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Allekirjoitukset

Risto Linnainmaa
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Tiina Paloranta
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
22.06.2021

23.06.2021

Vilho Ponkiniemi

Heidi Tulonen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä hallintotalossa (Härkikuja 10b) 24.6.2021 ja
julkaistu Hämeenkyrön kunnan yleisessä tietoverkossa (www.hameenkyro.fi)
kuntalain 140 §:ssä säädetyllä tavalla 24.6.2021.
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§ 168
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Hyväksytään asialistalle §:t: 168 - 177.
Päätös
Todettiin.
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§ 169
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Heidi Tulonen ja Vilho Ponkiniemi.
Hallituksen pöytäkirja laitetaan tietoverkkoon nähtäville heti kun se on allekirjoitettu ja
tarkastettu, viimeistään kuitenkin viikon kuluttua kokouksesta.
Päätös
Valittiin.
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§ 170
Ajankohtaiset asiat
Kunnanjohtaja kertoo ajankohtaisista valmistelussa olevista asioista mm.
Hämeenkyrötalon kilpailutuksen etenemisestä ja NCC:n suunnitteluvarauksen
etenemisestä.
Päätös
Kunnanjohtaja selosti ajankohtaisia asioita.
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§ 171
Toimittaja Matti Pitkon huomioiminen
HMKDno-2021-259
Valmistelija / lisätiedot:
Antero Alenius
antero.alenius@hameenkyro.fi
kunnanjohtaja
Kunta on saanut yhteydenottoja toimittaja Matti Pitkon huomiomiseksi sopivalla,
pysyvällä ja kunnan nimistöön jäävällä tavalla. Keskustelut ovat johtaneet siihen, että
varsin nimekäs henkilöjoukko on tehnyt asiasta aloitteen:
”Me allekirjoittaneet ehdotamme, että Hämeenkyrön kunta huomioisi sopivaksi
katsomallaan tavalla yli 30 vuotta kunnassa vaikuttanutta toimittaja Matti Pitkoa.
Matti Pitko (s. 18.9.1942) on valtakunnallisesti tunnettu toimittaja, kolumnisti ja
maajoukkuejalkapalloilija, joka on kymmenien vuosien ajan pääasiassa Aamulehdessä
julkaistuissa uutisissaan ja pakinoissaan tuonut myönteisellä tavalla esiin kotikuntaansa
Hämeenkyröä.
Pitkon pakinoista ovat laajalle lukijakunnalle tulleet tutuiksi niin Vepan baari, Sekunda-
Sillanpää, laivuri Järvensivu, Kauhtuan avantosauna, kirkkoisä Sakari kuin
isäntäpariskuntansa kotitalon Unholan ympäristössä tassutelleet kollikissat Pekko ja
Kaunokin.
Ehdotuksemme on, että Matti Pitkon nimi jäisi elämään Hämeenkyröön esimerkiksi kadun,
tien, aukion tai puiston nimessä. Jätämme lopullisen harkintavallan asiassa Hämeenkyrön
kunnanhallitukselle sekä muille kunnan toimielimille, mutta rohkenemme ehdottaa Matti
Pitkon huomioimista esimerkiksi kaavamerkinnällä valmisteilla olevan Hollitien ja
kunnanviraston alueen asemakaavojen valmistelussa.
Tampereella 20.5.2021
Matti Apunen, työelämäprofessori, Tampere
Seppo Heiskari, Aamulehden emeritustoimittaja, Pori
Harri Holli, entinen maajoukkuejalkapalloilija, seurakaveri, Ylöjärvi
Jorma Huovinen, Aamulehden toimittaja, Tampere
Olli Kemmo, Aamulehden/Moron emeritustoimittaja, Tampere
Paavo Lipponen, entinen eduskunnan puhemies ja pääministeri emeritus
Matti Mörttinen, tietokirjailija, journalisti, Pirkkala
Päivi Vasara, Aamulehden/Moron toimittaja, Tampere
Aloitteessa esitetty tavoite voidaan hyvin toteuttaa Hollitien ja kunnanviraston alueen
suunnittelussa. Tontinvarausalueessa, jonka kunnanhallitus on NCC Suomi Oy:lle
7.12.2020 varannut, alkaa seuraavaksi vuorovaikutteinen osallistavan suunnittelun
vaihe. Hallituksen linjaukset 19.4.2021 ohjaavat jatkovalmistelua. Syksyllä alkavassa
jatkosuunnittelussa voidaan luontevasti osoittaa esim. puisto tai katu, joka
nimettäisiin Matti Pitkon mukaan. Kohteen nimeäminen on mahdollista toteuttaa
vuoden kuluttua 2022.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
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Hallitus kiittää aloitteesta ja katsoo sen perustelut hyvin oikeuttavan siihen, että
Hollitien - kunnanviraston alueen suunnittelussa kunta valitsee kohteen, joka
nimetään Matti Pitkon mukaan. Kohteen nimeäminen toteutetaan 2022
järjestettävässä tapahtumassa.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Aloitteen 1. allekirjoittaja, tekninen lautakunta

Hämeenkyrö
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
21.06.2021

14/2021

8 (20)

Kunnanhallitus, § 143,31.05.2021
Kunnanhallitus, § 142,31.05.2021
Kunnanhallitus, § 172, 21.06.2021
§ 172
Kaavoituspäällikkön virka, haastatteluun kutsuttavat
HMKDno-2021-235
Kunnanhallitus, 31.05.2021, § 143
Valmistelijat / lisätiedot:
Mira Hirvonen-Ylinen
mira.hirvonen-ylinen@hameenkyro.fi
henkilöstöpäällikkö
Kaavoitusarkkitehti on irtisanoutunut siten, että viimeinen virantoimituspäivä on
6.6.2021. Hallitus käsittelee kaavoitusarkkitehdin viran ja nimikkeen muuttamista
kaavoituspäällikön viraksi 31.5.2021.
Hallintosäännön (§:t 68, 69) mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on
valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Edelleen valinnan tekevä viranomainen
päättää kelpoisuudesta ja nimikkeestä. Hallitus valitsee em. viranhaltijan.
Hakuilmoitusluonnos ja hakuprosessin kuvaus ovat kiertokansiossa luettavissa.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus
julistaa haettavaksi kaavoituspäällikön viran, hakuaika virkaan on 1.6. - 17.6.2021
päättää viran kelpoisuusehdoksi soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon,
maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen mukaisen pätevyyden ja tehtävän
vaativuuden edellyttämän riittävän työkokemuksen
Päätös
Hyväksyttiin.
Haastattelupäivä on 23.6.2021.

Kunnanhallitus, 31.05.2021, § 142
Valmistelijat / lisätiedot:
Mira Hirvonen-Ylinen, Ritva Asula-Myllynen
mira.hirvonen-ylinen@hameenkyro.fi, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi
henkilöstöpäällikkö, elinympäristöjohtaja
Elinympäristöpalvelujen palvelualueella ympäristöpalvelujen vastuualueella on
kaavoitusarkkitehdin virka ja vakanssi (numero 5008). Nykyinen viranhaltija on
irtisanoutunut ja viimeinen virantoimituspäivä on 6.6.2021.
Uuden viranhaltijan rekrytointia varten on arvioitu tehtävän sisältöä ja
kehittämistarpeita osana entisen teknisten palvelujen, nykyisen
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elinympäristöpalvelujen organisaatiomuutosta. Lisäksi on arvioitu työnantajan,
kuntalaisten ja yritysten tarpeita vastaamaan entistä paremmin nykyistä ja tulevaa
kaavoitustehtävää osana kunnan palvelukokonaisuutta. Kunnanhallitus vastaa
maankäyttö- ja kaavoituspolitiikasta ja näillä perusteilla esitetään kaavoitusarkkitehdin
viran ja virkanimikkeen muuttamista kaavoituspäällikön viraksi.
Kaavoituspäällikön viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto, maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen mukainen pätevyys
ja tehtävän vaativuuden edellyttämä riittävä työkokemus.
Hallintosäännön mukaan hallitus perustaa ja lakkautta virat. Viranhaltijan valinnasta
päättävä toimivaltainen viranomainen päättää virkanimikkeestä.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus muuttaa kaavoitusarkkitehdin viran (vakanssinro 5008)
kaavoituspäällikön viraksi, samalla muutetaan viran vakanssipohja.
Hallitus toteaa muutoksen astuvan voimaan 7.6.2021.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 21.06.2021, § 172
Valmistelija / lisätiedot:
Mira Hirvonen-Ylinen
mira.hirvonen-ylinen@hameenkyro.fi
henkilöstöpäällikkö
Kaavoituspäällikön virka on ollut haettavana. Hakuilmoitus julkaistiin Kuntarekry.fi -
palvelussa, kunnan nettisivuilla ja virallisella ilmoitustaululla sekä työvoimahallinnon
Mol-järjestelmässä. Määräaika hakemusten jättämiselle päättyi 17.6.2021 klo 15.00.
Hallituksen kokouspiirille on annettu lukuoikeudet Kuntarekry.fi -palveluun ko.
rekrytointiin. Hakijayhteenveto talletetaan hallituksen kiertokansioon perjantaina
18.6.2021.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus valitsee haastatteluun kutsuttavat hakijat ja nimeää haastatteluryhmän.
Päätös
Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus:
Hallitus julistaa viran uudelleen haettavaksi. Hakemuksensa jättäneet otetaan
valintaprosessissa huomioon.
Päätös:
Hallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.
Tiedoksi
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§ 173
Koskilinnassa olevien Paavo Tynellin suunnittelemien valaisinten myynti
HMKDno-2021-370
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Paloranta
tiina.paloranta@hameenkyro.fi
talous- ja hallintojohtaja
Kunnanhallitus päätti 31.5.2021, § 146 laittaa Koskilinnan kiinteistön myyntiin
huutokaupat.com kautta. Nyt on kuitenkin varmistunut asiantuntija-arvio, jonka
mukaan Koskilinnassa on arvokkaat Paavo Tynellin suunnittelemat valaisimet ja ne voi
myydä erikseen.
Valaisimia on
juhlasalin seinävalaisimet 10 kpl
tuulikaapin ja porraskäytävän valaisimet 6 kpl
pylvässalin valaisimet 9 kpl
alahallin naulakoiden yläpuolella olevat valaisimet 9 kpl
Bukowski Auktioner huutokauppakamari on arvioinut valaisinten arvon ja esittää
pohjahinnaksi huutokaupassa 111 100 euroa. Lopullinen myyntihinta määräytyy
markkinoiden kiinnostuksesta. Valaisimet ovat menossa lokakuun
huutokauppaan. Myyjä ottaa provision myynnistä ja laskuttaa myyntivalokuvat.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus antaa luvan laittaa Koskilinnassa olevat Paavo Tynellin
suunnittelemat valaisimet myyntiin Bukowski Auktior Ab:n välityksellä. Kunnanjohtaja
oikeutetaan tekemään lopullinen myyntipäätös huutokaupan päättymisen jälkeen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
kunnanjohtaja Alenius, tekninen lautakunta
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§ 174
Kaavoitusaloite tuulivoimaosayleiskaavan laatimiseksi Konikallion alueelle, Ilmatar Energy
Oy
HMKDno-2021-372
Valmistelija / lisätiedot:
Antero Alenius
antero.alenius@hameenkyro.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 2021-06-14 Kaavoitusaloite
2 2021-05-31 Esitys Konikallio_Hämeenkyrön KH
Ilmatar Energy Oy:n kaavoitusaloite Hämeenkyrön kunnalle 14.6.2021:
"Johdanto
Ilmatar Energy Oy esittää oikeusvaikutteisen tuulivoimaosayleiskaavan laadinnan
aloittamista Hämeenkyrön kunnan luoteisrajalle, Hirvineva-Löyttyneva-
Kivinevaalueille. Konikallion tuulivoima-alue jatkuu myös Ikaalisten kaupungin
alueelle. Konikallion tuulivoimahankkeen tuulivoimaosayleiskaavoituksen
käynnistyttyä Hämeenkyrön kunnassa ja Ikaalisten kaupungissa, Ilmatar Energy Oy
tulee perustamaan hankkeelle 100 % omistamansa erillisen hankeyhtiön.
Hakeva yhtiö
Ilmatar Energy Oy on suomalainen energiayhtiö, joka kehittää, rakentaa ja käyttää
tuulivoimakohteita Suomessa tavoitteenaan muuttaa suomalaista energiantuotannon
rakennetta ympäristöystävällisempään suuntaan. Ilmatar tulee seuraavien vuosien
aikana rakentamaan n. 1000 MW uutta tuulivoimatuotantokapasiteettia Suomeen.
Tuottamansa sähkön Ilmatar toimittaa yritys- ja kuluttaja-asiakkailleen.
Tuulivoimahankkeen kuvaus
Ilmatar suunnittelee Konikallion alueelle yhteensä maksimissaan 15 voimalan
tuulivoimapuistoa. Näistä voimalapaikoista maksimissaan seitsemän sijoittuisi
Hämeenkyröön tämän kaavoitusaloitteen mukaiselle alueelle, ja loput sijoittuisivat
Ikaalisten kaupungin alueelle (8 kpl). Tuulivoimalat tulevat olemaan
toteuttamisajankohdan teknologian mukaisia. Kaavarajaus, voimaloiden sijoittelu ja
voimaloiden kokonaismäärä tarkentuvat kaavaprosessin aikana huomioiden
kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointiprosessin (YVA) selvitykset, lausunnot,
mielipiteet ja sidosryhmäkeskustelut. Ympäristövaikutukset minimoidaan tarkalla
suunnittelulla. Ilmatar esittää, että kahden kunnan alueella tapahtuva kaavoitus ja YVA-
menettely suoritetaan samanaikaisesti.
Kaavaprosessi ja projektin aikataulu
Ilmatar ehdottaa kaavoitusprosessille seuraavaa alustavaa yleisaikataulua:
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Kaavoitusaloitteen hyväksymisen jälkeen (arviolta kesäkuu 2021) Ilmatar Energy
Oy kilpailuttaa kaavakonsultin, jonka kunta hyväksyy omien hallintosääntöjensä
mukaisesti.
Kaavoitussopimuksen laatiminen Hämeenkyrön kunnan ja Ilmatar Energy Oy:n
välille arviolta heinä-elokuu 2021
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja YVA-ohjelma valmistellaan
loppukesällä 2021 ja asetetaan nähtäville syksyllä 2021.
OAS ja YVA-ohjelmaan saadut lausunnot ja mielipiteet huomioiden valmistellaan
kaavaluonnos ja YVA-selostus, joka valmistuu mm. tarvittavista selvityksistä
riippuen arviolta syksyllä 2022 ja asetetaan sen jälkeen nähtäville.
Kaavaluonnokseen ja YVA-selostukseen saadut lausunnot ja mielipiteet
huomioiden valmistellaan kaavaehdotus loppuvuonna 2022.
Kaavan hyväksymiskäsittely kunnanvaltuustossa sijoittuisi vuoden 2023
alkuvuoteen.
Kaavan hyväksymisen jälkeen haetaan rakennusluvat.
Rakentaminen voisi alkaa alustavasti vuonna 2024, jolloin tuulivoimapuisto voisi
olla tuotannossa vuonna 2026-2027.
Tuulivoimapuisto on tuotannossa teknologisesta kehityksestä riippuen noin 30-
40 vuotta, jonka jälkeen tuulivoimatoimija purkaa laitteistot ja maisemoi alueen.
Muu rinnakkainen toiminta (mm. metsätalous, metsästys ja virkistyskäyttö) on
alueella sallittua myös tuulivoimaloiden käytön aikana.
Maanomistus
Ilmatar on solminut maanvuokrasopimukset suunnitellulla Konikallion
tuulivoimaalueella suurimman osan alueen maanomistajien kanssa. Jäljellä olevien
kiinteistönomistajien kanssa neuvotellaan maanvuokrasopimuksesta prosessin
aikana.
Kaava-alue
Suunnitellun Konikallion tuulivoimahankkeen Hämeenkyrön puoleinen kaava-alue
sijoittuu Hämeenkyrön kunnan luoteisrajalle, Hirvineva-Löyttyneva-Kivinevaalueille.
Kaava-alueen alustava rajaus on esitetty tämän kaavoitusaloitteen
liitteenä (Liite 1.).
Hämeenkyrön voimaloiden sijoittelu tukeutuu Pirkanmaan maakuntakaavassa
osoitettuun tv-alueeseen. Hämeenkyrön kaava-alue mahdollistaa arviomme mukaan
maksimissaan seitsemän tuulivoimalan sijoittamisen. Etäisyyttä esiselvitysvaiheen
suunnitelluilta voimalapaikoilta lähimpään asutukseen on yli 1,5 kilometriä. Selvyyden
vuoksi todetaan, että tarkat voimalasijainnit, voimaloiden lukumäärä ja lopullinen
kaava-alueen rajaus tulevat täsmentymään muun muassa kaavaprosessin aikana
tehtyjen selvitysten perusteella.
Vaikutusten huomioiminen prosessissa
Tulemme selvittämään tuulivoimapuiston vaikutukset kattavasti kaavaprosessin
aikana, jonka rinnalla toteutetaan laaja ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA).
Lopulliset voimalasijainnit, voimalamäärä ja lopullinen kaava-alue tullaan
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tarkentamaan muun muassa YVA-menettelyn ja kaavoituksen aikana tehtävien
selvitysten tuloksien pohjalta.
Kaavoitusprosessin aikana tullaan luontoselvitysten lisäksi laatimaan kattavat
arvioinnit muun muassa maisema, melu- ja välkevaikutuksista. Odotettavissa olevia
vaikutuksia havainnollistaaksemme olemme esittäneet kuitenkin jo
tämän kaavoitusaloitteen liitteenä alustavat melu- ja välkemallinnuskartat (liite 2. ja
liite 3.). Karttojen mallinnuksissa käytetyt voimalatyypit ovat alustava arvio siitä,
minkälaisia voimaloita voisi olla yleisesti käytössä, kun tuulivoimahankkeen luvat ovat
saaneet lainvoiman. Melumallinnuksen voimalan lähtöäänitaso on sama kuin tällä
hetkellä markkinoilla olevalla suurimmalla 6,2 megawatin voimalalla, lisättynä +2
desibeliä. Alustavien välkevaikutuksien arvioinnissa olemme käyttäneet voimalaa,
jonka tornin korkeus olisi 225 metriä ja roottorihalkaisija 250 metriä (siiven
pyyhkäisykorkeus 350 metriä). Lopulliset toteutettavat voimalatyypit tulevat olemaan
markkinoilta rakennuslupien myöntämisen jälkeen yleisesti saatavilla olevia
voimalatyyppejä.
Olemme myös alustavasti jo selvittäneet vaikutuksia maisemaan teettämällä
alustavaan voimalasijoitteluun perustuvan näkymäalueanalyysin (liite 6). Sen
perusteella tuulivoimalat eivät juurikaan tule näkymään Vatulanharjun – Ulvaanharjun
alueelle, etenkään sen alueella kulkevalle Pirkan uralle. Sen sijaan avoimille
peltoalueille voimalat tulevat paikoin näkymään, kuten Vesajärven kylän alueelle (liite
4). Havainnekuvia laaditaan lisää ja näkymäalueanalyysi päivitetään
kaavoitusprosessin aikana vastaamaan tarkentuneita suunnitelmia.
Kustannusten jakautuminen
Ilmatar Energy Oy tulee vastaamaan kaavoituksen kustannuksista erikseen tehtävän
kaavoitussopimuksen ehtojen mukaisesti. Ilmatar Energy Oy teettää lakisääteisen
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ja vastaa tarvittavien suunnitelmien,
selvitysten ja vaikutusarviointien kustannuksista. Ilmatar ehdottaa, että Hämeenkyrön
kunta vastaa kaavaprosessin lakisääteisistä hallinnollisista kustannuksistaan
osayleiskaavan käsittelyvaiheisiin liittyvissä lakisääteisissä tehtävissä.
Lisätietoja asiasta antaa:
Lauri Vierto
lauri.vierto@ilmatar.fi
050 3765204"
Hallintosäännön mukaisesti kaavan laatimispäätös kuuluu hallituksen ratkaistavaksi.
Kunta pitää tärkeänä sitä, että hakija avaa hankkeelle julkiset hankesivut, jossa
tiedotetaan suunnittelun etenemisestä ja valmistuneista selvityksistä.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus hyväksyy Ilmatar Energy Oy:n esityksen oikeusvaikutteisen
tuulivoimaosayleiskaavan laadinnan aloittamisesta Hämeenkyrön kunnan
luoteisrajalle, Hirvineva-Löyttyneva-Kivineva alueille. Hämeenkyrön kunta vastaa
omista kaavaprosessin lakisääteisistä hallinnollisista kustannuksistaan, mutta hakija
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vastaa prosessiin liittyvistä kuulutus- yms kustannuksista. Näistä sovitaan
tarkemmin myöhemmin hallituksessa hyväksyttävässä kaavoitussopimuksessa.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Ilmatar Energy Oy, tekninen lautakunta, kunnanjohtaja Alenius, kaavasuunnittelija
Saloranta
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§ 175
Viranhaltijoiden päätösluettelot ja toimielinten pöytäkirjat
Hallitukselle annetaan tiedoksi viranhaltijapäätökset. Viranhaltijapäätökset ovat
pykälän oheismateriaalina.
Päätökset ajalla 8.6. - 14.6.2021:
Kunnanjohtaja: viranhaltijapäätös 7/2021
Talous- ja hallintojohtaja: ei viranhaltijapäätöksiä
Henkilöstöpäällikkö: ei viranhaltijapäätöksiä
Hallitukselle tiedoksi annettavat pöytäkirjat ja muistiot (pöytäkirjat ovat luettavissa
kunnan nettisivuilta):
Ajalla 8.6.-14.6.2021 ei ole uusia pöytäkirjoja eikä muistioita tiedotettavana.

Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 176
Otto-oikeuspykälä
Hallintosäännön 17 § ja 18 § määrää otto-oikeuden käyttämisestä ja rajaamisesta.
Päätökset aikavälillä 8.6. - 14.6.2021:
Elämänlaatupalvelujen esimies
Viranhaltijapäätös:
§ 13 Kirjastonhoitajan rekrytointi, 08.06.2021
Hoitotyön päällikkö
§ 7 Hoiva-avustajan valinta ,asumispalvelut vakanssinro 3043, 09.06.2021
Kirkonkylän koulun rehtori
§ 3 Erityisluokanopettajan virka (vakanssi 4526) 1.8.2021-, 14.06.2021
Mahnalan Ympäristökoulun rehtori
§ 3 Erityisluokanopettajan ottaminen toistaiseksi voimassa olevaan virkaan (vakanssi
4904), 09.06.2021
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus ei käytä otto-oikeuttaan lueteltuihin päätöksiin.
Päätös
Hyväksyttiin.
Päivi Leskinen ja Timo Mäkelä poistuivat esteellisiksi ilmoittautuneina tämän asian
käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden peruste: he ovat asianosaisia.
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§ 177
Ilmoitusasiat
1. Kalalahteen mahdollisesti sijoittuvan yrityksen edustaja kertoo yhtiön
suunnitelmista ennen kokouksen alkua.
2. Lauri Vierto Ilmatar Oy:stä selostaa yhtiön kaavoituspyyntöä teamsin välityksellä.
3. Henkilöstöpäällikkö Mira Hirvonen-Ylinen ja sivistysjohtaja Kimmo Levänen
selostavat käytyjä yt-neuvotteluita.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Muutoksenhakukielto
§168, §169, §170, §172, §173, §174, §175, §176, §177
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl
50 § 2 mom.)
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Oikaisuvaatimus
§171
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.
Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai
erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hämeenkyrön kunnan
kunnanhallitus.
Postiosoite: Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero: 03 - 565 23000
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hämeenkyrön kunnan
kirjaamosta kirjaamon aukioloaikana ma-pe klo 9.00 - 15.00.
Hämeenkyrön kunta
Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelin: (03) 565 23000

