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Osallistujat

LÄSNÄ

MUU

Nimi
Mustonen Asko
Anttilainen Maiju
Huttunen Jorma
Kaituri Harri
Kuhlmann Pauliina
Kuronen Riitta
Mutanen Jukka
Sahlsten Pauli
Tanskanen Raili
Vannas Hanna
Mustonen Tiina
Leminen Urpo

Tehtävä
pj
jäsen
2. vpj
jäsen
jäsen
1. vpj
jäsen
jäsen
jäsen
valt. pj
valt. 1 vpj
valt. 2 vpj

Tuononen Jari
Hallikainen Heikki

kj./esittelijä
talous- ja
hallintojohtaja/
pöytäkirjanpitäjä
viestintäsihteeri klo 18.30-20.00 §:ien 64 ja
65 käsittelyn ajan.

Lampinen Anni

Lisätiedot

Allekirjoitukset
Asko Mustonen
Puheenjohtaja

Käsitellyt asiat

Heikki Hallikainen
Pöytäkirjanpitäjä

§:t 62 - 69

Pöytäkirjan tarkastus
Pauli Sahlsten
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Kunnan verkkosivuilla 9.5.2019 alkaen
Todistaa

Pöytäkirjan tarkastajat:

Heikki Sirviö
hallintosihteeri

Raili Tanskanen
Pöytäkirjantarkastaja
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§ 62

06.05.2019

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall 06.05.2019 § 62
Ehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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06.05.2019

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Khall 06.05.2019 § 63
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kunnanhallituksen jäsenet Pauli
Sahlstenin ja Raili Tanskasen.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:

POLVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 64

7/2019

06.05.2019

Viestinnän ja kuntamarkkinoinnin ajankohtaiset asiat
Khall 06.05.2019 § 64
Viestintäsihteeri Anni Lampinen tulee kokoukseen kertomaan viestintään ja
kuntamarkkinointiin liittyvistä ajankohtaisista asioista.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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14.01.2019
06.05.2019

Vapaa-aikatalon muraali
Khall 14.01.2019 § 8

Vapaa-aikatalon peruskorjauksen yhteydessä on keskusteltu seinämaalauksen, eli
muraalin hankkimisesta rakennuksen ulkoseinään parkkipaikan puolelle. Maalaus
näkyisi hyvin Kylylahdesta Juukaan menevälle tielle ja toisi ilmettä rakennukseen.
Asiasta on keskusteltu Riveria Outokummun kuvallisen ilmaisun lehtorin kanssa. Hän on
suositellut työryhmätyöskentelyä, jossa hankkeeseen vapaaehtoiseksi ilmoittautunut
opiskelija Helmi Ylisirniö olisi pääsuunnittelija/tekijä ja toteutuksessa häntä
avustamassa olisi muutamia muita opiskelijoita.
Kokoukseen osallistuville lähetetään oheismateriaalina linkki Helmi Ylisirniön
portfolioon.
Kustannuksia aiheutuu työskentelytelineistä, tarvikkeista, maaleista ja mahdollisista
opiskelijoiden palkkioista.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää, että vapaa-aikatalon ulkoseinään hankitaan muraali
kevään/kesän 2019 aikana ja asiaa lähdetään valmistelemaan Riveria Outokummun
kanssa edellä mainitun mukaisesti.
Kunnanhallitus päättää pyytää muraalista luonnokset hyväksyttäväkseen.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________
Khall 06.05.2019 § 65
Muraaliluonnokset esitellään kokouksessa.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää valita vapaa-aikatalon ulkoseinään toteutettavan työn.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi luonnosten joukosta sen vaihtoehdon, jota taiteilija lähtee
työstämään ja toteuttamaan.
Lisäksi kunnanhallitus päätti, että vuosi sitten vapaa-aikatalolla järjestetyn
huutokaupan tuotot käytetään muraalin hankintaan.

_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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12.06.2017
19.06.2017
06.05.2019

Valtuuston puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan vaali
Khall 12.06.2017 § 141

Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole
päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.
Polvijärven kunnan hallintosäännön 64 §:n mukaan valtuustossa on kaksi
varapuheenjohtajaa.
Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kunnanhallituksen
puheenjohtaja. Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa
puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää esitää valtuustolle, että valtuusto päättää kuntalain 18 §:n
nojalla vahvistaa valtuuston puheenjohtajien toimikaudeksi kaksi vuotta ja että
valtuusto toimittaa puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan vaalin.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________
Valt 19.06.2017 § 39

Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti, että valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien
toimikausi on kaksi vuotta.
Valtuusto valitsi yksimielisesti seuraavat henkilöt valtuuston puheenjohtajistoon:
puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja

Hanna Vannas
Tiina Mustonen
Urpo Leminen.

_________
Khall 06.05.2019 § 66
Ehdotus

Kunnanhalltus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto toimittaa puheenjohtajan
sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan vaalin seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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06.05.2019

Ruvaslahdentien nro 15793 perusparantaminen
Khall 06.05.2019 § 67
Polvijärvellä sijaitsevan Ruvaslahdentien nro 15793 kunto on todella heikko. Tien
sorapintainen osuus on etenkin keväisin ollut lähes läpipääsemättömän heikossa
kunnossa, mikä on aiheuttanut vaaraa tiellä liikkujille sekä kaluston rikkoontumisia.
Pahimpina kelirikkoaikoina tie on lähes liikennekelvoton. Sama koskee Ruvaslahdentien
päässä sijaitsevaa Oriniementietä nro 15795.
Polvijärven kunta ja tien käyttäjät ovat raportoineet ongelmista ely-keskukselle useaan
otteeseen. He ovat vaatineet tien perusparantamista ja parempaa kunnossapitoa.
Ruvaslahdentie on yksi pahimmista rappeutuvan tieverkon esimerkeistä. Tieverkon
korjaaminen vaatii nopeita toimenpiteitä ja valtion rahoitusta.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää vaatia ely-keskusta ryhtymään toimenpiteisiin Ruvaslahdentien
peruskorjaamiseksi ja riittävän kunnossapidon turvaamiseksi sekä valtiolta riittävää
rahoitusta muidenkin tiekohteiden perusparantamiseen ja ylläpitoon.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ruvaslahdentie kuva 1
Ruvaslahdentie kuva 2
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06.05.2019

Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
Khall 06.05.2019 § 68
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedokseen kunnanjohtajan ajankohtaiskatsauksen.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Muut esille tulevat asiat
Khall 06.05.2019 § 69
Päätös
Todettiin, että muita asioita ei ollut.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:

06.05.2019
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät

62-69
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

HallintolainkäyttöL 5 §:n/mukaan lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja –aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti
Hallitus/lautakunta

Polvijärven kunnanhallitus
Polvijärventie 15
83700 POLVIJÄRVI
Sähköposti: polvijarven.kunta@polvijarvi.fi
Pykälät

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Oikaisuvaatimuskirjelmän
sisältö ja
toimitta-m
inen

Kts. jäljempänä

Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa
hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti:

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64
PL 1744
70101 KUOPIO
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

Hallintovalitus, pykälät
Muu valitusviranomainen,
osoite ja postiosoite; sähköposti:

Pykälät

30

päivää

Valitusaika

päivää

Valitusaika

päivää

Vallitusaika

päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
oikaisu-vaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa
vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaisille. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan
kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla.
Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät
perille ennen oikaisuvaatimus-/ valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Lisätietoja

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla
muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa _______________euroa.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liitetään pöytäkirjaan

