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Ennen kunnanvaltuuston kokouksen alkua luovutettiin saajilleen kuntaan saapuneet Ritarikuntien
kunniamerkit.
TASAVALLAN PRESIDENTTI
on joulukuun 6. päivänä 2017 antanut kunniamerkit seuraaville henkilöille:
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein, SVR MI kr
Suominen Päivi Hannele, maatalousyrittäjä, Karvia
Ylinentalo Kari Antero, opettaja, Karvia
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali, SVR MI
Laaksoharju Maria Leena, nuoriso- ja kulttuurisihteeri, Seinäjoki
Kaskimäki Veijo Eino Vilhelm, rakennusmies, pintakäsittelijä, Karvia
____________________________________________________________________________
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KV § 1

Kuntalain 94 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä ja kokouksesta on annettava
yleisesti tieto vähintään neljä päivää ennen kokousta. Karvian kunnanvaltuuston
työjärjestyksen mukaan kokouskutsu on lähetettävä valtuutetuille seitsemän päivää
ennen kokousta, postitus- ja kokouspäivä mukaan lukien.
Kokouksesta on ilmoitettava kunnan ilmoitustaululla sekä Ylä-Satakunta -lehdessä
sekä kunnan nettisivuilla.
Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi
kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla.
PÄÄTÖS:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
KV § 2

PÄÄTÖSEHDOTUS:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jyrki Koivumäki ja Pekka Niskala.

EROPYYNTÖ TEKNISEN LAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ
KH 18.12.2017
§ 249

Kaija-Riitta Törmä pyytää eroa kunnallisesta luottamistehtävästä paikkakunnalta
muutos vuoksi. Kaija-Riitta Törmä on teknisen lautakunnan jäsen.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.
Liitteet:


Eropyyntö 5.12.2017

VS. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Kaija-Riitta
Törmälle eron teknisen lautakunnan jäsenyydestä lähtien ja valitsee hänen tilalleen
tekniseen lautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Kaija-Riitta
Törmälle eron teknisen lautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen tekniseen
lautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

KV § 3

PÄÄTÖS:
Kunnanvaltuusto hyväksyi Kaija-Riitta Törmän eronpyynnön teknisen lautakunnan
jäsenyydestä ja valitsi hänen tilalleen tekniseen lautakuntaan valtuutettu Jorma
Niskalan ehdottamana Soile Ala-Kantin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

KUNNALLISTEN KUULUTUSTEN JULKAISEMINEN V. 2018
KH 22.1.2018
§3

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuonna 2018 kunnalliset kuulutukset
julkaistaan kunnan kotisivuilla sekä joka talouteen jaettavassa kuntatiedotteessa.
Lisäksi kunnalliset kuulutukset julkaistaan kunnan ilmoitustaululla.
Tarvittaessa kuulutuksia julkaistaan myös Ylä-Satakunta tai/ ja Kankaanpään Seutu
lehdissä.
PÄÄTÖS
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että vuonna 2018 kunnalliset kuulutukset
julkaistaan kunnan kotisivuilla sekä joka talouteen jaettavassa kuntatiedotteessa.
Lisäksi kunnalliset kuulutukset julkaistaan kunnan ilmoitustaululla.
Tarvittaessa kuulutuksia julkaistaan myös Ylä-Satakunta tai/ ja Kankaanpään Seutu
lehdissä.

KV § 4

PÄÄTÖS:
Kunnanvaltuusto päätti kunnanhallituksen esityksen mukaisesti, että vuonna 2018
kunnalliset kuulutukset julkaistaan kunnan kotisivuilla sekä joka talouteen jaettavassa
kuntatiedotteessa. Lisäksi kunnalliset kuulutukset julkaistaan kunnan ilmoitustaululla.
Tarvittaessa kuulutuksia julkaistaan myös Ylä-Satakunta tai/ ja Kankaanpään Seutu
lehdissä.

KUNNANVALTUUSTON KOKOUSKUTSUJEN JULKAISEMINEN JA KOKOUKSISTA
ILMOITTAMINEN
KH 22.1.2018
§5

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuonna 2018 kokouskutsu julkaistaan kunnan
kotisivuilla ja Ylä-Satakunta-lehdessä. Lisäksi kunnanvaltuuston kokouskutsu
julkaistaan kunnan ilmoitustaululla.
Kokouskutsu lähetetään valtuutetuille tai saatetaan sähköisesti saataville
hallintosäännön mukaan 7 päivää ennen kokousta postitus- ja kokouspäivä mukaan
lukien.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että vuonna 2018 kokouskutsu julkaistaan
kunnan kotisivuilla ja Ylä-Satakunta-lehdessä. Lisäksi kunnanvaltuuston kokouskutsu
julkaistaan kunnan ilmoitustaululla.
Kokouskutsu lähetetään valtuutetuille tai saatetaan sähköisesti saataville
hallintosäännön mukaan 7 päivää ennen kokousta postitus- ja kokouspäivä mukaan
lukien.

KV § 5

PÄÄTÖS:
Kunnanvaltuusto päätti kunnanhallituksen esityksen mukaisesti, että vuonna 2018
kokouskutsu julkaistaan kunnan kotisivuilla ja Ylä-Satakunta-lehdessä. Lisäksi
kunnanvaltuuston kokouskutsu julkaistaan kunnan ilmoitustaululla.
Kokouskutsu lähetetään valtuutetuille tai saatetaan sähköisesti saataville
hallintosäännön mukaan 7 päivää ennen kokousta postitus- ja kokouspäivä mukaan
lukien.

TAKAUSANOMUS/ KARVIAN RATAYHDISTYS RY
KH 26.3.2018
§ 47

Karvian Ratayhdistys ry anoo Karvian kunnan takausta 150.000 euron Satapirkan
Osuuspankista nostettavalle lainalle. Lainasummalla on tarkoitus kattaa kulut, joilla
varmistetaan Torron moottoriradan ja alueen rakennelmien valmistuminen
suomenmestaruuskisojen edellyttämälle tasolle. Jokamiesluokan SM-kilpailut
järjestetään Karvian moottoriradalla 8.-.9.6.2019. Karvian järjestelyvastuulla ovat
luokat: naiset, nuoret ja EVK. Hankkeen rahoitusta varten yhdistys hakee myös
avustusta Leaderista osalle hankkeesta.
Kuntalain (410/2015) 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai
muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä.
Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy
merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla
vastavakuuksilla.
Kilpailuissa kyse on toiminnasta joka ei toimi kilpailutilanteessa markkinoilla.
Jokkis-kisat kuuluvat karvialaiseen vapaa-ajantoimintaan sekä myös matkailun
edistämiseen oleellisena osana, jokavuotiset paikalliskisat keräävät paikalle suuren
joukon yleisöä. Moottoriurheiluharrastus on myös aktiivista kunnassa. Nyt
järjestettävillä SM-kisoilla tulee olemaan suuri karvialaista matkailua ja elinkeinoa
edistävä vaikutus. Tapahtumaan odotetaan 4000 kävijää, jotka työllistävät välillisesti
useita alueen yrittäjiä.
Alueella, jossa kilpailut järjestetään, on kunnan omistama harrastekeskus, jonka
yhteydessä olevan jokamiesluokan moottoriradan ja sen ympäristön kunnostamiseen
rahoitusta käytetään. Rahoituksella parannetaan myös alueen infra ja rakennetaan
aiempaa paremmin toimiva toimintaympäristö kilpaurheilulle ja muille
harrastetapahtumille. Nyt rakennetaan katsomo, varikkoa laajennetaan, rataa
asfaltoidaan, tehdään turva-aitoja, maalataan rakennuksia ja kaiteita. Hanke palvelee
siis moottoriurheilua ja vapaa-ajan toimintaa kunnassa myöhemmin laajemminkin.
Kunnostustoimilla on myös osin työllistävä vaikutus Karvian kunnassa. Rahoituksella
hoidetaan tehtäviä, joita kunta voisi itsekin tehdä liikuntalain puitteissa. Näillä
perusteilla voidaan katsoa omavelkaisen takauksen myöntämisen voivan kuulua
kunnan toimialaan.
Velallinen Karvian Ratayhdistys ry. ei ole taloudellisissa vaikeuksissa, tilinpäätös
vuodelta 2016 osoittaa, ettei taseeseen ole kertynyt alijäämää, ja yhdistyksellä on
maltillisesti velkaa.
Karvian kunnan talous on vakaalla pohjalla, kunnalla on kertynyttä ylijäämää 3820
euroa asukasta kohden (TP2016) ja suhteellinen velkaantuneisuus on 10 %. Rahoitus
on lyhytaikainen ja velallisen rahoitussuunnitelmassa ei ole korkeaa riskiä. Hakijan
rahoitussuunnitelma pohjautuu vastaavien aiempien tapahtumien toteumatietoihin, ja
laadittu niiden perusteella varovaisuutta noudattaen. Mikäli tapahtuma ei kerää yleisöä
tai esim. mainostuloja suunnitellusti, on mahdollista, että kunta takaajana joutuu
maksamaan osan velasta. Voidaan arvioida, että noin 10 % velasta voisi tulla takaajan

maksettavaksi, mikäli yhdistyksen rahoitus ei kerry suunnitellusti. Tällainen
kertasumma ei muodosta riskiä Karvian kunnan taloudelle.
Vastavakuutena Ratayhdistys antaa pantiksi omistamansa kiinteistön Kiikka 230-40510-113. Kiinteistö on vuokrattuna Karvian kunnalle, ja kiinteistöllä sijaitsee Karvian
kunnan omistama harrastekeskusrakennus, joten kiinteistöllä on arvoa Karvian
kunnalle. Lisäksi kunta edellyttää, että hankkeella rakennettava toimisto/
varastorakennus pantataan kunnalle vakuudeksi.
Kunta perii takauksesta takausprovision, jonka suuruus on 0,50 % takauksen määrästä.
Takausprovision suuruus vastaa yleistä tasoa (Kuntaliitto).
Kunta voi antaa velasta takauksen, joka vastaa enintään 80 % nostettavasta velan
määrästä.
Edellä esitetyin perustein voidaan katsoa, että takauksen myöntäminen ei ole
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa tarkoitettua
valtiontukea.
Liitteet:





Anomus
Kisojen talousarvio
Ratayhdistyksen tilinpäätös
Rahoitusehdotus

VS. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Karvian
Ratayhdistys Ry:lle 80 % takauksen Satapirkan Osuuspankista otettavan 150.000
euron velan vakuudeksi. Lainan takaisinmaksuaika on yksi vuosi ja viisi kuukautta, ja
korko 12 kk euribor lisättynä 2,00% - yksikön marginaalilla. Takauksen määrä on
enintään 80 % nostettavasta lainasummasta ja kuitenkin enintään 120.000 euroa.
Takauksesta peritään provisiona 0,50 % takauksen määrästä eli 600 euroa.
Vastavakuutena Ratayhdistys antaa pantiksi omistamansa kiinteistön Kiikka 230-40510-113. Kiinteistö on vuokrattuna Karvian kunnalle, ja kiinteistöllä sijaitsee Karvian
kunnan omistama harrastekeskusrakennus, joten kiinteistöllä on arvoa Karvian
kunnalle. Lisäksi kunta edellyttää, että hankkeella rakennettava toimisto/
varastorakennus pantataan kunnalle vakuudeksi.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Karvian
Ratayhdistys Ry:lle 80 % takauksen Satapirkan Osuuspankista otettavan 150.000
euron velan vakuudeksi. Lainan takaisinmaksuaika on yksi vuosi ja viisi kuukautta, ja
korko 12 kk euribor lisättynä 2,00% - yksikön marginaalilla. Takauksen määrä on
enintään 80 % nostettavasta lainasummasta ja kuitenkin enintään 120.000 euroa.
Takauksesta peritään provisiona 0,50 % takauksen määrästä eli 600 euroa.

Vastavakuutena Ratayhdistys antaa pantiksi omistamansa kiinteistön Kiikka 230-40510-113. Kiinteistö on vuokrattuna Karvian kunnalle, ja kiinteistöllä sijaitsee Karvian
kunnan omistama harrastekeskusrakennus, joten kiinteistöllä on arvoa Karvian
kunnalle. Lisäksi kunta edellyttää, että hankkeella rakennettava toimisto/
varastorakennus pantataan kunnalle vakuudeksi.
KV § 6

PÄÄTÖS:
Puheenjohtaja Päivi Suominen antoi pyydetyt puheenvuorot kunnanjohtajalle ja
kunnanhallituksen puheenjohtajalle.
Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma selvitti valtuustolle hankkeen merkitystä kunnalle.
Kisat tuovat tullessaan paikanpäälle väkeä, mikä hyödyttää kunnassa olevia palveluntuottajia. Moottoriurheilu on urheilua muiden joukossa ja tulevat kisat ovat toimijalleen tärkeät. Riskien välttämiseksi takaukselle vaaditaan vastavakuus ja siitä peritään
provisiota. Asiassa on kuultu Kuntaliiton asiantuntijaa ja tilintarkastajaa ja toimittu
saatujen ohjeiden mukaan.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Voitto Raita-aho yhtyi kunnanjohtajan selvitykseen.
Kuntalaki on kovin tarkka tällaisissa asioissa ja sen vuoksi Kuntaliiton
erityisasiantuntijan ja tilintarkastajan kannat on selvitetty ja asiasta on käyty
perusteelliset keskustelut.
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää kunnanhallituksen esityksen
mukaisesti Karvian Ratayhdistys Ry:lle 80 % takauksen Satapirkan Osuuspankista
otettavan 150.000 euron velan vakuudeksi. Lainan takaisinmaksuaika on yksi vuosi ja
viisi kuukautta, ja korko 12 kk euribor lisättynä 2,00% - yksikön marginaalilla.
Takauksen määrä on enintään 80 % nostettavasta lainasummasta ja kuitenkin enintään
120.000 euroa. Takauksesta peritään provisiona 0,50 % takauksen määrästä eli 600
euroa.
Vastavakuutena Ratayhdistys antaa pantiksi omistamansa kiinteistön Kiikka 230-40510-113. Kiinteistö on vuokrattuna Karvian kunnalle, ja kiinteistöllä sijaitsee Karvian
kunnan omistama harrastekeskusrakennus, joten kiinteistöllä on arvoa Karvian
kunnalle. Lisäksi kunta edellyttää, että hankkeella rakennettava toimisto/
varastorakennus pantataan kunnalle vakuudeksi.

LAUHANVUORI-HÄMEENKANGAS GEOPARK-HANKE
KH 26.3.2018
§ 50

Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark-hankkeessa on mukana kymmenen kuntaa;
Isojoki, Kankaanpää, Jämijärvi, Parkano, Karvia, Honkajoki, Siikainen, Karijoki,
Kauhajoki, Kihniö) kolmen maakunnan alueella. Karvia on osallistunut em. kuntien
kanssa Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark-projektin valmisteluun, valmistelua on
tehty Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan Elyjen sekä Suupohjan ja Pohjois-Satakunnan
Leader-ryhmien hankkeina. Alustavina geokohteina hankkeessa ovat Lauhanvuoren ja
Kauhanevan–Pohjankankaan kansallispuistot, Haapakeidas, Hämeenkangas,
Alkkianvuori ja Kaidatvedet, Susiluola ja Aitoneva, Käskyvuori. LauhanvuoriHämeen-kangas Geopark-alueen pääteemana on suo, joka on todettu kansainvälisesti
kiinnostavaksi luontoteemaksi ja jolla alue erottuu muista Geoparkeista.
Geopark-alue on hakemassa UNESCOlta kansainvälistä Geoparkstatusta ja aikoo
jättää hakemuksen 2018 marraskuussa, mikä edellyttää alueelta riittäviä ja
pitkäjänteisiä sitoumuksia toiminnan organisointiin. Geoparkiin on sitouduttava
vähintään neljäksi vuodeksi kerrallaan (arviointi neljän vuoden välein), alkuvaiheessa
myös hakuvaiheen osalta, eli viideksi ja puoleksi vuodeksi. Geoparkin hallintomalli
on ollut esillä 19.01.2018 kokoontuneessa hallintomallitiimissä, jossa Karvian kunnan
edustajina ovat olleet Voitto Raita-Aho ja Tarja Hosiasluoma. Tiimissä valmisteltiin
luonnos Geopark-alueen hallintomalliksi (esityslistan liitteenä). Geopark-alueen
hallinto on hallintomalliluonnoksen mukaan tarkoitus järjestää yhdistysmuotoisesti.
Suomessa on tällä hetkellä yksi kansainvälisen statuksen saanut Geopark-alue, Rokua
Geopark. Mikäli Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark-alue saa UNESCO:n
kansainvälisen statuksen tuo se alueelle uusia mahdollisuuksia erityisesti matkailuun
liittyvän liiketoiminnan ja markkinoinnin kehittämiseen. Hanke kokoaa alueen
toimijoiden kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja suuremmaksi ja tunnetummaksi
kokonaisuudeksi, luoden näin pohjan yhteistyölle ja markkinoinnille. Geoparkalueella on toteutuessaan myönteinen vaikutus alueen kuntien elinvoimaan ja
yritystoimintaan, koska se luo yrityksille mahdollisuuksia verkostoitua muiden
Geopark-alueen yritysten kanssa. Myös muut toimijat, mm. koulut voivat hyödyntää
Geoparkia.
Hallintomallin luonnoksen mukaan kunnilta anotaan rahoitusosuuksia. Kunkin
Geoparkiin osallistuvan kunnan euromääräinen rahoitusosuus riippuu kunnan koosta,
Karvian kunnan osuus olisi 10 000 euroa/ vuosi vuosina 2019-2024.

Hankkeen projektipäällikkö Terttu Hermansson on ollut läsnä valtuustoseminaarissa
8.2.2018, jossa hän esitteli hanketta ja UNESCOn Geopark-statuksen hakuun liittyviä
asioita ja selosti, mitä Geopark on tuonut Rokualle ja sen ympäristöön. Lisäksi
keskusteltiin Geoparkin tuomista mahdollisuuksista Lauhanvuoren -Hämeenkankaan
alueella. Tilaisuuden alustusmateriaali on esityslistan lisätietona.
Liitteet:


Esitys hallintomallista

VS. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Karvian kunta osallistuu
Geoparkiin liitteessä esitetyn mukaisesti. Määräraha, 10 000 euroa, varataan
talousarvion laadinnan yhteydessä vuoden 2019 talousarvioon. Myönteisen päätöksen
ehtona Karvian kunta kuitenkin edellyttää, että myös muut hankkeen valmisteluun
osallistuvat kunnat osallistuvat hankkeeseen omalla rahoitusosuudellaan
hallintomallin luonnoksessa esitetyn mukaisesti. Mikäli kuntien rahoitusosuuksissa
tapahtuu sellaisia muutoksia, että Karvian kunnan rahoitusosuus lisääntyisi, tekee
kunnanhallitus uuden päätöksen asiassa.
Lisäksi kunnanhallitus nimeää edustajansa hankkeen hallintomallitiimin
jatkotyöskentelyyn.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että Karvian kunta osallistuu
Geoparkiin liitteessä esitetyn mukaisesti. Määräraha, 10 000 euroa, varataan
talousarvion laadinnan yhteydessä vuoden 2019 talousarvioon. Myönteisen päätöksen
ehtona Karvian kunta kuitenkin edellyttää, että myös muut hankkeen valmisteluun
osallistuvat kunnat osallistuvat hankkeeseen omalla rahoitusosuudellaan
hallintomallin luonnoksessa esitetyn mukaisesti. Mikäli kuntien rahoitusosuuksissa
tapahtuu sellaisia muutoksia, että Karvian kunnan rahoitusosuus lisääntyisi, tekee
kunnanhallitus uuden päätöksen asiassa.
Lisäksi kunnanhallitus nimesi edustajakseen hankkeen hallintomallitiimin
jatkotyöskentelyyn Tarja Hosiasluoman ja varajäseneksi Kaija Kangas ja Voitto RaitaAho.
KV § 7

PÄÄTÖS:
Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma kertoi Geopark –hankkeen olleen vireillä jo kaksi
vuotta. Alue on luontonsa puolesta monipuolinen ja hankkeen eteneminen on siksi
tärkeä. Syksypuolella on tarkoitus jättää hakemus ja jos se menee läpi, Geopark –
hanke saa maailman perintökohteeseen verrattavan Unescon statuksen.
Osa kunnista on jo käsitellyt hankerahoituksen omalta osaltaan, mutta eivät vielä
kaikki. Kunnanjohtaja näkee hankkeen läpimenon todella tärkeänä myös siitä syystä,
että siitä hyötyvät alueen yritykset ja samalla voidaan tuoda esille paikkakunnalle
ominaista kulttuuritarjontaa. Naapurikunnat, Kankaanpää, Parkano ja Kauhajoki ovat
mukana. Karvian osuus olisi 10.000 euroa, mutta alle 2000 asukkaan kuntien osalta
maksuosuutta soviteltiin hieman pienemmäksi. Muitakin tahoja on tarkoitus saada
mukaan, mm. Vapo on kiinnostunut asiasta. Rahoituksen osalta asiat vielä elävät.
Sitten kun hakemus lähtee Unescolle, niin siinä vaiheessa pitää olla selvillä mukana
olijat. Olisi tosi tärkeää, että kaikki alueen kunnat olisivat mukana, sillä hanke vaatisi
kaikkien sitoutumisen. Jos Karvian kunnan osuus on tuo 10.000 euroa niin silloin
olemme mukana hankkeessa.
Valtuuston puheenjohtaja Päivi Suominen näkee hankkeen myös erittäin tärkeänä.
Tässä ei lähdetä uusia luonnonsuojelualueita perustamaan vaan jo olemassa oleviin
panostetaan. Hankkeen teemana on suo. Tämä on alueen yrittäjille mahdollisuus.

Geoparkki ei etene ellei yrittäjät sitoudu, sillä riittävä yhteistyö pitää saada alueen
yrittäjien kesken. On tosi suuri riski jos tästä joku jää nyt pois, koska tätä on yhdessä
suunniteltu. Toivottavasti yrittäjät ottavat tästä kopin, koska tämä on myös heille suuri
mahdollisuus.
Hallituksen puheenjohtaja, Voitto Raita-aho kertoi, että Rokuan Geopark on tällä
hetkellä ainut, joka on saanut statuksen. Seuraavana on Imatra ja meidän alueemme
olisi kolmas. Asia on jo Brysselissäkin asti noteerattu. Matkailu lisääntyy, joten tästä
varmasti jää meille jotakin. Jos kaikki menee hyvin, sitoutuminen saadaan,
maakuntaliitot kolmen maakunnan alueella käsittelevät rahoitusta. Vapokin on ollut
myötämielinen asialle, mikä paikkaisi tilannetta, jotta 170 000 euron rahamäärä
saataisiin kokoon. Tämä on hallittua riskinottoa, josta kaikki hyötyvät.
Kunnanvaltuusto päätti kunnanhallituksen esityksestä, että Karvian kunta osallistuu
Geoparkiin liitteessä esitetyn mukaisesti. Määräraha, 10 000 euroa, varataan
talousarvion laadinnan yhteydessä vuoden 2019 talousarvioon. Myönteisen päätöksen
ehtona Karvian kunta kuitenkin edellyttää, että myös muut hankkeen valmisteluun
osallistuvat kunnat osallistuvat hankkeeseen omalla rahoitusosuudellaan
hallintomallin luonnoksessa esitetyn mukaisesti. Mikäli kuntien rahoitusosuuksissa
tapahtuu sellaisia muutoksia, että Karvian kunnan rahoitusosuus lisääntyisi, tekee
kunnanhallitus uuden päätöksen asiassa.
Kunnanhallitus oli kokouksessaan nimennyt edustajakseen hankkeen
hallintomallitiimin jatkotyöskentelyyn Tarja Hosiasluoman ja varajäseneksi Kaija
Kangas ja Voitto Raita-Aho.

LISÄMÄÄRÄRAHA-ANOMUS: KIRKONKYLÄN ALAKOULU
Tekn. ltk. § 16
Kirkonkylän entistä alakoulua on koulutoiminnan loppumisen jälkeen suunniteltu käytettävän
erilaisten harrastustoimintojen kokoontumistiloina. Useampia luokkatiloja on kaavailtu
Petäjä-opiston kurssitoiminnan käyttöön, ja toimintojen sijoittelua on pohdittu
viranhaltijatyönä kuunnellen niin Petäjä-opiston henkilökuntaa kuin harrastustoimintaan
osallistuvia kuntalaisiakin. Petäjä-opiston kurssitoimintaa on tähän asti järjestetty MeijeriWillelän vanhassa rivitalossa, jossa on kuitenkin mm. ahtaista tiloista ja käyttövuoroista
johtuvia ongelmia.
Lisäksi koulurakennuksen tiloihin on kaavailtu niin nuorisotiloja kuin Olohuonetta, jolla
tarkoitetaan kaikkien kuntalaisten matalan kynnyksen kokoontumispaikkaa. Koulun
monipuoliset tilat ja erilaiset luokkahuoneet on pyritty jakamaan tasapuolisesti siten, että eri
toimintoihin liittyvät tilavaatimukset täytetään mahdollisuuksien mukaan.
Viranhaltijatyönä on arvioitu tilamuutosten aiheuttamia kustannuksia. Kustannusarviot ja
tilasuunnitelmat lähetetään lautakunnalle oheismateriaalina ennen kokousta.
KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Tekninen lautakunta keskustelee suunnitelmista ja niiden aiheuttamista kustannuksista.
PÄÄTÖS:
Lautakunta keskusteli rakennuksen tulevasta käytöstä ja kertoi näkemyksiään
suunnitelmista. Päätettiin, että suunnitelmia jatketaan esitellyn mukaisesti korjaten vain
tarvittavat kohteet ja hyödyntäen mahdollisimman hyvin kunnan omistamaa irtaimistoa.
Vanhojen vesijohtojen uusimista tulevien pintaremonttien aikana pidettiin järkevänä.
Suunnitelmia viedään eteenpäin viranhaltijatyönä ja seuraavaan kokoukseen tuodaan
tarkennettuja suunnitelmia ja laskelmia.

Tekn. ltk. 28.3.2018
§ 23

Kirkonkylän alakoulun muuttaminen harrastetiloiksi voidaan jakaa kolmeen erilliseen,
toisistaan riippumattomaan osaan suoritettavien muutostöiden ja niiden aiheuttamien
kustannusten kannalta:
1. Harrastetilojen rakentaminen

18 000€



vanhojen kalusteiden purkaminen ja siirtäminen, seinien paikkaaminen ja maalaaminen
tarpeen mukaan, tilojen kalustaminen alakoulujen vanhoilla kalusteilla



vesipisteen rakentaminen keramiikkapajaan ja keramiikanpolttouunien vaatimien rakenteiden (ml. ilmanvaihto) rakentaminen



ovien lukitusjärjestelmän uusiminen (iLOQ-lukitusjärjestelmä)

2. Käyttövesiputkiston saneeraus

15 000€



vanhojen käyttövesiputkien saneeraus kaikkien niiden vesijohtojen osalta, jotka jäävät
käyttöön

3. Esteettömän WC:n ja invaluiskan rakentaminen

8 000€



entisen nk. siivoojan varaston muuttaminen esteettömäksi wc:ksi, jossa on myös lastenhoitotilat



invaluiskan rakentaminen yhdelle sisäänkäynnille, jotta esteetön kulku koulurakennukseen
on mahdollista kaikille

Alakoulun harrastustilojen vaatimien muutostöiden suurimmat kustannuserät syntyvät
vesipisteen rakentamisesta keramiikkatyöhuoneeseen sekä nk. uunihuoneeseen, lisäksi
polttouunien ilmanvaihdon järjestäminen aiheuttaa kustannuksia. Myös ovien lukituksen on havaittu vaativan nykyaikaistamista. Koulun kuntoa tarkasteltaessa on myös
havaittu, että käyttövesiputkisto alkaa olla paikoin sen verran huonossa kunnossa, että
sen korjaaminen on syytä suorittaa mahdollisimman pian. Korjaustyöt on järkevää
suorittaa samalla kertaa kun luokka- ja aulatilojen pintoja remontoidaan.
Alakoulurakennuksen alakerrokseen on kaavailtu rakennettavan nuorisotiloja sekä nk.
olohuone, joka on kaikkien kuntalaisten käyttöön soveltuva kokoontumistila. Näille
kaavaillut tilat ovat rakenteiltaan kunnossa, mutta osittain saman pintaremontin tarpeessa kuin muutkin koulun tilat. Tilojen toiminnallisuuden parantamiseksi ja houkuttelevuuden lisäämiseksi nuorisotilojen ja Olohuoneen tiloihin ollaan hakemassa hankerahoitusta. Tilojen avaaminen kaikille kuntalaisille aiheuttaa kuitenkin tarpeen rakentaa tiloihin esteetön kulku ja wc-tilat, joita ei hankerahoituksen kattamiksi kustannuksiksi hyväksytä. Esteettömyyden huomioon ottaminen on tärkeää paitsi liikuntarajoitteisten, myös lapsiperheiden kannalta, jotka kuuluvat Olohuoneen käyttäjäryhmiin.
Esteettömyyden vähimmäisvaatimusten turvaaminen aiheuttaa kustannuksia.
Liitteet: tilasuunnitelma ja kustannusarvio

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää anoa kunnanvaltuustolta lisämäärärahaa Kirkonkylän
alakoulun muutostöiden suorittamiseen seuraavasti:
1. Harrastetilojen rakentaminen

18 000€

2. Käyttövesiputkiston saneeraus

15 000€

3. Esteettömän WC:n ja invaluiskan rakentaminen

8 000€

PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

KH 9.4.2018
§ 65

VS. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Kirkonkylän
alakoulun muutostöiden suorittamiseen lisämäärärahan teknisen lautakunnan esityksen
mukaisesti.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Kirkonkylän
alakoulun muutostöiden suorittamiseen lisämäärärahan teknisen lautakunnan esityksen
mukaisesti.
KV § 8

PÄÄTÖS:
Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma selvitti lisämäärärahan tarvetta. Se on tarkoitettu
Kirkonkylän alakoulun harrastetilojen kunnostamiseen, mm lukitukset,
keramiikkauunien tarpeet ja esteettömän luiskan rakentaminen. Tällä hetkellä
kunnantalolla toimiva esiolohuonetoiminta on ollut positiivinen kokemus ja
osoittautunut tarpeelliseksi. Karviassa on monipuolista harrastustoimintaa ja
harrastetilojen suhteen vapaa-aikatoimella on vaatinut järjestelyjä, jotta kaikki
toiminnot on saatu mahtumaan.
Kunnanvaltuusto päätti kunnanhallituksen esityksestä myöntää Kirkonkylän alakoulun
muutostöiden suorittamiseen 41 000 lisämäärärahan teknisen lautakunnan esityksen
mukaisesti.
1. Harrastetilojen rakentaminen

18 000€

2. Käyttövesiputkiston saneeraus

15 000€

3. Esteettömän WC:n ja invaluiskan rakentaminen

8 000€

MENOMÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET JA TULOARVIOIDEN ALITUKSET SEKÄ
RAHOITUSLASKELMAN POIKKEAMAT VALTUUSTON SITOVUUSTASOLLA V. 2017
KH 9.4.2018
§ 66

Menomäärärahojen ylitykset ja tuloarvioiden alitukset sekä rahoituslaskelman poikkeamat valtuuston sitovuustasolla 31.12.2017

KARVIAN KUNTA
MENOMÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET JA TULOARVIOIDEN ALITUKSET
SEKÄ RAHOITUSLASKELMAN POIKKEAMAT VALTUUSTON SITOVUUSTASOLLA V. 2017
Menot
yli arvion eur

KÄYTTÖTALOUS
Kunnanhallitus
001410
001610
Elinvoimalautakunta
002100
Kasvatus- jaopetusltk
005600
Vapaa-ajan lautakunta
006300
006400
Tekninen lautakunta
007100
007300
007400
Rakennuslautakunta
007801
Käyttötalous yhteensä
INVESTOINNIT
Kasvatus- ja opetusltk
095512
Tekninen lautakunta
097235
097237
097239
097241

Erik.sairaanhoito/sairaanhoitolait.
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Tulot
alle arvion eur

214 700,94
181 264,01

Elinkeinotoimi
Päivähoito ja lasten kotihoid tuki
Nuorisotoimi
Kulttuuritoimi
Tekninen hallinto ja suunnittelu
Kiinteistöt
Vesi- ja viemärilaitos

1 631,11
25 066,01
5 398,65
438,27
87,25
50 665,80
31 573,63

Rakennusvalv,liik.turv ja kaavoit.

6 992,10
40 284,09

477 533,68

Yhtenäiskoulun atk-laitteet

Yhtenäiskoulu
Kirjasto: parkkipaikan saneeraus
Esittävien taiteiden katsomo
Yhten.koulun tietoverkon hankin.
Palvtalo Syreeni: parkkipaikan
097242 saneeraus
Investoinnit yhteensä

2 969,64
68 508,73
264,52
12 824,32
3 030,97
13 198,99
87 972,85

12 824,32

TULOSLASKELMA
Korkotuotot
Korkokulut

alle arvion
yli arvion

1 00,00
2 746,30

Antolainasaamisten lisäykset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Lyhytaik. lainojen muutos

yli arvion 11 120,00
yli arvioin 3 300 000,00
alle arvion 2 560 038

RAHOITUSLASKELMA

Liitteet:


Selvitykset menojen ylityksistä/tulojen alituksista ovat liitteenä.

VS. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus merkitsee menojen ylitykset/tulojen alitukset tiedoksi ja esittää ne
kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus merkitsi menojen ylitykset/tulojen alitukset tiedoksi ja esittää ne kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
KV § 9

PÄÄTÖS:
Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esittämät vuoden 2017menojen ylitykset/tulojen alitukset.

AVUSTUSANOMUS
KH 5.3.2018 § 38

Marjasuon Metsästysseura ry, Marjasuon Pienviljelijäyhdistys ry sekä Karvian
Perinnejuoma ry anovat Karvian kunnalta 10.000 euron avustusta Marjasuon kylätalon
peruskorjauksen loppuunsaattamiseksi.
Yhdistykset ovat vuonna 2015 aloittaneet yhteisen Marjasuon kylätalohankkeen.
Mielenkiinto ja kannatus hankkeelle on ollut laajaa, ja talkootyötä on tehty noin
10.000 tuntia. Yhteinen harrastehalli on lähes valmis. Kesällä 2017 tontille siirrettiin
varsinainen kylätalo, 1800-luvulla rakennettu hirsirakennus. Hankkeessa seuraavaksi
saatetaan kylätalon peruskorjaus loppuun sekä viimeistellä harrastehallin
rakennustyöt.
Mahdollinen avustus käytettäisiin lisäeristämiseen, kiintokalusteisiin, keittiölaitteisiin
ja saniteettitiloihin.
Liitteet:


Avustushakemus 20.2.2018

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 10.000
lisämäärärahan kohtaan muu hallinto, avustukset yhteisöille. Kunnanhallitus päättää
myöntää Marjasuon kylätalohankkeelle anomuksen mukaisen 10.000 euron
avustuksen sillä edellytyksellä, että valtuusto myöntää lisämäärärahan.
Kunnanhallitukselle tulee toimittaa selvitys avustuksen käytöstä.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti pyytää Marjasuon kylätalohankkeelta lisäselvityksenä
kustannusarvion ja hankkeen tilinpäätöstiedot.

KH 26.3.2018
§ 54

Kunnanhallitukselle on toimitettu oheismateriaalina lisäselvitystä hankkeen toteutuneista kustannuksista.
Haettavan avustuksen käytön kustannusarvio on:
*lisäeristys energiatehokkuuden ja ekologisuuden parantamiseksi, arvio n. 3000,*kiintokalusteet, arvio n. 2000,*keittiölaitteet, arvio n. 6000,*saniteettitilat (mm.invawc) 8000,arvio näistä yhteensä 19000,VS. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 10.000
lisämäärärahan kohtaan muu hallinto, avustukset yhteisöille. Kunnanhallitus päättää
myöntää Marjasuon kylätalohankkeelle anomuksen mukaisen 10.000 euron

avustuksen sillä edellytyksellä, että valtuusto myöntää lisämäärärahan.
Kunnanhallitukselle tulee toimittaa selvitys avustuksen käytöstä.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti pyytää Marjasuon kylätalohankkeelta edelleen lisäselvityksenä
hankkeen pääkirjat kaikilta hankevuosilta sekä tarjouspyynnöt nyt haettavan
avustuksen käyttökohteista. Kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä saatuaan tarvittavat
täydennykset.
Mari Ervelä poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 20.43.
KH 9.4.2018
§ 68

Hankkeen pääkirjat vuosilta 2015 – 2017 on toimitettu kunnanhallitukselle
oheismateriaalina. Tarjoukset toimitetaan kunnanhallitukselle heti, kun ne ovat
käytettävissä.
VS. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä, mikäli tarvittavat lisätiedot on saatu
kokoukseen mennessä.
PÄÄTÖS:
Aila Isotalo esitti, että annetaan avustuksena 5.000 euroa, joka vastaa aikaisemman
vastaavan hankkeen saamaa avustusta suhteessa hankkeen (ELY:n hankepäätös)
kustannusarvioon yhdessä vuonna 2015 annetun avustuksen kanssa. Mari Ervelä
kannatti Isotalon esitystä.
Kunnanhallitus päätti myöntää Marjasuon kylätalohankkeelle 5.000 euron avustuksen
sillä edellytyksellä, että valtuusto myöntää lisämäärärahan. Kunnanhallitus päätti
esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 5.000 lisämäärärahan kohtaan muu
hallinto, avustukset yhteisöille.

KV § 10

PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus oli kokouksessaan päättänyt myöntää Marjasuon kylätalohankkeelle
5.000 euron avustuksen sillä edellytyksellä, että valtuusto myöntää lisämäärärahan.
Kunnanvaltuusto päätti kunnanhallituksen esityksen mukaisesti myöntää 5.000
lisämäärärahan kohtaan muu hallinto, avustukset yhteisöille.

VALTUUSTOALOITE: KUNNOLLISEN PUHELIN- JA NETTIYHTEYDEN SAAMINEN
KARVIANKYLÄN ALUEELLE
KH 22.1.2018
§ 13

Kunnanvaltuustossa 15.11.2017 on jätetty seuraava valtuustoaloite:
Karvian kunnan valtuustolle
Me allekirjoittaneet Karviankylän alueella asuvat sekä kesämökin omistavat
vaadimme kuntaa ryhtymään toimeen kunnollisen puhelin- ja nettiyhteyden
saamiseksi, huonot yhteydet koskevat kaikkia operaattoreita. Koemme sen
tärkeäksi kylämme elinvoiman ja turvallisuuden takaamiseksi.
Aarre Välimäki
ja muut allekirjoittajat 4 listalla
Aloite annettiin kunnanhallituksen pohdittavaksi.
Viestintäviraston mukaan jokaisella on oikeus saada kotiinsa tai yrityksensä
toimipisteeseen kohtuuhintainen ja toimiva puhelinliittymä. Suurimmassa osassa
maata puhelin kuuluu hyvin joko sellaisenaan tai GSM-pöytäpuhelimen ja antennin
avulla. Niille alueille, joilla puhelinliittymää ei ole kaupallisesti saatavilla,
Viestintävirasto on nimennyt yleispalveluyrityksen (lähinnä Pohjois-Suomeen).
Yleispalveluyrityksellä on velvollisuus huolehtia, että asiakas saa toimivan liittymän.
Oikeus toimivaan puhelinliittymään toteutuu, kun puhelin toimii vähintään yhdessä
pisteessä kotona tai yrityksen toimipaikassa. Oikeutta kännykkäkuuluvuuteen
sisätiloissa ei kuitenkaan ole, vaan käyttäjältä voidaan edellyttää, että hän parantaa
liittymän kuuluvuutta, esimerkiksi GSM-pöytäpuhelimeen liitettävän antennin avulla.
Asian selvittämiseksi viestintäviraston kanssa on syytä selvittää ne osoitteet, joissa
puhelimenkuuluvuudessa on ongelmia, ja pyytää myös selvitystä ongelmien laadusta
tarkemmin.
Kunnollisen nettiyhteyden saamiseksi kunta on rakennuttanut kuntaan kiinteän
valokuituverkon, johon kaikilla kiinteistöillä on ollut mahdollisuus liittyä.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää, että kuntatiedotteessa pyydetään niitä kuntalaisia, yrityksiä ja
mökkiläisiä, joilla ei ole toimivaa puhelinyhteyttä kiinteistöllään, ottamaan kuntaan
yhteyttä asian jatkoselvittämistä varten.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päättää, että kuntatiedotteessa pyydetään niitä kuntalaisia, yrityksiä ja
mökkiläisiä, joilla ei ole toimivaa puhelinyhteyttä kiinteistöllään, ottamaan kuntaan
yhteyttä asian jatkoselvittämistä varten.

KV § 11

PÄÄTÖS:
Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma selvitti kunnanvaltuustolle, että kuntaan on asiassa
ilmoitettu 13 osoitetta eri puolilta Karviaa, mutta pääosin Karviankylän alueelta.
Kyseiset osoitteet, joissa toimivuusongelmia on ollut, on ilmoitettu Viestintävirastolle,
joka tulee tekemään kohteisiin mittauksia.
Kunnanvaltuusto totesi kuntalaisaloitteen mukaisten toimien etenevän ja merkitsi
aloitteen Karvian kunnan osalta loppuun käsitellyksi.

KUNTALAIS- JA VALTUUSTOALOITTEET 2017
KH 21.1.2018
§ 14

Kunnanhallitus antaa selvityksen vuonna 2017 tehdyistä kuntalais- ja
valtuustoaloitteista sekä vuodelta 2016 tekniselle lautakunnalle uudelleen
käsiteltäväksi siirretty valtuustoaloite koskien virkistystoimintaa ja matkailua.

Vuodelta 2016 olevan valtuustoaloitteen jatkokäsittely
KV 16.3.2017
§5
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.
Valtuutettu Jari Kannisto esitti asian palauttamista takaisin tekniselle
toimelle. Karvianjärvellä ei ole yhtäkään päällystettyä veneenlaskupaikkaa.
Karvianjärven pohjoispää ei ole niin matalaa, etteikö trailerilla pystyisi venettä
vesille viemään. Uimarantaakin siellä pitäisi hoitaa, Kannisto muistutti.
Valtuutettu Aarre Välimäki kannatti Kanniston esitystä. Pajupuskia tulisi
siellä raivata ja hiekkaa ja mursketta ajaa. Kunta on ostanut uimarannan alueen,
joka on yleinen uimaranta. Se on kunnan vastuulla, Välimäki muistutti.
Valtuutettu Joni Vainionpää huomautti, että muualla päin on tehty tällaisia töitä
talkoilla. Myös valtuutetut Toni Hietanen ja Antti Otava käyttivät

puheenvuorot talkootöistä ja niiden merkityksestä. Talkootyön vastineeksi on
kunta tavannut ajaa hiekkaa tiehen.
Valtuutettu Kannisto totesi, että talkootöissä tarvittava materiaali on tavallisesti
hankittu jonkun muun laskuun. Jos päällystystyö tehdään talkoilla, niin mikä
taho maksaa materiaalin, Kannisto tiedusteli.
Valtuutettu Veijo Kaskimäki peräänkuulutti talkoohenkeä. Ellei talkoilla voida
tehdä niin sitten täytyy avustaa. Kaskimäki oli valmis asian siirtämiseen uuteen
käsittelyyn tekniseen lautakuntaan.
Valtuutettu Jori Louhisuo toi asiaan myös palo- ja pelastustoimen näkökulman.
Niin eteläpäässä kuin pohjoispäässäkin pitää olla sellaiset paikat, jotta
palokunta pääsee hätätilanteessa järvelle.
Puheenjohtaja totesi virkistystoimintaa ja matkailua koskevaan
valtuustoaloitteeseen tulleen kunnanhallituksen esityksestä poikkeavan, Jari
Kanniston tekemän ja Aarre Välimäen kannattaman, esityksen asian
palauttamiseksi uuteen käsittelyyn tekniselle lautakunnalle. Näin ollen on
suoritettava äänestys. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi
nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen
esitystä, vastaavat ”JAA” ja ne, jotka kannattavat Jari Kanniston esitystä,
vastaavat ”EI”.
Menettelytapa hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin yksi (1) ”JAA”-ääni ja 15 ”EI” –ääntä.
Viisi (5) valtuutettua äänesti tyhjää.
Äänestyksen jälkeen kunnanvaltuusto siirsi valtuustoaloitteen
virkistystoimintaan ja matkailuun äänin 15/1 teknisen lautakunnan uuteen
käsittelyyn.
TOIMENPITEET
Aloite siirrettiin äänin 15/1 teknisen lautakunnan uuteen käsittelyyn
Teknltk 4.12.2017
§ 107

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Lautakunta keskustelee veneenlaskupaikan tarpeesta.
Karvian VPK:lta on kysytty pelastustoimen kantaa asiaan. VPK ei näe
veneenlaskupaikkaa välttämättömänä kyseisellä rannalla, koska ranta on matala
ja sen maantieteellinen sijainti on huono verrattuna järvellä sijaitseviin muihin
veneenlaskupaikkoihin. VPK pyysi myös ottamaan huomioon, että
Kirkkojärvellä ei ole lainkaan kunnollista veneenlaskupaikkaa, sellainen tulisi
rakentaa Kortteentien päähän.
Karvianjärven pohjoispään uimarannalla ja sen ympäristössä on suoritettu
pusikonraivausta ja muuta huoltoa kuluvan syksyn aikana. Lautakunta päättää
jatkossakin hoitaa uimarantaa normaalisti käyttötalouden mukaisissa raameissa.

PÄÄTÖS:
Lautakunta päätti jatkaa uimarannan hoitamista normaalisti käyttötalouden mukaisissa raameissa. Veneenlaskupaikan rakentamiselle lautakunta ei näe tarvetta

KV 16.3.2017
§ 10
VALTUUSTOALOITE: YRITTÄJYYDEN TUKEMINEN
Valtuutettu Jaakko Hietaluoma jätti seuraavansisältöisen kirjallisen aloitteen:
Karvian kunnan linja elinkeinopolitiikassa on edelleen hiukan hakusessa.
Meillä on muutamia ns. ennakkotapauksia joissa on yritetty linjata kunnan
mahdollisuuksia tulla yrittäjiä vastaan heidän investoinneissaan.
Nämä linjaukset kohdistuvat pelkästään taajaman sisäpuolella ja kaavaalueella toimiviin yrittäjiin.
Mielestäni olisi enemmän kuin kohtuullista että myös haja-asutusalueella
toimivat ja sinne investoivat yrittäjät saisivat jotain vetoapua kunnalta.
Elinkeinorakentamisesta kertyvät rakennuslupamaksut ovat kunnan
tulopuolella marginaalierä, kun taas investoivalle yrittäjälle niistä luopuminen
olisi tervetullut kädenojennus ja kannuste yrittäjyyteen kunnan taholta.
Eritoten kun ison investoinnin jälkeen kunta muistaa yrittäjää seuraavat vuodet
kohonneilla kiinteistöveromaksuilla.
Siksi esitänkin että Karviassa poistetaan elinkeinotoimintaan kohdistuvat
rakennuslupa- ja valvontamaksut.
Karviassa 16.3.2017

Jaakko Hietaluoma

Hietaluoman aloite annetaan eteenpäin valmisteltavaksi.
TOIMENPITEET
Aloite toimitettiin elinkeinolautakunnan ja rakennuslautakunnan
valmisteltavaksi.
Teknltk 4.12.2017
§ 108

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Tekninen lautakunta esittää, että elinkeinotoimintaan liittyvien rakennusten rakennuslupa- ja valvontamaksujen poistamisen sijaan kunnan elinkeinojen edistämisestä vas-

taava elinvoimalautakunta alkaa myöntää rakennuslupa- ja valvontamaksua vastaavaa
avustusta elinkeinotoimintaa varten rakentamaan ryhtyvälle yrittäjälle.
Tekninen lautakunta päättää siirtää asian elinvoimalautakunnan valmisteltavaksi ja
toimittaa elinvoimalautakunnalle taustatietoja elinkeinorakentamisen rakennuslupamaksujen suuruudesta ja rakentamisen määrästä. Lautakunta kehottaa ottamaan huomioon, että elinkeinorakentamista on monenlaista, ja onkin syytä pohtia, onko esimerkiksi energiantuotantolaitosten, kuten tuulivoimaloiden osalta syytä jakaa avustuksia.
Myös hankkeen paikallisuutta on syytä tarkastella, kuin myös sitä, ettei avustuksella
aiheuteta merkittävää kilpailuetua eri yritysten kesken.

PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
-Tämä aloite on menossa vielä edellä olevan teknisen lautakunnan päätöksen lisäksi
seuraavaan elinvoimalautakunnan kokoukseen käsiteltäväksi.

KV 16.3.2017
§ 10
VALTUUSTOALOITE: KIRKONKYLÄN PURURADAN
KUNNOSTAMISEKSI
Valtuutettu Toni Hietanen jätti seuraavansisältöisen suullisen aloitteen:
Kirkonkylän pururata on huonossa kunnossa. Nyt kun yhtenäiskoulukin on
valmistumassa, tulisi kirkonkylän pururataa kunnostaa siten, että saataisiin
tarpeeksi leveä alue perinteistä ja luisteluhiihtoa varten. Kunnostuksen jälkeen
saataisiin hyvässä kunnossa oleva latupohja myös kirkonkyläläisille.
16.3.2017

Toni Hietanen

_________________________________________
Puheenjohtaja Voitto Raita-aho ilmoitti Hietaselle, että syksyllä pururadalla on
tehty kunnostustoimenpiteitä, mutta puhelinpaalut ovat heikossa kunnossa.
Valtuutettu Jaakko Hietaluoma kertoi kelkkakerhon kunnostaneen rataa
talkoilla. Ongelmana on se, että rata kulkee yksityisen maalla ja puustoa on
lähellä rataa. Toivomuksena olisi, että latujen teon jälkeen laduilla ei käveltäisi.
Valtuutettu Antti Otava piti ensiarvoisen tärkeänä, että rata olisi kunnan
omistuksessa. Radan kunnostusta hankaloittaa se, että ollaan yksityisellä
maalla.

Valtuutettu Heikki Huhtaluoma kertoi Kantissa olevan 4,8 km valaistua latua,
jossa pääsee luistelemaan ja Kauraharjussakin 10 km latu on osittain kunnossa.
Näillä saatesanoilla puheenjohtaja Voitto Raita-aho siirsi valtuutettu Hietasen
aloitteen vapaa-ajanlautakunnan valmisteluun.
TOIMENPITEET
Aloite toimitettiin vapaa-ajanlautakunnan valmisteltavaksi.

Vltk 23.3.2017
§ 23

Vapaa-ajanlautakunta on kokouksessaan 23.3.2017 keskustellut ja merkannut
tiedoksi valtuustossa 16.3.2017 Toni Hietasen tekemän valtuustoaloitteen
Kirkonkylän pururadan kunnostamiseksi. Yhtenäiskoulun valmistumisen
myötä Toni Hietasen mielestä pururata tulisi leventää, jotta siinä voisi harrastaa
sekä perinteistä että luistelutyylin hiihtoa. Pöytäkirjan otteessa todetaan vielä,
että pururata tulisi olla kunnan omistuksessa (Antti Otava). Jaakko Hietaluoma
toivoi, ettei latujen kunnostuksen jälkeen valaistulla ladulla käveltäisi.
Liikuntatoimi on kunnostanut Kirkonkylän pururadan pohjia kahtena vuotena
2016-2017. Poistanut radan epätasaisuuksia, juurakoita ja kiviä, tasannut
pohjia, ojittanut tarvittaessa sekä hankkinut purua täytteeksi.
Vuodelle 2018 liikuntatoimi on varannut 40 000 euroa Kirkonkylän ja Saran
pururatojen valaisinpaalujen uusimiseen, siirtämiseen kauemmas radalta sekä
valaistuksen hankintaan. Kirkonkylän kaikki 37 pylvästä ja valaisimet uusitaan
sekä tehdään tarvittavat maansiirtotyötä sekä hankitaan pintamateriaalia.
Kirkonkylän valoladun investointi on arviolta 28 000 euroa.

KV 27.9.2017
§ 66
VALTUUSTOALOITE: TIEN PÄÄLLYSTÄMINEN TAAJAMA-ALUEEN
ULKOPUOLELLA
Valtuutettu Jari Kannisto jätti valtuuston kokouksessa seuraavansisältöisen
kirjallisen valtuustoaloitteen, joka on liitteenä.
Valtuustoaloite 18.9.2017
Taajama-alueen ulkopuolella olevaa teollisuutta tukien tulisi kunnan olla
ajamassa teiden kuntoa ja ylläpitoa, varsinkin nyt, kun metalliteollisuusyritys
Karviankylässä laajentaa toimiaan, joten esittäisin, että kunta rupeaisi
ajamaan pientä päällystystyötä.
Prinkkiläntie on melko kovalla rekkaliikenteen rasituksella, joten esittäisin,
että tietä päällystettäisiin Karviankylän suunnasta n. 300 m Alkkian suuntaan,

jotta Alvarin Metalliin pääsy olisi Karviankylän kautta täysin päällystetyn tien
kautta.
Jari Kannisto

TOIMENPITEET
Aloite toimitettiin teknisen toimen käsiteltäväksi.
Teknltk 4.12.2017
§ 109

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Prinkkiläntien tienpitäjänä toimii Varsinais-Suomen ELY-keskus. Tekninen lautakunta päättää esittää ELY-keskukselle päällystystyön suorittamista.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Lautakunta valtuuttaa hoitamaan asiaa
virkamiestyönä ELY-keskuksen suuntaan.

KV 27.9.2017
§ 66
VALTUUSTOALOITE: LAKKAUTETTUJEN KOULUKIINTEISTÖJEN
MYYNTI
Valtuutettu Aarre Välimäki jätti valtuuston kokouksessa seuraavansisältöisen
kirjallisen valtuustoaloitteen, joka on liitteenä.
Valtuustoaloite 27.9.2017
Kuntamme lakkautettujen koulujen kiinteistöjä ei ole laitettu myyntiin, muita
kuin Sarvelan kiinteistö. Mielestäni Saran kiinteistö pitäisi myöskin myydä,
miksi viivytellä.
Osassa rakennuksesta toimii päivähoito, joka saattaisi kiinnostaa mahdollista
ostajaa vuokralaisena.
Rakennus on tällä hetkellä vajaatehoisessa käytössä, kustannukset huollosta
kattavat koko kiinteistön.
Toivottavaa olisi saada myynnillä kuntaan yrittäjä, jolla olisi tarvetta
kyseiselle kiinteistölle.
Aarre Välimäki, valtuutettu
TOIMENPITEET
Aloite toimitettiin teknisen toimen käsiteltäväksi.
Teknltk 4.12.2017
§ 110

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Molemmat koulukiinteistöt ovat myytävänä, myyntiesitteet löytyvät kunnan kotisivuilta. Kiinteistöjen myynnistä on ilmoitettu myös kuntatiedotteissa sekä mainittu
kunnan kahdessa lehtimainoksessa. Kiinteistöistä laaditaan myynti-ilmoitukset myös
eri verkkomyyntipalveluihin.

PÄÄTÖS:
Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen sillä lisäyksellä, että myyntiä laajennetaan ilmoituksin Ykköset- ja Maaseudun tulevaisuus –lehtiin ensi vuoden alkupuolella.

KV 27.9.2017
§ 66
VALTUUSTOALOITE: JÄÄHDYTYKSEN ASENTAMINEN
JÄÄKIEKKOKAUKALOON
Valtuutettu Jukka Ohrankämmen jätti valtuuston kokouksessa
seuraavansisältöisen suullisen valtuustoaloitteen.
Valtuutettu Jukka Ohrankämmen pyysi, että kunta selvittäisi kustannuksia ja
mahdollisuutta asentaa jäähdytysputket kirkonkylän jääkiekkokaukaloon.
Kaukalon pohja on asvaltoitu ja lämpimänä talvena sulaa nopeasti.
Jäähdytyksellä on mahdollista pidentää luistelukautta kaukalossa.
Jukka Ohrankämmen, valtuutettu
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Voitto Raita-aho kannatti lämpimästi
Ohrankämmenen esitystä. Raita-ahon mielestä tekninen lautakunta ja vapaaajanlautakunta yhdessä voisivat selvittää asiaa.
Valtuutettu Tomi Ylilammi kommentoi kaukalon hoidosta. Hän toivoi, että
kaukalon hoito ei keskittyisi pelkästään keskustaan vaan että myös syrjäkylien
kaukaloista huolehditaan.
Valtuutettu ja vapaa-ajanlautakunnan puheenjohtaja Väinö Hautaluoma kertoi
vapaa-ajanlautakunnassa sivukylien kaukaloista keskustellun. Sarankylässä
säilyisi kaukalo, mutta Kanttista kaukalo voitaisiin purkaa. Lisäksi Väinö
Hautaluoma kannatti Jukka Ohrankämmenen ehdotusta jäähdytysputkien
asentamisesta kirkonkylän jääkiekkokaukaloon. Käyttö tulee varmasti
lisääntymään.

TOIMENPITEET

Aloite toimitettiin teknisen toimen ja vapaa-ajanlautakunnan valmisteltavaksi.
Kaukalon jäähdytys on käsitelty teknisen lautakunnan budjetin valmistelun
yhteydessä ja investointien kohdalla mainitaan: "Tekojääradan rakentaminen
päätettiin jättää pois toistaiseksi investoinnin kalleuden vuoksi".
Teknisen lautakunnan talousarvioon varattiin 5000 euron määräraha
tekojääradan toteuttamisvaihtoehtojen selvittämiseen.

KV 15.11.2017
§ 82
VALTUUSTOALOITE: KUNNOLLISEN PUHELIN- JA NETTIYHTEYDEN
SAAMINEN KARVIANKYLÄN ALUEELLE
Karvian kunnan valtuustolle
Me allekirjoittaneet Karviankylän alueella asuvat sekä kesämökin omistavat
vaadimme kuntaa ryhtymään toimeen kunnollisen puhelin- ja nettiyhteyden
saamiseksi, huonot yhteydet koskevat kaikkia operaattoreita. Koemme sen
tärkeäksi kylämme elinvoiman ja turvallisuuden takaamiseksi.
Aarre Välimäki
ja muut allekirjoittajat 4 listalla
Aloite annetaan kunnanhallituksen pohdittavaksi.
TOIMENPITEET
Kunnanhallitus käsittelee aloitteen kokouksessaan 22.1.2018.

KV 15.11.2017
§ 82
VALTUUSTOALOITE: RANTAKIINTEISTÖN KAUPPANEUVOTTELUJEN
JATKAMINEN
Valtuustoaloite 15.11.2017
Karvian Ev.luterilainen seurakunta tarjosi rantakiinteistöään kunnalle.
Ilmeisesti kunnan tarjous ei tyydyttänyt myyjää.
Mielestäni osapuolien tulisi jatkaa kauppaneuvotteluja, koska järvellä ei ole
yleistä rantaa.

Tämä on mielestäni tärkeää kunnan asukkaille ja vieraille, jotka ovat lomalla
kunnassamme. Uskoisin seurakunnalla olevan samansuuntaista ajattelua,
koska sen jäsenet ovat Karvialaisia.
Tämä asia ei koske vain meitä, vaan tulevien sukupolvien viihtyisyyttä omalla
kotipaikallamme.
Aarre Välimäki
Kunnanvaltuutettu
Pohditaan asiaa uudelleen kunnanhallituksessa.
TOIMENPITEET
Kunnanhallitus käsittelee aloitteen kokouksessaan 22.1.2018.

KV 15.11.2017
§ 82
VALTUUSTOALOITE: KATUVALOT VÄLILLE SARVELAN KAUPPA –
KARVIANKYLÄN (KIVISTÖ) RISTEYS
Esitän, että tieosuus välillä Sarvelan kauppa – Karviankylän (ns. Kivistön)
risteys valaistaan katuvaloilla.
Varsinkin Heinolan kurvi on erittäin vaarallinen tien kaltevuuden ja mutkan
takia. Tässä on tapahtunut useita ulosajoja.
Karviankylän (ns. Kivistön) risteys samalla tiellä vaatii ehdottomasti
valaistuksen. Näkyvyys risteykseen tultaessa Karviankylän suunnalta on huono
varsinkin Alkkian suuntaan. Paikalla on tapahtunut useita onnettomuuksia.
Vetoan valtuutettuihin, että asia viedään pikaisesti eteenpäin
lisäonnettomuuksien estämiseksi.
Karviassa 15.11.2017
Jori Louhisuo
kunnanvaltuutettu
Asia viedään tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi.
TOIMENPITEET
Aloite toimitettiin tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi.
Teknltk 4.12.2017
§ 111

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS:

Lautakunta keskustelee valaistuksen tarpeesta.
Mikäli katuvalaistusta rakennetaan esitetylle välille Sarvelan kauppa – Karviankylän
liittymä (n. 2km), voidaan investoinnin kustannukseksi arvioida noin 45000e, ja käyttö- ja ylläpitokuluiksi noin 1500e / vuosi. Investoinnin elinkaari on noin 30 vuotta.
Katuvalaistus Karviankyläntien ja Alkkiantien liittymäalueelle (n. 600m) olisi investointikustannuksiltaan noin 15000e ja vuosittainen käyttö- ja ylläpitokulu noin 500e,
elinkaari myös tässä vaihtoehdossa noin 30 vuotta.
PÄÄTÖS:
Tekninen lautakunta keskusteli asiasta. Lautakunta totesi, että liikennevalaistuksen lisääminen on kallis investointi, ja valaistuksen tarvetta on useissa muissakin paikoissa.
Päätöksenä todettiin, että kyseinen investointi ei ole tässä taloustilanteessa toteutettavissa.

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle edellä mainitut selvitykset vuonna 2017
tehdyistä kuntalais- ja valtuustoaloitteista.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle edellä mainitut selvitykset vuonna
2017 tehdyistä kuntalais- ja valtuustoaloitteista.
KV § 12

PÄÄTÖS:
Aloitteet:
Valtuustoaloite virkistystoimintaan ja matkailuun, Jari Kannisto ja Aarre Välimäki
Todettiin, että aloite on loppuun käsitelty.
Valtuustoaloite: Yrittäjyyden tukeminen, Jaakko Hietaluoma
Kunnanjohtaja selvitti, että asiaa on käsitelty elinvoimalautakunnassa.
On käynyt ilmi, että maataloudessa ja yrittäjien puolella tuen
vaikutuksissa on eroavuutta, joten elinvoimalautakunta selvittää
yhdenvertaista tukimuotoa edelleen.
Todettiin, että aloite on valtuuston osalta loppuun käsitelty.
Valtuustoaloite Kirkonkylän pururadan kunnostamiseksi, Toni Hietanen
Todettiin, että aloite on loppuun käsitelty.
Valtuustoaloite: Tien päällystäminen taajama-alueen ulkopuolella, Jari Kannisto
Todettiin, että aloite on loppuun käsitelty.
Valtuustoaloite: Lakkautettujen koulujen myynti, Aarre Välimäki
Kunnanjohtaja kertoi, että koulut ovat mm. Oikotiellä myynnissä.

Todettiin, että aloite on loppuun käsitelty.
Valtuustoaloite: Jäähdytyksen asentaminen jääkiekkokaukaloon, Jukka Ohrankämmen
Todettiin, että aloite on loppuun käsitelty.
Valtuustoaloite: Kunnollisen puhelin- ja nettiyhteyden saaminen Karviankylän
alueelle, Aarre Välimäki
Aloite käsiteltiin omana kohtanaan.
Todettiin, että aloite on loppuun käsitelty.
Valtuustoaloite: Rantakiinteistö kauppaneuvottelujen jatkaminen, Aarre Välimäki
Kunnanjohtaja kertoi uudesta käsittelystä, jossa seurakunta tarjosi rantaaluetta kunnalle 20.000 euron hintaan. Kunta hylkäsi tehdyn tarjouksen.
Todettiin, että aloite on loppuun käsitelty.
Valtuustoaloite: Katuvalot välille Sarvelan kauppa – Karviankylän (Kivistö) risteys,
Jori Louhisuo
Todettiin, että aloite on loppuun käsitelty.
Puheenjohtaja ilmoitti, että kunnanvaltuusto on käsitellyt kaikki vuonna 2017 tehdyt
aloitteet selvityksineen ja totesi ne valtuustossa loppuun käsitellyksi.

MUUT ASIAT
KV § 13
Valtuutetut jättivät kolme seuraavansisältöistä valtuustoaloitetta.

1.VALTUUSTOALOITE: KYLÄKARVIANTIEN – KARVIAN TERVEYSASEMAN –
ILTARUSKON PALVELUKESKUKSEN VÄLISEN KEVYENLIIKENTEEN
TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN
Kyläkarviantieltä käännyttäessä Iltaruskonkadulle ei kevyenliikenteen tarvitsemaa
tilaa ole huomioitu lainkaan. Vaarallisin osuus reitillä on heti sen alkupäässä ennen
terveysaseman liittymää, jossa kadun leveys riittää niukasti kahdelle henkilöautolle.
Palvelukoti Syreenin tontin kohdalla katu on leveimmillään ja tilaa on riittävästi
kevyenliikenteen erottamiseksi esim. ajoratamerkinnöin kadun vasempaan reunaan
kuljettaessa Iltaruskoa kohden.
Esitän kadun leventämistä (1-1,5 m) Syreenin kohdalla jo nyt toteutettuun leveyteen ja
lisäksi vasemmalle kääntyvä rivitalojen liittymä tarvitsee suojatiemerkinnän
kevyenliikenteen turvaksi liittymän kohdalla.
Karviassa 19.4.2018
Kari Aalto
kunnanvaltuutettu
Valtuustoaloite siirretään kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

2.VALTUUSTOALOITE: TASOKOROTUS KOKOUSPALKKIOIHIN
Esitän tasokorotusta kokouspalkkioihin:
-valtuusto ja puheenjohtajisto
-kunnanhallitus ja puheenjohtajisto
-lautakunnat ja puheenjohtajat
-työryhmät ja puheenjohtajat
Karviassa 19.4.2018
Jori Louhisuo

Valtuustoaloite siirretään kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

3.VALTUUSTOALOITE: NOPEUSRAJOITUKSEN MUUTTAMINEN KANTIN KOULUN
KOHDALLA
Valtuutettu Väinö Hautaluoma jätti suullisen valtuustoaloitteen Kantin koulun
kohdalla olevan 50 kilometriä tunnissa nopeusrajoituksen muuttamiseksi 80
kilometriä tunnissa nopeusrajoitukseksi. Kuntalaisilta oli tullut viestiä, että 50 km/h
nopeusrajoitus ei ole enää tarpeen, koska koulutoiminta, jota varten rajoitus laitettu,
on alueella lakannut. Alueelle toivottiin saatavan 80 km/h nopeusrajoitusta.
19.4.2018
Väinö Hautaluoma
kunnanvaltuutettu
Valtuustoaloite siirretään kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

ILMOITUSASIAT
KV § 14
Ilmoitusasioita ei ollut.

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
KV § 15

Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja
valitusosoitus kuntalain mukaisesti.

