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Kokousaika
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Puumilan Taitotalo

Saapuvilla olleet
jäsenet

Wiinamäki Petteri, pj.
Mäkipää Lea, II varapj.
Aittoniemi Helena
Ala-Katara Severi
Alkkiomäki Jari
Annala Tarmo
Jokioja Tiina
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Korkiakoski Mika
Kuusisto Kosti varavaltuutettu

Kärkelä Pilvi
Mäkinen Heikki
Niemenmaa Nina
Pusa Leila
Silvennoinen Erja
Toivonen Katri
Törmä Tapani
Yli-Hietanen Harri
Yli-Knuuttila Jouko

Muut saapuvilla olleet

Liukku Petri
Mäkelä Kristiina

kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä
talous- ja hallintojohtaja

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koollekutsuluksi ja päätösvaltaiseksi

Asiat

1– 8§
Pöytäkirjan tarkastustapa

Pöytäkirjan tarkastajat:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Korkiakoski ja Tiina Jokioja

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Petteri Wiinamäki
Pöytäkirjan tarkastus

Petri Liukku

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika: 21.2.2017

Mika Korkiakoski
Pöytäkirja ollut yleisesti
nähtävänä

Tiina Jokioja

Kihniön kunnanvirasto 22.2.2017

Toimistosihteeri

klo 9-15

Päivi Shemeikka
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2 § Eron myöntäminen Kristiina Mäkelälle tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja sivistyslautakunnan varajäsenyydestä sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston
varajäsenyydestä ja vapautuvien luottamustoimien täyttö
3 § Eron myöntäminen Matti Sillanpäälle keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja
luottamustoimen täyttö
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Valtuusto
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Kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen / Vesitekno Tukku Oy
1§

Khall 23.1.2017 12 § Kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen / Vesitekno Tukku Oy
Kihniön kunta ja Vesitekno Tukku Oy ovat edustajiensa välityksellä neuvotelleet
Kihniön kunnan omistaman kiinteistön ja sillä sijaitsevan ns. turvetyöhalli nimisen
teollisuushallin myymisestä / ostamisesta.
Kiinteistö sijaitsee osoitteessa Paavontie 66, 39280 Kihniö. Kiinteistörekisterin
mukaan Turvetila – nimisen tilan pinta-ala on 0,3750 ha. Tilalla sijaitsee noin 640
m2:n suuruinen teollisuusrakennus.
Kaupan kohteen yhteinen (maa-alueineen ja rakennuksineen) kauppahinta on
95.000,00 euroa. Kauppahinta maksetaan viikon kuluessa siitä, kun Kihniön
kunnanvaltuusto on hyväksynyt tämän kaupan ja päätös on tullut lainvoimaiseksi.
Kauppahinnan maksun viivästyessä maksetaan viivästyneelle erälle korkolain
(633/1982) 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa.
Kauppakirjaluonnos on lähetetty ostajalle tiedoksi ja kommentoitavaksi ennen
päätöksentekoa.
Esittelijä:

Ehdotus.

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 4 olevan kauppakirjaluonnoksen ja esittää sitä
edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Khall:

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
_________________
1§
Kunnanhallitus on hyväksynyt kauppakirjaluonnoksen (liite 1) ja esittää sen
mukaisesti teollisuushallin myyntiä Vesitekno Oy:lle. Kauppahinta on 95.000,00
euroa.
Liitteenä 1 kauppakirjaluonnos
Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 1 olevan kauppakirjan.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.
(Liite 1 / 1 § kauppakirja)

Jakelu

Vesitekno Tukku Oy

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Eron myöntäminen Kristiina Mäkelälle tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja sivistyslautakunnan varajäsenyydestä sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston
varajäsenyydestä ja vapautuvien luottamustoimien täyttö
2§
Khall 23.1.2017 3 §
Kristiina Mäkelä on 16.12.2016 saapuneella kirjeellä pyytänyt eroa tarkastuslautakunnan jäsenyydestä, sivistyslautakunnan varajäsenyydestä ja Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin
yhtymävaltuuston
varajäsenyydestä
vaalikelpoisuuden
menettämisestä johtuen ( Kl 72 § 2. kohta) 23.1.2017 alkaen.
Kuntalain 72 §:n 2. kohdan mukaan vaalikelpoinen ei ole kunnan palveluksessa
oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen
johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä.
Kristiina Mäkelä aloittaa virkasuhteensa Kihniön kunnan talous- ja hallintojohtajana
23.1.2017 alkaen.
Kuntalain 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on.
Esittelijä

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kristiina Mäkelälle myönnetään ero:
- Tarkastuslautakunnan jäsenyydestä
- sivistyslautakunnan varajäsenyydestä
- Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston varajäsenyydestä
Edelleen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kristiina Mäkelän tilalle valitaan:
- tarkastuslautakunnan jäsen
- sivistyslautakunnan varajäsen
- Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston varajäsen
Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
_____________________

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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2§
Khall

Ehdotus:
1. Kunnanvaltuusto päättää myöntää eron Kristiina Mäkelälle:
 tarkastuslautakunnan jäsenyydestä
 sivistyslautakunnan varajäsenyydestä
 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston varajäsenyydestä
2. Kunnanvaltuusto valitsee Kristiina Mäkelän tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi
(31.5.2017 saakka).
 tarkastuslautakunnan jäsenen
 sivistyslautakunnan varajäsen
 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston varajäsen

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.
Myönsi eron ja valitsi Kristiina Mäkelän tilalle:
- tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi,
- sivistyslautakunnan varajäseneksi ja
- Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston varajäseneksi
Mailis Riskun jäljellä olevaksi toimikaudeksi
- Lisäksi valtuusto valitsi yksimielisesti tarkastuslautakunnan varajäseneksi
Harri Yli-Hietasen Mailis Riskun varalle.

Kristiina Mäkelä esitti esteellisyytensä asiassa (Hallintolaki § 28.1.kohta 1) eikä
osallistunut asia käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Jakelu

Valitut, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Eron myöntäminen Matti Sillanpäälle keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja
luottamustoimen täyttö
3§
Khall. 6.2.2017 23 §
Sivistystoimenjohtaja Matti Sillanpää pyytää eroa keskusvaalilautakunnan
jäsenyydestä (toiminut varapuheenjohtajana) 6.2.2017 alkaen.
Keskusvaalilautakunta on samaan aikaan vaalilain mukainen kunnan
vaaliviranomainen ja kuntalain mukainen kunnan toimielin, johon sovelletaan
kuntalain lautakuntaa koskevia säännöksiä. Siten vaalikelpoisuus keskusvaalilautakuntaan arvioidaan kuntalain (365/1995) 33 ja 36.1 §:n nojalla.
Vaalikelpoisuus lautakuntaan edellyttää mm. vaalikelpoisuutta valtuustoon.
Sivistystoimenjohtajalla osastopäällikkönä ei ole kelpoisuutta valtuustoon eikä
kelpoisuutta täten keskusvaalilautakuntaan.
Kuntalain 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on.
Kunnanvaltuuston tulee valita uusi varapuheenjohtaja keskusvaalilautakuntaan
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Liitteenä eronpyyntö
Esittelijä
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se:
 myöntää Matti Sillanpäälle eron keskusvaalilautakunnan
varapuheenjohtajuudesta
 valitsee keskusvaalilautakuntaan uuden varapuheenjohtajan jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
Khall
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
(Liite 5 / 23 § eronpyyntö)
____________________
3§
Khall

Ehdotus:
1. Kunnanvaltuusto päättää myöntää Matti Sillanpäälle eron keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä / varapuheenjohtajuudesta.
2. Kunnanvaltuusto valitsee keskusvaalilautakuntaan uuden jäsenen
/ varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi (31.5.2017 saakka).

Kvalt

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

20.2.2017

7

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.
Myönsi eron ja valitsi Matti Sillanpään tilalle keskusvaalilautakuntaan Paavo
Kohtalan, joka toimii myös keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtajana jäljellä
olevan toimikauden.

Jakelu

Asianosaiset

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Eron myöntäminen Jari Alkkiomäelle keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja
luottamustoimen täyttö
4§
Khall 20.2.2017 26 §
Keskusvaalilautakunnan jäsen (toiminut puheenjohtajana) Jari Alkkiomäki pyytää
eroa keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä henkilökohtaisista syistä. Kuntalain 38
§:n mukaan eron perusteeksi voidaan lukea aiempi vähintään kahdeksan vuoden
toiminta missä tahansa kunnallisessa luottamustoimessa.
Alkkiomäki on lisäksi esteellinen toimimaan keskusvaalilautakunnassa asettuessaan ehdolle kuntavaaleissa. Hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi. Valittava henkilö toimii myös keskusvaalilautakunnan
puheenjohtajana.
Tämä asia tarkastetaan kokouksessa.
Liitteenä eronpyyntö
Esittelijä

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se:
 myötää Jari Alkkiomäelle eron keskusvaalilautakunnan
jäsenyydestä/puheenjohtajuudesta
 valitsee keskusvaalilautakuntaan uuden jäsenen/puheenjohtajan jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Jari Alkkiomäki ilmoitti esteellisyytensä (Hallintolaki § 28.1.) asiassa eikä
osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Asia tarkastettiin kokouksessa.
(Liite 2 / 27 § eronpyyntö)
_____________________
4§
Khall

Ehdotus:
1. kunnanvaltuusto myötää Jari Alkkiomäelle eron keskusvaalilautakunnan
jäsenyydestä/puheenjohtajuudesta.
2. valitsee keskusvaalilautakuntaan uuden jäsenen/puheenjohtajan jäljellä
olevaksi toimikaudeksi (31.5.2017 saakka).

Kvalt

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.
Myönsi eron ja valitsi Jari Alkkiomäen tilalle keskusvaalilautakuntaan Minna YliKujalan, joka toimii myös keskusvaalilautakunnan puheenjohtajana jäljellä olevan
toimikauden.
Jari Alkkiomäki esitti esteellisyytensä asiassa (Hallintolaki § 28.1.kohta 1) eikä
osallistunut asia käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Jakelu

Asianosaiset

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Selonteko vuoden 2016 valtuustoaloitteista
5§
Khall 20.2.2017 31 §
Valtuuston työjärjestyksen mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn
jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita
kunnantoimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa.
Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä
valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä
aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti
käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.
Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Vuoden 2016 aikana ei jätetty kuntalaisaloitteita. Sen sijaan vuoden 2016 aikana
perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen 14.11.2016.
Aloitteessa perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää kunnanvaltuustolle eroamista
Sastamalan koulutuskuntayhtymän jäsenyydestä. Lisäksi perussuomalaisten
valtuustoryhmä esittää Kihniön kunnalle palautuvan peruspääoman käyttämistä
kunnan omaa koulua koskevien suunnitelmien toteuttamiseen, esimerkiksi
korjaushankkeisiin.
Aloitteen johdosta sivistyslautakunta on kokouksessaan 1.2.2017 antanut liitteenä
olevan lausunnon.
Lisäksi aloite on ollut kunnanhallituksen käsiteltävänä 6.2.2017. Asia jätettiin
tuolloin pöydälle lisäselvityksiä varten. Sastamalan koulutuskuntayhtymässä on
menossa irtaantumisneuvottelut Nokian kaupungin kanssa, joiden voidaan katsoa
antavan suuntaa taloudellisiin seikkoihin irtaantumiskorvausten osalta.
Liite 5 sivistyslautakunnan lausunto.
Tämä asia tarkastetaan kokouksessa.
Esittelijä

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi aloitteen
johdosta suoritetut toimenpiteet.
Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Asia tarkastettiin kokouksessa.
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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(Liite 5 / 31 § sivistyslautakunnan lausunto)
5§

Liitteenä 2 sivistyslautakunnan lausunto.

Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.
(Liite 2 / 5 § sivistyslautakunnan lausunto)

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen
6§

Khall 20.2.2017 32 §
Kuntayhtymähallitus 23.1.2017 5 §
Sairaanhoitopiirin hallitus on päättänyt 7.11.2016 ( §160) linjauksista talousarvion
2017 valmistelua varten. Valtuusto on päättänyt 12.12.2016 ( § 21) vuotta 2017 –
2019 koskevassa talous- ja toimintasuunnitelmassa, että aluesairaaloiden johtokunnat lakkautetaan vuoden 2017 aikana. Tästä syystä hallitus on päättänyt esittää,
että valmistellaan perussopimusmuutos, joka mahdollistaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ylijäämän palauttamisen jäsenkunnille sekä johtokuntien lakkauttamisen.
Nykyinen perussopimus ei mahdollista taseessa olevan ylijäämän palauttamista jäsenkunnille. Esityksessä oleva muutos mahdollistaa tämän. Lakkautettavilla johtokunnilla on ollut alueelliseen vastuuseen perustuva tehtävä. Perussopimukseen esitetään lisäystä, jonka mukaan sairaanhoitopiirin hallitus voisi asettaa asukkaiden
osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien edistämiseksi asiakasfoorumin, joka korvaisi johtokuntien tekemää alueellista tehtävää. Nämä kaksi muutosesitystä ovat
merkittävimmät sisällölliset muutokset voimassaolevaan perussopimukseen joitakin
teknisluonteisia muutoksia.
Muutettu perussopimus on liitteenä 3.
Perussopimukseen esitettävät muutokset on korjattu lihavoinnilla ja poistettava
teksti on yliviivattu.
Kuntalain 10 luvun 79 §:n 1 momentin mukaan perussopimusta voidaan muuttaa,
jos vähintään kaksi kolmannesta ( 2/3) jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet ( ½) kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.
Jäsenkuntien toivotaan käsittelevän perussopimusmuutosta toimielimissään siten,
että asian käsittely olisi mahdollista sairaanhoitopiirin valtuustossa 13.3.2017
Perussopimuksen muutos olisi tarkoitus tulla voimaan 1.6.2017

Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus:
Hallitus päättää esittää jäsenkunnille, että jäsenkunnat hyväksyvät Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisen liitteen numero 3 mukaisesti 1.6.2017 lukien
Esittelijä muutti esittelytekstin 2. kappaleen kaksi viimeistä lausetta kuulumaan seuraavasti: ”nämä kaksi muutosesitystä ovat merkittävät sisällölliset muutokset voiPöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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massa olevaan perussopimukseen. Lisäksi perussopimukseen on tehty joitakin teknisluonteisia muutoksia”
Puheenjohtaja esitti, että liitteenä oleva perussopimusluonnos käsitellään kokouksessa kokonaisuutena.
Puheenjohtaja tiedusteli hallitukselta käsittelyesityksensä kannatusta ja totesi, että
se on hyväksytty yksimielisesti.
Puheenjohtaja esitti, että päätösehdotukseen lisätään 2. ponneksi seuraavaa: ” hallitus oikeuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään perussopimukseen vähäisiä
teknisluonteisia korjauksia ennen sen lähettämistä jäsenkuntiin”.
Puheenjohtaja tiedusteli hallitukselta muutosesityksensä kannatusta ja totesi, että
muutosesitys on hyväksytty yksimielisesti.
Päätös:

Hallitus päätti:

-

esittää jäsenkunnille, että jäsenkunnat hyväksyvät Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisen liitteen 3 mukaisesti 1.6.2017 lukien.

-

oikeuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään perussopimukseen vähäisiä teknisluonteisia korjauksia ennen sen lähettämistä jäsenkuntiin.

Merkittiin, että hallituksen Y: verkkolevyasemalla oli tallennettu 23.1.2017 korjattu
versio perussopimuksesta, joka myös jaettiin kokouksessa pöydälle ennen asian
käsittelyä. Korjattua versioita oli esitelty myös kokousta edeltävässä hallituksen infossa.
Liite 6 muutettu sopimusluonnos, oheisena päätöspöytäkirja
Tämä asia tarkastetaan kokouksessa.
Esittelijä:

Ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 6 mukaisen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin perussopimuksen muutoksen ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Perussopimuksen on määrä tulla voimaan 1.6.2017
Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Asia tarkastettiin kokouksessa.
(Liite 6 / 6 § muutettu sopimusluonnos)
Jakelu

Kunnanvaltuusto

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Liitteenä 3 muutettu sopimusluonnos, oheisena päätöspöytäkirja

Khall

Ehdotus:

14

Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 3 olevan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
perussopimuksen muutoksen.
Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.
(Liite 3 / 6 § muutettu sopimusluonnos)

Jakelu

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

20.2.2017

15

Eron myöntäminen Päivi Heinilälle keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja
luottamustoimen täyttö
7§

Khall 20.2.2017 /35 §
Keskusvaalilautakunnan jäsen Päivi Heinilä pyytää eroa keskusvaalilautakunnan
jäsenyydestä henkilökohtaisten syiden vuoksi. Kuntalain 38 §:n mukaan eron
perusteeksi voidaan lukea aiempi vähintään kahdeksan vuoden toiminta missä
tahansa kunnallisessa luottamustoimessa.
Hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Tämä asia tarkastetaan kokouksessa
Liitteenä 10 eronpyyntö
Esittelijä

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se:
 myötää Päivi Heinilälle eron keskusvaalilautakunnan
jäsenyydestä.
 valitsee keskusvaalilautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Asia tarkastettiin kokouksessa.
(Liite 10 / 35 § eronpyyntö)
_____________________
7§
Khall
Ehdotus:
1. kunnanvaltuusto myötää Päivi Heinilälle eron keskusvaalilautakunnan
jäsenyydestä.
2. valitsee keskusvaalilautakuntaan uuden jäsenen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi (31.5.2017 saakka).
Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.
Myönsi eron ja valitsi Päivi Heinilän tilalle keskusvaalilautakuntaan Irja Keskisen.

Jakelu

Asianosaiset

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

20.2.2017

8§

Muut asiat

Khall

Ehdotus:

16

Kunnanjohtaja antaa valtuustolle tiedoksi Maahanmuuttajien vastaanottokeskuksen
lakkauttamisen Pihlajalinnan Terveys Oy:n ilmoituksen mukaisesti 4.4.2017 alkaen.
Ilmoitus merkitään tiedoksi.
Kvalt

Päätös:
Valtuusto merkitsi asian tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

