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Kalle Soinisen irtisanoutuminen kunnanhallituksen varajäsenyydestä ja vapautuvan
luottamustoimen täyttäminen
KH 21.8.2017 128 §
Kunnanhallituksen varajäseneksi valittu Kalle Soininen pyytää 10.8.2017
saapuneella eroa ko. tehtävästä. Soininen on valittu myös tarkastuslautakunnan
varapuheenjohtajaksi. Kuntalain 75 §:n mukaan kunnanhallituksen jäsen ei ole
kelpoinen tarkastuslautakuntaan, säännös koskee myös varajäseniä.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Soininen
on esittänyt edellä mainitun kelpoisuuskysymyksen eronpyyntönsä perusteeksi.

Esittelijä

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että:



Kalle Soiniselle myönnetään ero kunnanhallituksen varajäsenyydestä.
Kalle Soinisen tilalle kunnanhallitukseen valitaan varajäsen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi 2017- 2021.

Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
_________________________________
38 §
Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto päättää, että:



Kvalt

Kalle Soiniselle myönnetään ero kunnanhallituksen varajäsenyydestä.
Kalle Soinisen tilalle kunnanhallitukseen valitaan varajäsen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi 2017- 2021.

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen ja
valitsi Kalle Soinisen tilalle Antti Tarsian kunnanhallituksen varajäseneksi jäljellä
olevaksi toimikaudeksi 2017-2021.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Sidonnaisuusilmoitukset
Tarkastuslautakunta 15.8.2017
Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä
sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.
Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttöja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä,
valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa,
pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu.
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.
Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.
Ehdotus: Tarkastuslautakunta
-hyväksyy saadut sidonnaisuusilmoitukset
- pyytää seuraavia ilmoitusvelvollisia täydentämään ilmoitustaan xx
- saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi
- päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoituksen kunnan kotisivuilla
Talous- ja hallintopäällikkö saapui kutsuttuna kokoukseen selostamaan sidonnaisuusrekisterin käytännön toteuttamista.
Päätös: : Tarkastuslautakunta
-hyväksyi saapuneet sidonnaisuusilmoitukset 40 kpl
- saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi
- päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoituksen kunnan kotisivuilla
_____________________________
KH 11.9.2017 138 §
Ilmoitukset ovat nähtävillä kunnan www-sivuilla
Esittelijä
Ehdotus:
Kunnanhallitus toimittaa tarkastuslautakunnan hyväksymät sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi.
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
________________________________
39 §
Sidonnaisuusilmoitukset on nähtävillä kunnan verkkosivulla osoitteessa:
http://www.kihnio.fi/images/pdf/2017/muut_kunnan_asiakirjat/Sidonnaisuusilmoitu
kset_20170830.pdf
Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto merkitsee sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto merkitsi sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
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Valtuusto
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Ranta-asemakaavan muutos, Lavajärvi, kaavaehdotuksen hyväksyminen
TekLa 1.2.2017 6 § Ranta-asemakaavan muutos, Lavajärvi
osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen hyväksyminen
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen käsittely Kihniön
kunnan teknisessä lautakunnassa. Aloite ranta-asemakaavan muuttamiseksi on
lähtöisin yksityiseltä maanomistajalta.
Kohteen osoite on Amandantie 160, 39820 KIHNIÖ ja kaavoitettava alue rajoittuu
Lavajärveen. Etäisyyttä Kihniön kunnan keskustaan on noin 12 kilometriä.
Kaavoitettava alue muodostuu yhdestä osasta. Muutoksen kohteena ovat
seuraavat tilat:
250-403-71-4
250-403-71-5
250-403-71-16
Kaavoitettavan alueen maapinta-ala on noin 3,5470 hehtaaria ja rantaviivan pituus
noin 350 metriä.
Muutoksen alustava tavoite on muuttaa nykyistä tonttijakoa siten, että kaikille
kolmelle tontille saadaan rakentamiseen hyvin soveltuvat rakennuspaikat.
Muutoksen tavoitteena ei ole lisätä rakennuspaikkojen määrää, eikä myöskään
rakennusoikeuksia.
Kaavoitettavan alueen omistaa kokonaisuudessaan Elise Pekkala.
Aineisto ohessa (liite 2).
Esittelijä
Ehdotus:
Tekninen lautakunta puoltaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja luonnoksen
mukaista ranta-asemakaava muutosta.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
_______________________________
Kunnanhallitus 20.2.2017 Ranta-asemakaavan muutos, Lavajärvi
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen hyväksyminen
30 § tekla 1.2.2017 6 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen käsittely Kihniön
kunnan
teknisessä lautakunnassa. Aloite ranta-asemakaavan muuttamiseksi on lähtöisin
yksityiseltä maanomistajalta.
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Kohteen osoite on Amandantie 160, 39820 KIHNIÖ ja kaavoitettava alue rajoittuu
Lavajärveen. Etäisyyttä Kihniön kunnan keskustaan on noin 12 kilometriä.
Kaavoitettava alue muodostuu yhdestä osasta. Muutoksen kohteena ovat
seuraavat
250-403-71-4
250-403-71-5
250-403-71-16
Kaavoitettavan alueen maapinta-ala on noin 3,5470 hehtaaria ja rantaviivan pituus
noin
350 metriä.
Muutoksen alustava tavoite on muuttaa nykyistä tonttijakoa siten, että kaikille
kolmelle
tontille saadaan rakentamiseen hyvin soveltuvat rakennuspaikat. Muutoksen
tavoitteena ei
ole lisätä rakennuspaikkojen määrää, eikä myöskään rakennusoikeuksia.
Kaavoitettavan alueen omistaa kokonaisuudessaan Elise Pekkala.
Aineisto ohessa (liite 2).
Esittelijä Ehdotus:
Tekninen lautakunta puoltaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja luonnoksen
mukaista
ranta-asemakaava muutosta.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________________________
khall 20.2.2017 § 30
Liitteenä 3-4 kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnos
Esittelijä Ehdotus:
Kunnanhallitus:

hyväksyy Elise Pekkalan luonnoksen ranta-asemakaavan
muutoksesta esittelytekstin mukaisille maa-alueille

hyväksyy kaavamuutoksen laatijaksi Insinööri- ja kiinteistötoimisto
Havanka Oy:n

päättää, että kaavamuutoksesta kaikista kunnalle aiheutuvista
kustannuksista vastaa kaavan em. aloitteentekijät MRL 59 §:n
mukaisesti.

hyväksyy liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman,
asettaa sen nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Khall Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

tekla 31.5.2017 § 29
Ranta-asemakaavan
lautakunnassa.

muutoksen

käsittely

Kihniön

kunnan

teknisessä

Kohteen osoite on Amandantie 160, 39820 Kihniö ja kaavoitettava alue rajoittuu
Lavajärveen. Etäisyyttä Kihniön kunnan keskustaan on noin 12 kilometriä.
Kaavoitettava alue muodostuu yhdestä osasta. Muutoksen kohteena ovat
seuraavat tilat:
250-403-71-4, 250-403-71-5 ja 250-403-71-16.
Kaavoitettavan alueen maapinta-ala on noin 3,5470 hehtaaria ja rantaviivan pituus
noin 350 metriä.
Muutoksen alustava tavoite on muuttaa nykyistä tonttijakoa siten, että kaikille
kolmelle tontille saadaan rakentamiseen hyvin soveltuvat rakennuspaikat.
Muutoksen tavoitteena ei ole lisätä rakennuspaikkojen määrää, eikä myöskään
rakennusoikeuksia.
Kaavoitettavan alueen omistaa kokonaisuudessaan Elise Pekkala.
Aineisto tutustuttavana kokouksessa.
Esittelijä

Ehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy ranta-asemakaavan kaavaehdotuksen ja esittää
kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus hyväksyy kaavaehdotuksen, asettaa sen
nähtäville ja pyytää siitä lausunnot.
Päätös:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_______________
Khall 5.6.2017 102 §
Aineisto tutustuttavana kokouksessa ja ennen kokousta talous- ja
hallintotoimistossa.
Esittelijä: Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy kaavaehdotuksen, asettaa sen nähtäville ja pyytää
siitä lausunnot.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
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Hallitus

Valtuusto
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Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
_____________________
KH 11.9.17 139 §
Kaavaehdotus on ollut nähtävillä säädetyn ajan. Lausuntoja pyydettiin Elykeskukselta, Pirkanmaan liitolta ja Vapolta. Pirkanmaan liitto ja Vapo ilmoittivat,
ettei heillä ole lausuttavaa asiasta. Ely-keskus ei lausunut asiasta. Ehdotuksesta
ei jätetty muistutuksia.
Oheisena kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnos. Muu aineisto tutustuttavana talous- ja hallintotoimistossa ja kokouksessa.
Esittelijä

Ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy Lavajärven ranta-asemakaavan muutoksen ja esittää sitä
edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Teknistä johtajaa kuultiin asiantuntijana tässä asiassa. Tekninen johtaja ei osallistunut päätöksentekoon asiassa.
_______________________
40 §
Liitteenä 1 kaava- , osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnos.
Muu aineisto tutustuttavana kokouksessa ja ennen kokousta talous- ja hallintotoimistossa
Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto hyväksyy Lavajärven ranta-asemakaavan muutoksen.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.

Jakelu

Asianosaiset

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Yhteistoimintasopimuksen päivittäminen
KH 27.9.17 150 §
Sastamalan sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueen muodostavat
Sastamala, Punkalaidun, Ikaalinen, Parkano ja Kihniö. Yhteistoimintasopimus
koskee Sastamalan ja Punkalaitumen osalta kaikkia sosiaali- ja terveyspalveluita
erikoissairaanhoitoa lukuun ottamatta sekä muiden kuntien osalta ympäristöterveydenhuoltoa.
Yhteistoiminta-alueen toiminnan perustana on kuntien välinen yhteistoimintasopimus. Sopimus on alunperin laadittu yhteistoiminta-aluetta perustettaessa ja se
on päivitetty viimeksi vuoden 2014 alussa voimaan tulevaksi. Sopimus on tarpeen
päivittää vastaamaan tämän hetken toimintaa ja tarpeita.
Uusi sopimus tulisi voimaan 1.11.2017 kuitenkin niin, että talousarviossa ja palvelusopimuksessa koskien vuotta 2017 noudatetaan vielä aiempaa yhteistoimintasopimusta.
Päivitetty yhteistoimintasopimus on liitteenä 1.
Esittelijä

Ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 1 mukaisen päivitetyn yhteistoimintasopimuksen
ja esittää sen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
_________________________
41 §
Päivitetty yhteistoimintasopimus on liitteenä.
Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen 2 mukaisen päivitetyn yhteistoimintasopimuksen.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.

Jakelu

Jäsenkunnat
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Muut asiat
42 §

Valtuusto voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu
kokouskutsussa, jos asian kiireellisyys tätä vaatii.
Asiaa, joka kunnanhallituksen on valmisteltava, ei saa ottaa päätettäväksi, ellei
kunnanhallituksella ole ollut tilaisuutta sitä käsitellä. Tämän estämättä valtuusto
voi yksimielisesti ottaa ratkaistavakseen asian, joka on kiireellinen (KunL 95 §).
Valtuustolle tiedotettavat asiat voidaan kirjata tähän asiakohtaan.
_____________________
Luottamushenkilökoulutus valtuutetuille ja varavaltuutetuille 16.10.17 klo 14.0018.00 Parkanossa (Pestis).

Kvalt

Päätös:
Merkittiin tiedoksi:




Luottamushenkilökoulutus valtuutetuille ja varavaltuutetuille 16.10.17
klo 14.00-18.00 Parkanossa (Pestis).
Valtuutettu Lea Mäkipään ilmoitus oman valtuustoryhmän
perustamisesta nimeltä Sininen valtuustoryhmä (liite)
Kihniön Perussuomalaisten valtuustoryhmän tiedote Lea Mäkipään
erottamisesta Perussuomalaisten valtuustoryhmästä (liite)

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

