KIHNIÖN KUNTA

ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Nro 1

Kunnanvaltuusto

Kokousaika
Kokouspaikka

Maanantai 24.03.2014 kello 18.00 – 18.40
Puumilan Taitotalo

Saapuvilla olleet
jäsenet

Wiinamäki Petteri, pj.
Markkola Juha-Matti l varapj.
Mäkipää Lea ll varapj.
Aittoniemi Helena
Ala-Katara Severi
Alkkiomäki Jari
Annala Tarmo
Hellgren Jussi
Jokioja Tiina
Koivistoinen Hannu
Korkiakoski Mika
Koskinen Jari

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

kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat

1 – 7 §§:t

Pöytäkirjan tarkastustapa

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus

Pöytäkirjan tarkastus

Silvennoinen Erja

Toivonen Katri

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Petteri Wiinamäki

Petri Liukku

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika: 25.03.2014

Silvennoinen Erja
Pöytäkirja ollut yleisesti
nähtävänä
Kihniön kunnanvirasto 26.03.2014

Toimistosihteeri

Toivonen Katri
klo 9- 15
Tuula Kajuutti
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SISÄLLYSLUETTELO:

1§
2§
3§
4§
5§
6§
7§

YMPÄRISTÖJAOSTON JÄSENEN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN
ERON MYÖNTÄMINEN TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ JA UUDEN
JÄSENEN VALINTA
ERON MYÖNTÄMINEN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ JA
UUDEN JÄSENEN VALINTA
SIVISTYSTOIMEN HANKKEIDEN VUODEN 2013 MÄÄRÄRAHOJEN OSITTAINEN
SIIRTO VUODELLE 2014
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON PALVELUSOPIMUKSEN JA -SUUNNITELMAN
HYVÄKSYMINEN
LISÄMÄÄRÄRAHAPYYNTÖ, JÄTEVEDENPUHDISTAMON SULKEMINEN /
LIETTEENVASTAANOTON SANEERAUS
VALTUUSTOALOITE: LAPSI- JA PERHEASIAINNEUVOSTON
PERUSTAMINEN KIHNIÖÖN

Kokousasioiden lisäksi kunnanvaltuusto keskusteli uudesta Sote –esityksestä.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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YMPÄRISTÖJAOSTON JÄSENEN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN
Kunnanhallitus 17.02.2014
18 §
Kihniön ja Ikaalisen ja Parkanon kunnat ovat liittyneet mukaan Sastamalan ja
Punkalaitumen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimintasopimukseen
ympäristöterveydenhuollon osalta. Sopimuksen mukaan ne ovat saaneet kukin
yhden edustajan lautakunnan alaiseen ympäristöjaostoon.
Sosiaali- ja terveyslautakunnassa on ympäristöjaosto, jossa on kolme jäsentä ja
kolme varajäsentä, kaksi Sastamalan kaupungista ja yksi Punkalaitumen kunnasta.
Edellä mainittujen lisäksi Ikaalisten kaupunki, Parkanon kaupunki ja Kihniön kunta
valitsevat jokainen yhden jäsenen sekä hänelle varajäsenen. Nämä osallistuvat
ympäristöjaoston kokouksiin silloin, kun käsittelyssä on ao. kuntia koskevia asioita
tai koko yhteistoiminta-aluetta koskevia asioita. Jäsenten valinnassa tulee ottaa
huomioon tasa-arvolain vaatimukset.
Ympäristöjaoston tehtäviä ovat eläinlääkintähuollon, ympäristönsuojelu-,
terveydensuojelu-, elintarvikevalvonta- ja kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisen
tehtävät sekä kunnalle kuuluvat kemikaalilain, tupakkalain sekä lääkelain mukaiset
nikotiinivalmisteita koskevat valvontatehtävät ja muut laissa säädetyt toimialaa
koskevat tehtävät.
Sosiaali- ja terveyslautakunta nimeää ympäristöjaoston jäsenet jäsenistään tai
varajäsenistään. Jaosto puolestaan valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
jaoston jäsenistä. Esittelystä ja muista jaostoja koskevista asioista määrätään
Sastamalan kaupungin hallintosäännössä.
Esittelijä

Ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se nimeäisi ympäristöjaostoon
jäsenen ja hänelle varajäsenen kuluvan valtuustokauden ajaksi.

Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
____________________________
1§
Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto nimeää jäsenen ja varajäsenen ympäristöjaostoon kuluvan
valtuustokauden ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kvalt

24.03.2014
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Päätös:
Kunnanvaltuusto nimesi yksimielisesti ympäristöjaostoon varsinaiseksi jäseneksi
Jyri Lehtisen ja varajäseneksi Annika Mattilan kuluvan valtuustokauden ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto
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ERON MYÖNTÄMINEN TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ JA UUDEN
JÄSENEN VALINTA
Kunnanhallitus 17.02.2014
20 §
Tarkastuslautakunnan jäsen ja varapuheenjohtaja Tiina Jokioja on 3.2.2014
pyytänyt eroa Kihniön kunnan tarkastuslautakunnan jäsenyydestä työesteeseen
vedoten.
Kuntalain 71 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan
vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten.
Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.
Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden
tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.
Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:
1. kunnanhallituksen jäsen,
2. kunnanhallituksen jäseneen tai kunnanjohtajaan hallintolain 28 §:n 2 ja 3
momentissa tarkoitetussa suhteessa oleva henkilö,
3. kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai
säätiöön pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö, eikä
4. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.
Kunnan tarkastussäännön mukaan lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 3 muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.
Kuntalain 71.1. §:n mukaan tarkastuslautakunta asetetaan valtuuston toimikautta
vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten.
Tarkastuslautakunnan tehtävät jatkuvat siis siihen saakka, kunnes toimikauden
viimeisen tilikauden tilintarkastus on suoritettu. Tarkastuslautakunnan kohdalla
tämä ajankohta on tilintarkastus kertomuksen käsittely valtuustossa.
Kunnallisten toimielinten valintaa koskee lisäksi tasa-arvolain 4.2 §, jonka mukaan
kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 %
naisia ja 40 % miehiä. Vaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.
Varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä ei kuitenkaan
tarvitse olla samaa sukupuolta. Puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.
Oheismateriaalina koonti Kihniön kunnan luottamushenkilövalinnoista 2013 - 2016
Esittelijä

Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

24.03.2014
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Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
- se myöntää Tiina Jokiojalle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä
- ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljelle olevaksi toimikaudeksi
- sekä määrää yhden tarkastuslautakunnan jäsenistä varapuheenjohtajaksi.
Khall

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

______________________________
2§

Oheismateriaalina koonti Kihniön kunnan luottamushenkilövalinnoista 2013 - 2016

Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto
- myöntää Tiina Jokiojalle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä
- ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljelle olevaksi toimikaudeksi
- sekä määrää yhden tarkastuslautakunnan jäsenistä varapuheenjohtajaksi.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto jätti yksimielisesti tämän pykälän käsittelemättä.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

24.03.2014

7

ERON MYÖNTÄMINEN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ JA UUDEN JÄSENEN VALINTA
Kunnanhallitus 17.02.2014
27 §
Tarkastuslautakunnan varajäsen Päivi Yli-Knuuttila on 10.2.2014 pyytänyt eroa
Kihniön kunnan tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä työesteeseen vedoten.
Kuntalain 71 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan
vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten.
Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.
Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden
tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.
Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:
1. kunnanhallituksen jäsen,
2. kunnanhallituksen jäseneen tai kunnanjohtajaan hallintolain
28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetussa suhteessa oleva henkilö,
3. kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai
säätiöön pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö, eikä
4. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.
Kunnan tarkastussäännön mukaan lautakunnassa on puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja sekä 3 muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen
varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.
Kuntalain 71.1. §:n mukaan tarkastuslautakunta asetetaan valtuuston toimikautta
vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten.
Tarkastuslautakunnan tehtävät jatkuvat siis siihen saakka, kunnes toimikauden
viimeisen tilikauden tilintarkastus on suoritettu. Tarkastuslautakunnan kohdalla
tämä ajankohta on tilintarkastus kertomuksen käsittely valtuustossa.
Kunnallisten toimielinten valintaa koskee lisäksi tasa-arvolain 4.2 §, jonka mukaan
kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 %
naisia ja 40 % miehiä. Vaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.
Varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä ei kuitenkaan
tarvitse olla samaa sukupuolta. Puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.
Oheismateriaalina koonti Kihniön kunnan luottamushenkilövalinnoista 2013 - 2016
Esittelijä

Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

24.03.2014
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Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
Khall

se myöntää Päivi Yli-Knuuttilalle eron tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä
ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen jäljelle olevaksi toimikaudeksi

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

________________________________________
3§

Oheismateriaalina koonti Kihniön kunnan luottamushenkilövalinnoista 2013 - 2016

Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto
-

Kvalt

myöntää Päivi Yli-Knuuttilalle eron tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä
ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen jäljelle olevaksi toimikaudeksi

Päätös:
Kunnanvaltuusto myönsi yksimielisesti eron Päivi Yli-Knuuttilalle
tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä.
Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti Päivi Yli-Knuuttilan varajäseneksi
tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Minna Yli-Kujalan.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

24.03.2014
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SIVISTYSTOIMEN HANKKEIDEN VUODEN 2013 MÄÄRÄRAHOJEN OSITTAINEN SIIRTO
VUODELLE 2014
Sivistyslautakunta 04.02.2014
§9
Opetushallituksen perusopetukselle myöntämien hankemäärärahojen käyttöön on
haettu jatkoaikaa, koska hankkeiden suunniteltuja toimia ei ole ehditty toteuttaa
alkuperäisen aikataulun mukaan.
Takametsästä maailmalle –hankkeen (tieto- ja viestintätekniikka) 52.000 euron
avustusmäärärahan käyttöaika oli vuoden 2013 loppuun, mutta Opetushallitus on
myöntänyt hankkeelle jatkoaikaa 30.6.2014 asti.
Ulappa –hankkeen (kansainvälistäminen) 5.000 euron alkuperäinen avustusmäärärahan käyttöaika oli myös vuoden 2013 loppuun, mutta Opetushallitus on myöntänyt hankkeelle jatkoaikaa 31.5.2014 asti.
Hankkeiden tuloista ja menoista on tarpeen siirtää osa vuoden 2014 talousarvioon
jatkoajan osalle. Jatkoajan myöntämispäätökset tulivat joulukuussa 2013 liian
myöhään (10.12. ja 17.12.), jotta määrärahat olisi voinut siirtää ennen talousarvion
valtuustokäsittelyä.
Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että
tieto- ja viestintätekniikan hankkeelle (Takametsästä maailmalle) myönnetystä
avustuksesta siirretään vuoden 2014 talousarvioon tuloja 20.000 euroa ja
menomäärärahaa 25.000 euroa. Käyttötarkoitus on langattoman tietoverkon
toteutus yhtenäiskoululle.
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että
kansainvälistämishankkeen (Ulappa) myönnetystä avustuksesta siirretään vuoden
2014 talousarvioon tuloja 3.000 euroa ja menomäärärahaa 5.000 euroa.
Käyttötarkoitus on kansainvälisyyskasvatuksen jatkaminen.

Sivltk 9 §

Päätös:

Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
____________________
Kunnanhallitus 17.02.2014
21 §
Esittelijä

Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

24.03.2014
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Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tieto- ja viestintätekniikan hankkeelle
(Takametsästä maailmalle) myönnetystä avustuksesta siirretään vuoden 2014
talousarvioon tuloja 20.000 euroa ja menomäärärahaa 25.000 euroa.
Käyttötarkoitus on langattoman tietoverkon toteutus yhtenäiskoululle.
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kansainvälistämishankkeen
(Ulappa) myönnetystä avustuksesta siirretään vuoden 2014 talousarvioon tuloja
3.000 euroa ja menomäärärahaa 5.000 euroa. Käyttötarkoitus on
kansainvälisyyskasvatuksen jatkaminen.
Khall

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

_________________________________
4§
Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto siirtää tieto- ja viestintätekniikan hankkeelle (Takametsästä
maailmalle) myönnetystä avustuksesta vuoden 2014 talousarvioon tuloja 20.000
euroa ja menomäärärahaa 25.000 euroa. Käyttötarkoitus on langattoman
tietoverkon toteutus yhtenäiskoululle.
Kunnanvaltuusto siirtää kansainvälistämishankkeen (Ulappa) myönnetystä
avustuksesta vuoden 2014 talousarvioon tuloja 3.000 euroa ja menomäärärahaa
5.000 euroa. Käyttötarkoitus on kansainvälisyyskasvatuksen jatkaminen.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

24.03.2014

11

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON PALVELUSOPIMUKSEN JA -SUUNNITELMAN
HYVÄKSYMINEN
Kunnanhallitus 17.02.2014
26 §
Kihniön kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2013 sopimuksen
ympäristöterveydenhuollon yhteistyöstä Sastamalan, Punkalaitumen, Ikaalisten ja
Parkanon kuntien kanssa. Sopimuksen mukaan kunnat hyväksyvät omalta osaltaan
vuosittaisen palvelusopimuksen. Yhteistyötä koskevan sopimuksen hyväksymisen
jälkeen kunnat ovat vielä neuvotelleet keskenään v. 2014 talousarvion
laadintaperusteista.
Sastamalan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.12.2013 hyväksynyt
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusopimuksen ja suunnitelman Sotesin alueelle.
Osana asian valmistelua Sastamalan perusturvalautakunta on esittänyt myös
Kihniön, Ikaalisten ja Parkanon kunnille, että ne hyväksyisivät palvelusopimuksen ja
-suunnitelman niiltä osin, kuin asia koskee yhteistoimintasopimuksen sisältämää
ympäristöterveydenhuoltoa.
Liite nro 4:
Palvelusopimus ja –suunnitelma ympäristöterveydenhuollon osalta. Ympäristöterveydenhuolto on yksi osa-alue Sotesin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta – alueesta. Tämän vuoksi Kihniön kunta käsittelee luottamuselimissään
vain ko. osa-alueen.
Esittelijä

Ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se osaltaan hyväksyisi liitteen nro 4
mukaisen ympäristöterveydenhuollon palvelusopimuksen ja suunnitelman vuodelle
2014.

Khall

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

_____________________________
5§

Liite nro 1:
Palvelusopimus ja –suunnitelma ympäristöterveydenhuollon osalta. Ympäristöterveydenhuolto on yksi osa-alue Sotesin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta – alueesta. Tämän vuoksi Kihniön kunta käsittelee luottamuselimissään
vain ko. osa-alueen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Khall

24.03.2014
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Ehdotus:
Valtuusto hyväksyy osaltaan liitteen nro 1 mukaisen ympäristöterveydenhuollon
palvelusopimuksen ja suunnitelman vuodelle 2014.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

24.03.2014
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LISÄMÄÄRÄRAHAPYYNTÖ, JÄTEVEDENPUHDISTAMON SULKEMINEN /
LIETTEENVASTAANOTON SANEERAUS
Tekninen lautakunta 08.01.2014
12 §
Kihniön kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.12.2013 hyväksynyt vuoden 2014
investointeihin määrärahan lietteen vastaanoton saneeraukseen.
Osoitettu määräraha ei riitä tarjouspyynnön mukaisten töiden suorittamiseen
saatujen tarjousten perusteella.
Esittelijä

Ehdotus:
Tekninen lautakunta pyytää kunnanhallitukselta ja edelleen kunnanvaltuustolta
lisämäärärahaa jätevedenpuhdistamon sulkemiseen ja lietteenvastaanoton
saneeraustoimenpiteisiin 40.000 euroa alv 0%.

tekla 12 §

Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

___________________________
Kunnanhallitus 10.03.2014
39 §
Esittelijä
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntäisi teknisen toimen
vuoden 2014 investointimäärärahaan jätevedenpuhdistamon sulkemiseen ja
lietteen vastaanoton saneeraustoimenpiteisiin 40.000 euroa (alv 0 %).
Khall

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

__________________________
6§
Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto myöntää teknisen toimen vuoden 2014 investointimäärärahaan
jätevedenpuhdistamon sulkemiseen ja lietteen vastaanoton saneeraustoimenpiteisiin 40.000 euroa (alv 0 %).

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kvalt

24.03.2014
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Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

24.03.2014

15

VALTUUSTOALOITE: LAPSI- JA PERHEASIAINNEUVOSTON PERUSTAMINEN KIHNIÖÖN
Kunnanhallitus 04.02.2013
§ 46
Keskustan valtuustoryhmä on jättänyt valtuustoaloitteen lapsi- ja perheasiain
neuvoston perustamisesta Kihniöön kunnanvaltuuston kokouksessa 17.12.2012.
Perustelu:
Neuvoston tehtävinä on valvoa, että lasten, nuorten ja lapsiperheiden eri kasvu ja
kehitysvaiheisiin liittyvät tarpeet tulevat huomioiduiksi kunnallisessa päätöksenteossa.
Neuvosto olisi mukana valmistelemassa päätöksiä, seuraisi niiden vaikutuksia
perhenäkökulmasta sekä toteuttaisi lapsivaikutusten arviointia.
Esittelijä

Ehdotus:
Kunnanhallitus siirtää asian sivistyslautakunnan valmisteltavaksi.
Sivistyslautakunnan tulee pyytää asiaan myös perusturvalautakunnan lausunto.
Kunnanhallitukselle saapuvassa päätösehdotuksessa sivistyslautakuntaa
pyydetään vielä arvioimaan, kuinka mahdollinen lapsi- ja perheneuvosto toimisi
hallinnollisesti eli onko tarkoitus kasvattaa kuntabyrokratiaa entisestään vai
toimisiko neuvosto kaikin tavoin itseohjautuvasti.

Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
____________________________
Sivistysltk. 12.11.2013
§ 41
Lapsi- ja perheasianneuvosto tulisi olemaan Kihniön kunnassa toimiva vapaaehtoinen kunnanhallituksen nimeämä toimielin, joka seuraa lasten ja perheiden
hyvinvointia, tekee aloitteita ja raportoi vuosittain kunnanhallitukselle. Neuvosto itse
määrittelee tehtävänsä ja/tai toimintasuunnitelmansa ja hoitaa kokouskäytäntönsä
itse. Sihteeri toimii kokouksen esittelijänä.
Neuvosto koostuu toimikaudelle 2013 – 2016 kunnanhallituksen nimeämistä
jäsenistä, joita ovat lautakuntien edustajat (1 joka lautakunnasta + yksi yhteinen
varajäsen):

jäsen perusturvalautakunnasta

jäsen sivistyslautakunnasta

jäsen teknisestä lautakunnasta

yhteinen varajäsen
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Lisäksi neuvostoon nimetään peruskoulun rehtori tai koulukuraattori, perhepäivähoidon ohjaaja, sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja, kouluterveydenhoitaja, vapaaajanohjaaja, kirjastotoimenjohtaja, MLL:n Kihniön yhdistyksen edustaja, 4H –
yhdistyksen edustaja sekä edustajat seurakunnista.
Neuvosto voi tarvittaessa pyytää asiantuntijoita kokouksiinsa. Lapsi- ja perheasiainneuvosto kokoontuu 2 – 4 kertaa vuodessa ja se valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja sihteerin.
Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy suunnitelman lapsi- ja perheasiainneuvoston
perustamiseksi.
Sivistyslautakunta pyytää perusturvalautakunnalta lausuntoa neuvostoa koskevista
järjestelyistä.

Sltk 41 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

__________________________
Perusturvalautakunta 17.12.2013
§ 109
Esittelijä

Ehdotus:
Perusturvalautakunta toteaa lausuntonaan lapsi- ja perheasiainneuvoston
perustamisesta Kihniöön seuraavaa:
Perusturvalautakunta pitää tärkeänä lapsi- ja perheneuvoston perustamista.
Kaikessa lapsia ja perheitä koskevassa päätöksenteossa tulisi ottaa huomioon
ensisijaisesti lapsen ja hänen perheensä etu. Neuvoston asiantuntemuksesta on
hyötyä etsittäessä ratkaisuja yhteiskunnalle kalliisiin ongelmiin kuten perheen
sisäisiin kriiseihin, koulukiusaamiseen ja päihdeongelmiin.
Erityisesti lapsille, nuorille ja perheille suunnattujen palvelujen järjestämisessä ja
kehittämisessä lapsi- ja perheasiainneuvosto olisi eduksi. Turvaamalla perheiden
hyvinvointi ja ehkäisemällä ongelmia ennalta voidaan vähentää erityispalveluiden
kysyntää ja vaikuttaa jopa työllistymiseen.
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle lapsi- ja perheasiainneuvoston perusturvalautakunnan jäseneksi Katri Toivosta.
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Perusturvaltk.
Päätös:
§ 109
Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
________________________
Sivistyslautakunta 04.02.2014
8§
Sivistyslautakunta on saanut perusturvalautakunnalta myönteisen lausunnon
tekemäänsä suunnitelmaan lapsi- ja perheasianneuvoston perustamisesta
Kihniöön.
Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle valintansa sivistyslautakunnan
jäseneksi lapsi- ja perheasiainneuvostoon sekä esittää kunnanhallitukselle
hyväksyttäväksi lapsi- ja perheasianneuvoston perustamissuunnitelman.

Sivltk 8 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen ja esittää
yksimielisesti kunnanhallitukselle lapsi- ja perheasiainneuvostoon
sivistyslautakunnan jäseneksi Janiina Jokiojaa.

_____________________
Kunnanhallitus 10.03.2014
36 §
Esityksiä lapsi- ja perheasianneuvoston jäseniksi on pyydetty MLL:n Kihniön
yhdistykseltä, 4H –yhdistykseltä sekä seurakunnista.
- Kihniön MLL esittää jäseneksi Anne Perälää
- Kihniön ev.lut. seurakunta esittää jäseneksi Taina Kajuuttia
- Kihniön Helluntaiseurakunta esittää jäseneksi Matti Sillanpäätä
- Kihniön Vapaaseurakunta esittää jäseneksi Petri Kärkelää
- Kihniön 4-H-yhdistys ry esittää jäseneksi Maarit Toroskaista
- tekninen lautakunta esittää jäseneksi Ossi Annalaa
- sivistyslautakunta esittää jäseneksi Janiina Jokiojaa
- perusturvalautakunta esittää jäseneksi Katri Toivosta
- YHTEINEN VÄRÄJÄSEN (__________________)
- peruskoulun rehtori tai koulukuraattori (Hanna Katajamäki)
- perhepäivähoidon ohjaaja (Marita Kompsi)
- sosiaalityöntekijä (Ulrika Rautanen)
- terveydenhoitaja (Anna-Leena Pystykoski)
- kouluterveydenhoitaja (Kaisa Anttila)
- vapaa-ajanohjaaja (Jyrki Järventausta)
- kirjastotoimenjohtaja (Paula Latvajärvi)
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Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy tehdyn esityksen lapsi- ja perheasianneuvoston
perustamiseksi ja nimeää jäsenet neuvostoon.

Khall

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen ja nimesi lapsija perheasiainneuvoston jäseneksi seuraavat:
- Kihniön MLL, edustaja Anne Perälä
- Kihniön ev.lut. seurakunta, edustaja Taina Kajuutti
- Kihniön Helluntaiseurakunta, edustaja Matti Sillanpää
- Kihniön Vapaaseurakunta, edustaja Petri Kärkelä
- Kihniön 4-H-yhdistys ry, edustaja Maarit Toroskainen
- tekninen lautakunta, edustaja Ossi Annala
- sivistyslautakunta, edustaja Janiina Jokioja
- perusturvalautakunta, edustaja Katri Toivonen
- yhteinen varajäsen, Nina Niemenmaa
- peruskoulun rehtori tai koulukuraattori (Hanna Katajamäki)
- perhepäivähoidon ohjaaja (Marita Kompsi)
- sosiaalityöntekijä (Ulrika Rautanen)
- terveydenhoitaja (Anna-Leena Pystykoski)
- kouluterveydenhoitaja (Kaisa Anttila)
- vapaa-ajanohjaaja (Jyrki Järventausta)
- kirjastotoimenjohtaja (Paula Latvajärvi)

_________________________
7§

Valtuustoaloitetta lapsi- ja perheasianneuvoston perustamisesta on käsitelty
kunnanhallituksessa, sivistyslautakunnassa, perusturvalautakunnassa ja teknisessä
lautakunnassa. Kunnanhallitus on nimennyt jäsenet toimikaudeksi 2013 - 2016.

Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto merkitsee lapsi- ja perheasianneuvoston perustamisen tiedokseen
ja toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.
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