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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Khall  132 §  Kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä 

on saapuvilla kokouksessa. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kutsu 

kunnanhallituksen jäsenille toimitetaan vähintään viisi päivää ennen ko-

kousta. Mikäli jonkun tai joidenkin asioiden kiireellisyys niin vaatii, sil-

loin se voidaan esittää puhelimitse. 

 

Ehdotus:  Todetaan kunnanhallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

 

Päätös:  Todettiin kunnanhallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastaminen 
 

Khall  133 §  

 

Ehdotus:   Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat.  

 

 

Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Liinoja ja Mika Nieminen. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Valtuuston 14.8.2017 kokouksen päätösten täytäntöönpano 
 

Khall  134 §  Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja 

 

 Valtuuston kokouksessa 14.8.2017 päätettiin seuraavat asiat: 

 Auranlaakson kansalaisopiston johtokunnan jäsenten vaali vuosiksi 

2017–2021 

 -Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän valtuuston jäsenten vaali  

 vuosiksi 2017–2021 

 -Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenten 

vaali vuosiksi 2017–2021 

 -Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenten 

vaali vuosiksi 2017–2021 

 -Liedon ympäristöterveyslautakunnan jäsenten vaali toimikaudeksi 

2017-2021 

 - Ehdokkaan valinta maakuntavaltuuston jäseneksi ja varajäseneksi 

 -Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali vuosiksi 2017–2021 

 -Talouden osavuosiraportti 1.1.–30.6.2017 

 -Kiinteistö Mäki, kiinteistötunnus 561-404-5-9 

 -Valtuustoaloite perhepäivähoitajille liikaa maksetun palkan 

takaisinperinnästä 

 -Vanhusten rivitalojen vesikatteen uusiminen 

 -Uitonmäen kunnallistekniset työt 

 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet oikeassa 

  järjestyksessä ja päättää panna ne täytäntöön. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2018 presidentinvaaleissa 
 

Khall  135 §  Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja 

 

 Presidentinvaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018.  

 Jos 28.1.2018 toimitettavassa vaalissa kukaan ehdokkaista ei saa 

vähintään puolta annetuista äänistä, toimitetaan kahden eniten ääniä 

saaneen ehdokkaan välillä toinen vaali sunnuntaina 11.2.2018. 

 

 Äänestyspaikkojen tiedot on merkittävä oikeusministeriön vaalitieto-

järjestelmään viimeistään perjantaihin 3.11.2017 klo 12 mennessä. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että presidentinvaalien 2018 varsinaisen 

vaalipäivän äänestyspaikkana on Oripään palvelutalo. 

 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Ennakkoäänestyspaikat ja -ajat vuoden 2018 presidentinvaaleissa 
 

Khall  136 §  Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja 

 

 Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 17.–23.1.2018 ja 

ulkomailla 17.–20.1.2018.  

 Jos 28.1.2018 toimitettavassa vaalissa kukaan ehdokkaista ei saa 

vähintään puolta annetuista äänistä, toimitetaan kahden eniten ääniä 

saaneen ehdokkaan välillä toinen vaali sunnuntaina 11.2.2018. Toisen 

vaalin ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 31.1.–6.2.2018 ja 

ulkomailla 31.1.–3.2.2018. 

 Ennakkoäänestyspaikan on sekä tiloiltaan että sijainniltaan sovittava 

tarkoitukseensa myös järjestyksenpidon kannalta. Vaalilain 56 §:n 1 

momentissa on säädetty järjestyksestä ennakkoäänestyspaikassa ja siihen 

liittyen niin sanotusta vaalimainontakiellosta. 

 Ennakkoäänestystilan tulee olla riittävän suuri, jotta äänestys voidaan 

toimittaa sujuvasti ja luotettavasti eli vaalisalaisuus, vaalivapaus ja vaali-

rauha turvaten. Tilan tulee olla siten mitoitettu ja järjestetty, että ruuhkaa 

ja jonoja syntyy mahdollisimman vähän. 

 Ennakkoäänestyspaikka on sijoitettava rakennuksessa niin, että 

rakennuksen poistumistiet pidetään esteettöminä. 

 Kunnan on tehokkaasti tiedotettava kunnan alueella olevista yleisistä 

ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista.  

 Oripäässä yleisenä ennakkoäänestyspaikkana on ollut kirjasto. 

Esityksessä ennakkoäänestysajat ovat samat kuin edellisissä vaaleissa. 

 Ennakkoäänestyspaikkojen tiedot on merkittävä oikeusministeriön 

vaalitietojärjestelmään viimeistään perjantaihin 3.11.2017 klo 12 

mennessä. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Oripään kunnassa on yksi yleinen 

ennakkoäänestyspaikka, joka toimii Oripään kirjastossa.  

 

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti: 

 

Päivä    Klo 

 

Keskiviikko  17.1.2018  10 - 12 

Torstai  18.1.2018  13 - 16 

Perjantai  19.1.2018  11 - 17 

Lauantai  20.1.2018  11 - 13 

Sunnuntai  21.1.2018  11 - 13 

Maanantai  22.1.2018  13 - 16 

Tiistaina  23.1.2018  08 - 20 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Toisen vaalin ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti: 

 

Päivä    Klo 

 

Keskiviikko  31.1.2018  10 - 12 

Torstai    1.2.2018  13 - 16 

Perjantai    2.2.2018  11 - 17 

Lauantai    3.2.2018  11 - 13 

Sunnuntai    4.2.2018  11 - 13 

Maanantai    5.2.2018  13 - 16 

Tiistaina    6.2.2018  08 - 20 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Jokivarsikumppanien lisärahoituspyyntö Leader-rahoitukseen 
 

Khall  137 § Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja 

 

 Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry on jättänyt toiminta-alueensa 

kunnille anomuksen lisärahoituksesta Leader-rahoitukseen.  

 Leader-kausi 2014–2020 on puolivälissä. Hakemuksia on tähän 

mennessä avattu Hyrrä- järjestelmässä 61 kpl, joista 18 on 

yritystukihakemuksia ja 43 kehittämishankkeita. Lopullisiksi hankkeiksi 

näistä on muotoutunut 12 yritystukea ja 40 kehittämishanketta. 

Hallituksen päätöksellä sidottujen varojen määrä on 30.6.2017 mennessä 

noin 60 % kokonaismyöntövaltuudesta. 

 Saapuneiden hakemusten ja tiedustelujen määrän perusteella 

hankerahoitukselle on kysyntää jatkossakin. Hakemukset ovat 

toteuttaneet Jokivarsikumppanien strategiaa monipuolisesti, mikä 

puoltaa ministeriöltä haettavaa lisäkehystä. Jokivarsikumppanien hallitus 

päätti 27.6.2017 kokouksessaan hakea 400.000 € lisäkehystä. 

Lisärahoituksen saaminen edellyttää kunnilta summaa vastaavaa 20 % 

rahoitussitoumusta. Vaadittava uusi kuntarahan määrä olisi yhteensä 

100.000 €, josta osa voidaan kattaa hankkeissa kertyneen kuntarahan 

määrällä. Jokivarsikumppanit hakee kunnilta 80.000 € suuruista 

lisäsitoumusta, joka laskutettaisiin tasaisesti seuraavien 

kuntarahalaskujen yhteydessä. 

 Oripään kunnan osuus lisäkehyksen kuntarahoituksesta on 2401 €. 
 

 

Ehdotus:  Oripään kunta sitoutuu omalta osaltaan 2401 euron lisäkehykseen. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.  



 

ORIPÄÄN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu 

   

Kunnanhallitus 11.9.2017  156  

   

 

 

Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Vanhusneuvosto 
 

Khall  138 § 1.7.2013 voimaan tullut laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn 

tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 

(Vanhuspalvelulaki; 28.12.2012/980) velvoittaa kaikkia kuntia 

varmistamaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamis-

mahdollisuudet kunnan eri toimialojen toiminnan suunnittelussa, 

valmistelussa ja seurannassa asioihin, joilla on merkitystä ikääntyneen 

väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden elinympäristön, asumisen, 

liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen tai ikääntyneen 

väestön tarvitsemien palvelujen kannalta. 

 

Lisäksi em. lain 4 § toteaa, että kunnan on tehtävä yhteistyötä kunnassa 

toimivien julkisten tahojen, yritysten sekä ikääntynyttä väestöä 

edustavien järjestöjen ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. 

Näiden velvoitteiden toteutumisen varmistamiseksi vanhuspalvelulain 11 

§:ssä on säädetty, että kunnan on asetettava vanhusneuvosto ja 

huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Sosiaalilautakunta on 

14.5.2013 hyväksynyt kokouksessaan Oripään kunnan vanhusneuvoston 

toimintasäännöksi: 

 

1) Oripään kunnan vanhusneuvosto on kunnan viranomaisten, vanhusten 

ja ikääntyneiden, heidän läheistensä, omaishoitajien ja kunnassa 

toimivien eläkeläis-, veteraani- ja vanhusjärjestöjen yhteistyöelin. 

 

 2) Sosiaalilautakunta valitsee vanhusneuvostoon yhteensä 4 varsinaista 

jäsentä eläkeläis-, veteraani- ja vanhustyöjärjestöjen ehdokkaista, jotka 

ovat ilmaisseet kiinnostuksensa tehtävään. Sosiaalilautakunta valitsee 

puheenjohtajan järjestöjen edustajista. Vanhusneuvosto valitsee 

keskuudestaan varapuheenjohtajan. Kunnanhallitus ja sosiaalilautakunta 

valitsevat kumpikin jäsenensä ja henkilökohtaisen varajäsenen. 

Vanhusneuvoston sihteerinä toimii sosiaalijohtaja ja hänen varallaan 

johtava sairaanhoitaja. Luottamushenkilöitä tai viranhaltijaedustajia 

voidaan tarvittaessa kutsua kokouksiin asiantuntijaroolissa. 

 

3) Vanhusneuvoston toimikausi on valtuustokauden pituinen. 

 

4) Vanhusneuvoston tehtävät: 

- Edistää viranomaisten, vanhusten ja ikääntyneiden, heidän 

läheistensä, omaishoitajien ja kunnassa toimivien eläkeläis-, 

veteraani- ja vanhusjärjestöjen sekä yritysten yhteistoimintaa. 

- Osallistuu osaltaan vanhusten ja ikääntyneen väestön palvelujen 

suunnittelu- ja arviointityöhön (esim. suunnitelma osana kunnan 

strategista suunnittelua). 

- Edistää ikääntyneen väestön selviytymistä eri toiminnoissa, kuten 

asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- 

ja vapaa-ajantoiminnoissa. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

- Seuraa ikäihmisten näkökulmasta kunnan päätöksentekoa erityisesti 

heille tarkoitettujen palveluiden, tukitoimien ja muiden etuuksien 

järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden parantamiseksi. 

- Vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että 

julkiset tilat ja liikennejärjestelyt soveltuvat myös ikäihmisten, 

vammaisten ja sairaiden tarpeisiin. 

- Tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan 

viranomaisille niistä asioista, joilla on merkitystä iäkkäiden 

henkilöiden palveluissa, osallisuudessa ja arjessa suoriutumisessa. 

Vanhusneuvostolla on oikeus saada tietoa kunnassa valmisteltavista 

iäkkään väestön kannalta merkityksellisissä asioissa. 

- Ei käsittele yksittäisen henkilön tai edustettuna olevien järjestöjen 

asioita. 

- Huolehtii käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta. 

- Hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat ja 

sosiaalilautakunnan määräämät tehtävät. 

 
 Sosiaalilautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle vanhusneuvoston 

perustamista 1.7.2013 alkaen. Lisäksi sosiaalilautakunta hyväksyi esitetyn 

toimintasäännön. 

   

 Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 20.5.2013 perustaa vanhus-

neuvoston toimikaudeksi 2013–2014 ja hyväksyi esitetyn toiminta-

säännön sekä valitsi Tero Kuosan kunnanhallituksen edustajaksi ja 

Sanna Kiertosen varajäseneksi vanhusneuvostoon. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee edustajansa ja hänelle varajäsenen vanhus-

neuvostoon. 

 

 

Päätös:  Kunnanhallituksen edustajaksi valittiin Anne-Mari Kaarto ja 

varajäseneksi Sanna Kiertonen. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Markkinointityöryhmän nimeäminen 
 

Khall  139 § Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja 

 

  Kunnanhallitus nimesi 12.10.2015 työryhmän kunnan markkinointiin. 

Työryhmän puheenjohtajana toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja. 

Kunnanhallitus nimesi puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kaksi 

luottamushenkilöä ja kunnanjohtaja nimesi kunnan henkilöstöstä 

työryhmälle sihteerin.  

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää markkinointityöryhmän ja kutsuu työryhmän 

sihteeriksi elinkeinoasiantuntija Riikka Peipon. 

 

 

Päätös: Markkinointityöryhmään valittiin Matti Kulmanen puheenjohtajaksi, 

Timo Rouhiainen, Tiina Siivonen, Marko Suisto, Mari Kujanpää ja 

sihteeriksi Riikka Peippo. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kunniamerkkitoimikunta 
 

Khall  140 § Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja 

 

 Kuntalain 30 §:n mukaan kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla 

muukin toimielin voi asettaa toimikuntia määrätyn tehtävän hoitamista 

varten. 

 

Toimikunnan toimikausi voi olla enintään sen asettaneen toimielimen 

toimikauden pituinen. 

 

Tasa-arvolain 4 §:n 2 momentin mukaan kunnallisessa toimielimessä 

tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla sekä naisia että miehiä kumpiakin 

vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johde. Tasa-arvo-

vaatimus koskee erikseen varsinaisia ja varajäseniä. 

   

 

Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee toimikaudekseen kunniamerkkitoimikunnan. 

    

 

Päätös:  Kunniamerkkitoimikuntaan valittiin Hannele Rouhiainen, Päivi Kössi ja 

Pekka Paju. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Terveysaseman tilanne  

 

Sosltk § 45/24.8.2017 Päivi Kössi otti esille Oripään terveysaseman tilanteen. Keskustelua 

asiasta, voidaanko esim. lääkäripalvelut ostaa muualta kuin Loimaalta ja 

mitä tästä seuraisi mm. potilastietojärjestelmien kannalta. 

Sosiaalilautakunta siirtää asian kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 

 

__________________________________________________ 

 

Khall  141 § Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja 

 

Oripään kunnan ja Loimaan kaupungin välisellä sopimuksella sosiaali- ja 

terveydenhuollon järjestämisestä ja hallinnoinnista vastaa Loimaan 

kaupunki vuodesta 2009 asti. Sopimuksen lähtökohtana on ollut, että 

palvelut, jotka voidaan järkevästi tuottaa Oripään terveysasemalla myös 

tuotetaan siellä. Oripään terveysasemaa eivät ole käyttäneet ainoastaan 

oripääläiset vaan myös lähialueen loimaalaiset ovat saaneet palvelunsa 

sieltä.  

Tämän hetkinen tilanne on se, että toimintoja on siirretty pois 

terveysasemalta, lääkäripalveluissa on pitkiä katkoksia, neuvolapalveluja 

ei ole jne. Terveysasemalla tulisi olla ainakin terveydenhoitaja tai 

sairaanhoitaja joka päivä mikäli lääkäri joka arkipäiväisenä palveluna on 

mahdotonta. SOTE-uudistuksen toteutuessa kaikki palvelut ja paikat, 

joista palveluja tarjotaan joutuvat arvioitaviksi ja Oripään kunta ei voi 

pitää hyväksyttävänä sitä, että Oripään terveysasema ajetaan 

toiminnallisesti alas jo ennen uudistusta, mikä puolestaan johtaisi 

todennäköisesti uudistuksen jälkeiseen toimipaikan sulkemiseen. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus tiedustelee Loimaan kaupungilta mitä sillä on palvelujen 

tuottajana tarkoitus tehdä Oripään terveysaseman palvelujen suhteen.   
 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Lausuntopyyntö 
 

Khall  142 § Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja 

 

 Aluehallintovirasto pyytää lausuntoa ympäristölupahakemuksesta: 

 Lankisen Broileri Oy, Broilerikasvattamon toiminnan laajentaminen, 

Oripää 

 

 Hakemuksen mukainen toiminta 

 Lankisen Broileri Oy on broilerien kasvatustoimintaa harjoittava yritys 

Oripään Makkarkosken kylässä. Yhtiöllä on tällä hetkellä noin 60 000 

broileri- kasvatuspaikkaa ja kasvatuseriä vuodessa on 6–7 kappaletta. 

 Yhtiön on tarkoitus laajentaa toimintaa yhdellä uudella kasvattamolla, 

jossa broilereita on kerralla 78 000. Uusi kasvattamo on tarkoitus 

rakentaa vanhan kasvattamon rinnalle osoitteeseen Naaranojantie 9. 

 Kuivikelantaa kasvatustoiminnassa syntyy noin 1 800 m2 vuodessa. 

Pääosa kuivikelannasta kuormataan heti kasvattamon tyhjennyksen 

yhteydessä kuljetettavaksi eteenpäin joko Biolan Oy:hyn tai 

sopimustilalle. Kuivikelantaa välivarastoidaan tilan omassa katetussa 

lantalassa vähäisiä määriä. Tilalla on kasvattamoiden välittömässä 

läheisyydessä lantavarasto, joka on suuruudeltaan 469 m2 ja johon 

mahtuu koko vuoden lantamäärä tarvittaessa. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, ettei hanke vaikeuta kaavoitusta, 

eikä aiheuta kohtuutonta haittaa ympäristölle ja asutukselle. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

  



 

ORIPÄÄN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu 

   

Kunnanhallitus 11.9.2017  162  

   

 

 

Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Hallintokuntien pöytäkirjat 
 

Khall  143 § Kuntalain 92. § mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjoh-

taja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voi-

vat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on lain nojalla siir-

retty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asian-

omainen viranomainen on tehnyt päätöksen. 

 

  Hallintosäännön 29. § mukaan kunnan viranomaisen on neljän päivän 

kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava kunnanhallitukselle ja 

lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka 

voidaan ottaa kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi.  

 

  Edellä mainittujen säännösten nojalla kunnanhallitukselle on toimitettu 

seuraavat hallintokuntien pöytäkirjat: 

 

  Sosiaalilautakunta 24.8.2017 

   

       

Ehdotus:  Kunnanhallitus merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat tietoonsa saate-

tuiksi ja toteaa, että niihin sisältyvät päätökset eivät anna aihetta enem-

piin toimenpiteisiin, muilta osin, mitä on jo käsitelty. 

  

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kiinteistöluovutusilmoitukset 

 

Khall  144 §  Etuostolain mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan 

kiinteistön kaupassa. 

 

  Etuosto-oikeutta ei kuitenkaan ole, mikäli kiinteistö käsittää tai jos sa-

malla luovutuskirjalla tai muutoin luovutuksin, jotka on katsottava sa-

maksi kaupaksi, myydään eri kiinteistöjä, nämä yhdessä käsittävät 5 000 

m2 tai sitä vähemmän. Pinta-alaa laskettaessa otetaan huomioon saman 

ostajan ja saman myyjän välillä kahden viimeksi kuluneen vuoden ai-

kana tehdyt kaupat. 

 

  Etuosto-oikeuden ulkopuolelle jäävät lähisukulaisten väliset kaupat, kau-

pat joissa ostajana tai myyjänä on valtio tai sen laitos, pakkohuutokaupat 

sekä niin sanotut kohtuuttomiksi katsottavat tilanteet. 

 

  Kunta voi käyttää etuosto-oikeuttaan vain maan hankkimiseksi yhdys-

kuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten.  

 

  Etuostolain mukaan etuosto-oikeutta käytettäessä päätökseen saavat 

ostaja ja myyjä hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. 

  Kunnan päätökseen olla käyttämättä etuosto-oikeutta ei saa hakea 

muutosta valittamalla. 

 

 Tietosuojavaltuutetun mukaan, jos kiinteistön omistajana on 

luonnollinen henkilö on kiinteistöä kuvaava tieto myös henkilötieto, 

jolloin henkilötietolain säännöksiä tiedon käsittelyn suhteen tulee 

noudattaa. Tämä tarkoittaa sitä, että em. tietoja voidaan käsitellä 

avoimessa tietoverkossa vain omistajan suostumuksella. Liitetietoja ei 

julkaista kunnan kotisivuilla. 

 

 Kunnalle on jätetty liitteenä olevat kiinteistönluovutusilmoitukset. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee liitteenä olevat kiinteistönluovutusilmoitukset 

tiedokseen ja päättää, että se ei käytä mahdollista etuosto-oikeutta ko. 

kaupoissa. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Ilmoitusasiat 
   

Khall  145 §  Oikeusministeriö: 

  -Tiedote v. 2018 presidentinvaaleista 

  

  Varsinasi-Suomen liitto: 

  -Maakuntahallituksen tiedote 28.8.2017 ja maakuntajohtajan  

  ajankohtaiskatsaus 

 

  VSSHP 

  -Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen ja valtuuston  

  kokouksista julkaistavat tiedotteet: Hallitus 22.8.2017 

  http://www.vsshp.fi/fi/sairaanhoitopiiri/media-tiedotteet- 

  viestinta/tiedotteet/Sivut/default.aspx   

   

  Kuntaliitto: 

  Varsinais-Suomen vaalipiirin kuntapäivien käsittelyyn valmistellut  

  ehdokaslistat 

   

 

Ehdotus: Ilmoitusasiat merkitään kunnanhallituksen tiedoksi. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Pöytäkirjajäljennökset 
 

Khall  146 §  Varsinasi-Suomen liitto: 

  -Maakuntahallituksen ja -valtuuston pöytäkirjat: www.varsinais-suomi.fi 

 

  VSSHP 

  -esityslistat ja pöytäkirjat: http://vsshp.ktweb.fi 

 

  Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri: 

  Hallituksen kokouspöytäkirja 22.8.2017: http://www.kto-vs.fi 

 

 

Ehdotus:  Pöytäkirjajäljennökset merkitään kunnanhallituksen tiedoksi. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Myllykylän kyläyhdistyksen toiminta-avustus 
 

Khall  147 § Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja 

  

Myllykylän kyläyhdistys anoo 2000 €:n toiminta-avustusta yleiseen 

yhdistyksensä toimintaan. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää Myllykylän kyläyhdistykselle 2000 €:n 

avustuksen yhdistyksen toimintaan. 

 

 

Muutettu ehdotus: Kunnanhallitus myöntää Myllykylän kyläyhdistykselle 2000 €:n 

avustuksen Myllylähteen ympärivuotiseen virkistyskäyttöön. 

 

 

Pöytäkirjamerkintä: Matti Kulmanen poistui asian käsittelyn ajaksi. 

 

 

Päätös:  Muutettu ehdotus hyväksyttiin. 

 


