolta,
www.kunnat.net Asiantuntijapalvelut > Sosiaali ja terveys >
Asiakasmaksut, talous ja rahoitus > Asiakasmaksut > Suun
terveydenhuollon asiakasmaksut.
Kuntaliiton tiedote 10.11.2016
Kunnan toimielinten toimikausi jatkuu kesäkuulle 2017. Nykyisten
valtuustojen toimikausi jatkuu viidellä kuukaudella 31.5.2017 saakka.
Kuntaliiton yleiskirje 1/2017, Kuntaliiton yleiskirjeet
Vuoden 2016 yleiskirjeluettelo
KT Kuntatyönantajat
Kuntatyönantajat Yleiskirje 31.12.2016, 16/2016
Vuoden 2016 yleiskirjeluettelo
Yleiskirje 15/2016; Ruokailukustannusten korvauksen määrä
Yleiskirje 14/2016; Matkakustannusten korvaukset 1.1.2017 lukien
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston Jyväskylän ja Tampereen
toimipaikkojen postiosoitteet ovat muuttuneet 1.1.2017 alkaen.
Postiosoite on PL 200, 65101 Vaasa
Käyntiosoite Jyväskylässä: Gygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä
Käyntiosoite Tampereella: Uimalankatu 1, Tampere
Työsuojeluun, ympäristölupiin sekä alkoholiasioihin liittyvissä asioissa
Jyväskylän ja Tampereen osalta postiosoitteet ovat:
Jyväskylä: PL 41, 40101 Jyväskylä
Tampere: PL 272, 33101 Tampere
Varsinais-Suomen ELY -keskus
Varsinais-Suomen ELY –keskus ilmoittaa, että alueellinen ESR-haku
on käynnissä.
ELY-keskus on avannut jälleen ”Kestävää kasvua ja työtä 2014 –
2020” Suomen rakennerahasto-ohjelman avoimen ESR-haun LänsiSuomessa. Haku on avoinna 1.3.2017 asti. Tarkempi hakuohje löytyy
osoitteesta: www.rakennerahastot.fi
Satakunnan ELY -keskus

Satakunnan ELY –keskuksen uutiskirje 16.12.2016
Aiheita:
Silpputyön koordinoinnilla uusia työllistymisen mahdollisuuksia
Valmennusta kuntien ja yhdistysten edustajille
Työllisyys- ja valmennuspalveluiden foorumissa kehuja
työllisyyspalveluille
Tulosperusteisen työnetsinnän pilotti tuottaa tulosta
Henkilöuutisia ja ensi vuoden tapahtumia
www.satapolku.fi
Valvira

Valviran uutiskirje 5/2016
Valvonta valmistautuu muutoksiin

Valtiokonttori
Uutisia valtion rahoitustoiminnasta 2/2016
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen tilastopalaute
Toimeentulotukihakemukset käsitellään pääosin seitsemässä
arkipäivässä.
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä väheni vuonna
2015
Terveyskeskuslääkärille pääsy vaihtelee maakunnittain
Maahanmuuttovirasto
Maahanmuuttoyksikkö järjestää 7.2.2017 kuntien ja
vastaanottokeskusten sosiaalityöntekijöille koulutuksen
perheenyhdistämisestä. Tilaisuus on Helsingissä, mutta siihen voi
osallistua etänä useilta paikkakunnilta, joissa on Maahanmuuttoviraston
toimipiste.
Satakunnan sairaanhoitopiiri
Sairaanhoitopiirin johtajan päätöspöytäkirja 131/2016, 21.12.2016
Uusien hintaryhmien lisääminen sairaanhoitopiirin vuoden 2016
palveluhinnastoon
Kutsu informaatio- ja keskustelutilaisuuteen 1.3.2017 Satakunnan
sairaanhoitopiirin toiminnasta ja taloudesta
Satakuntaliitto

Maakuntahallituksen kokous 15.12.2016, lisälista kokoukseen
seuraavasta linkistä:
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm
?+ bid= 835
Satakuntaliiton tiedotteet:
15.12.2016 Maakuntahallitus esittää maakuntajohtajan virkaan Asko
Aro-Heinilää
15.12.2016 Maakuntauudistuksen väliraportti hyväksyttiin
ohjausryhmässä
15.12.2016 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 luonnos asetetaan
nähtäville
Lisätietoja kaavasta: http://www.satakuntaliitto.fi/vmk2
Maakuntahallituksen kokoukset 15.12.2016 ja 16.12.2016 / pöytäkirjat
15.12.2016 pöytäkirja luettavissa linkistä:
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?
+ bid= 835
16.12.2016 pöytäkirja luettavissa linkistä:
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?
+ bid= 850
16.12.2016 Maakuntahallitus oikaisi päätöstään maakuntajohtajan
valinnassa
16.12.2016 Asko Aro-Heinilä maakuntajohtajaksi
19.12.2016 Satakuntaliiton verkkolehti 4/2016 on luettavissa
osoitteessa:
satanen.satakuntaliitto.fi
Satamittarin uutisia 2.1.2017; Satakunnan 50 suurimpaa
yritystyönantajaa listattu – osuus 29 % maakunnan yritystyöpaikoista
Satakunnan Osuuskauppa yhä suurin työnantaja, toiseksi sijoittui UPM
Kymmene ja kolmantena Teollisuuden Voima
Tiedote 2.1.2017
Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 2017 ensimmäiset Satakunnassa:
100-vuotias Aino Hämäläinen ja vauva Willgren-Rämö
Tietoa ja valokuvia tapahtumista Suomi 100 Satakunta Facebook-tilillä:
https://www.facebook.com/suomi100satakunta/
Lisätietoja:
www.satakunta.fi/suomi100

11.1.2017 Satakunnan rahaston apurahojen hakuaika on 10.1. –
10.2.2017
Lisätietoa linkistä:
https://skr.fi/rahastot/satakunnan-rahasto/apurahat-ja-painopisteet
Hakuaika päättyy 10.2.2017 klo 16.00.
WFA:n Eurooppa-toimiston asiantuntijat liikkeellä Satakunnassa
Paikka: Satakuntaliitto, neuvotteluhuone 1
Aika: keskiviikkona,25.1.2017 klo 9.00-11.00 tai
torstaina, 26.1.2017 klo8.30 – 10.00
Ilmoittautumiset ASAP sähköpostilla osoitteeseen
kari.hietala@satakunta.fi
Lisätietoja WFEO:sta: http://www.wfeo.fi

Satakunnan TE-keskus
TE-keskuksen uutiskirje 3/2016
19.12.2016
Johtaja Juhani Sundell, Satakunnan TE-keskus; Kohti parempaa
työllisyyttä ja uusia palveluita
Faktalaatikko, 1.1.2017 suunniteltuja muutoksia julkiseen työvoima- ja
yrityspalvelulakiin sekä työttömyysturva- ja työsopimuslakiin
TE-toimistot järjestävät vuosittain useita rekrytointitapahtumia, jotka
voidaan räätälöidä yritysten omien toiveiden mukaan
Satakunnan TE-toimiston Merikarvian toimipiste lakkaa
nykymuotoisena vuoden 2017 alusta
Tietoa palveluista ja ajankohtaisista asioista löydä verkosta:
te-palvelut.fi/satakunta
Satakunnan koulutuskuntayhtymä SATAEDU
Sataedun yhtymähallituksen kokouspöytäkirja 20.12.2016 nro 10
Satasote/Pori
Tiedote 12.1.2017
Satasoten viestintäsihteeri Petra O´ Rourke aloitti työssään
Viestintäsihteerin työtehtäviin kuuluvat muun muassa tiedotteiden laatiminen, viestintäkanavien päivitys ja sisällöntuotanto, valokuvaus ja
videointi sekä tilaisuuksien ja tapahtumien organisointi.
Satasote-valmistelun alustana toimii Porin kaupunki, joka on myös viestintäsihteerin työnantaja. Hänen esimiehensä on Porin perusturvajohtaja, Satasoten muutosjohtaja Terttu Nordman.
Satakunnan Seutulippu, Porin seudun joukkoliikenne

Satakunnan seutulippujen hinnat 1.1.2017 alkaen ja seutulippukartta
Satakunnan seutulipputilasto 2016 ja vertailu 2015-2016.
Tilastokeskus
15.12.2016, Kuntatalous neljännesvuosittain –tilaston 4. neljänneksen
tiedonkeruu on alkanut
Vastaukset viimeistään 19.1.2017
Kela

Kelan tiedote 16.12.2016; Tutkimusryhmä suosittelee
perustulokokeilun laajentamista vuonna 2018
Kelan tiedote 20.12.2016; Perustulokokeilun osallistujat on arvottu
Lisätietoja: kela.fi/perustulo

Kunnan Taitoa Oy
Kunnan Taitoa Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 13.1.2017
Tiedoksi osakkeenomistajille
Aluekoulutus Boreal Seminars
Koulutustarjous ”Uusi kunnallinen ja maakunnallinen itsehallitnooikeus” kunnallisille luottamushenkilöille, sellaisiksi haluaville, kunnallisille viranhaltijoille ja sidosryhmätoimijoille sekä asiasta muutoin
kiinnostuneille
Lähin koulutus Tampereella 10.2.2017
Koulutuksen hinta 220 euroa+ alv 24 %
Ilmoittautuminen Tampereen koulutukseen viimeistään 25.1.2017
Aluepro Oy:n kotisivujen kautta tai puhelimitse
Alma Talent Pro
Lakimiesliiton koulutus; Tietosuojavastaavan koulutusohjelma 17.1. _
29.8.2017
Hinta: 2500 euroa + alv 24% jäsenet ja julkinen sektori
Oma Säästöpankki
Oma Säästöpankin asiakaskirje
Karvian konttori siirtyy osaksi Kankaanpään konttoria 1.1.2017 lähtien.

Jämijärven kunta
Pöytäkirjanote 12.12.2016 kunnanvaltuuston päätöksestä § 76
Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen mukaisesti mielenterveys- ja päihdesuunnitelman vuosille 2016-2018.

Siikaisten kunta
Siikaisten kunnanhallituksen pöytäkirjanote 19.12.2016 § 213
Pohjois-Satakunnan vammaisneuvoston asettaminen
Kunnanhallitus päätti esittää, että Pohjois-Satakunnan vammaisneuvosto
jatkaisi nykyisessä kokoonpanossaan vuosina 2017 – 2018.
Kankaanpään kaupunki
Pöytäkirjanote kaupunginhallituksen kokouksesta 19.12.2016 § 414
Pohjois-Satakunnan vammaisneuvoston asettaminen
Kaupunginhallitus päätti esittää, että Pohjois-Satakunnan vammaisneuvosto jatkaisi nykyisessä kokoonpanossaan siihen saakka, kunnes uuden
SataSoten myötä PoSa, josta myös on vammaisneuvostossa edustus,
päättää toimintansa.
Kankaanpään kaupungin talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma vuosille
2017 – 2019 on luettavissa verkko-osoitteesta:
http://www.kankaanpaa.fi/attachments/gallery/TA_2017_ja_TS_2017__2019.pdf
Honkajoen kunta
Honkajoen kunnanhallituksen pöytäkirjanote 10.1.2017 § 8
Pohjois-Satakunnan vammaisneuvosto 2013 – 2016
Kunnanhallitus esittää Posa:lle, että Pohjois-Satakunnan
vammaisneuvosto jatkaisi toimintaansa nykyisessä kokoonpanossaan
vuosina 2017-2018. Kokouspalkkioita koskeva mahdollinen
eriarvoisuus alueellisen vammaisneuvoston eri tahojen edustajien
kesken tulee ratkaista siten, että kaikki neuvostoon nimettävät jäsenet
saavat samat korvaukset.
Edita Prima Oy / Edita Publishing Oy
Virallinen lehti 146 / 1612.2016
Virallinen lehti 149/ 23.12.2016
Virallinen lehti 151 / 30.12.2016
Virallinen lehti 3 / 9.1.2017
Virallinen lehti 5 / 13.1.2017

Kaupanvahvistajan todistukset. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta.

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
KH § 17

Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja
valitusosoitus.

