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KUNNANHALLITUS

Kokouksen paikka
ja aika

Juupajoen kunnanvirasto, maanantaina 5.3.2018 klo 16.00 – 18.21

Läsnäolevat jäsenet

Jani Jauhiainen
Juha Soikka
Juho Eskola
Johanna Kallenautio
Anne Lepola
Heikki Sikiö
Iiri Välttilä
Emmi Pajunen
Taija Heletoja

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, puheenjohtaja § 32
jäsen
varajäsen
”

Muut läsnäolevat

Pekka Rae
Hannu Hämylä
Ulla Mäkinen
Pirkko Lindström
Mervi Korhonen
Anne Tuovila
Pekka Maasilta

valtuuston puheenjohtaja
valtuuston I varapuheenjohtaja
valtuuston II varapuheenjohtaja
kunnanjohtaja
pöytäkirjanpitäjä
hyvinvointijohtaja
tekninen johtaja

Kokouksen laillisuus
ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajat

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juho Eskola ja Anne Lepola.

Allekirjoitukset
Puheenjohtaja

Juha Soikka

Tilapäinen puheenjohtaja § 32

Heikki Sikiö

Pöytäkirjanpitäjä

Mervi Korhonen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Juupajoella

Juho Eskola
pöytäkirjantarkastaja

5 . 3 . 2018

Anne Lepola
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja pidetään nähtävillä kunnanvirastolla ja yleisessä tietoverkossa 7.3.2018 alkaen.
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Ennen ensimmäisen pykälän käsittelyä kunnanhallitus tutustui Koskiportin tiloihin klo 16.00 –
16.30.
’23 §

VALTUUSTON 19.2.2018 PITÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS
JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
Kunnanhallituksen tehtävänä on valtuuston päätösten laillisuusvalvonta ja
täytäntöönpano. Valtuusto on pitänyt kokouksensa 19.2.2018 ja käsitellyt pykälät
1 - 4.
Valtuusto teki päätökset seuraavista asioista:
-

Omakotitonttien ja lisämaan myyntihinnat ja -ehdot
Keskustelun kuluessa Heikki Sikiö esitti valmisteltavaksi tonttien
myyntikampanjaa, esim 1 €/tontti, seuraavaan valtuuston kokoukseen
mennessä.
Hänen esitystään kannattivat Juho Eskola ja Iiri Välttilä (kokoomuksen
valtuustoryhmä).
Jahi Jauhiainen ei vastustanut esitystä, mutta painotti, että
rakennusvelvoite tulee selvittää.
Keskustelun päätyttyä valtuuston puheenjohtaja totesi valtuuston
hyväksyneen kunnanhallituksen esityksen.
Lisäksi valtuusto hyväksyi yksimielisesti Heikki Sikiön ponsiehdotuksen ja
päätti lähettää ehdotuksen kunnanhallitukselle edelleen käsiteltäväksi.

-

Juupajoen kuntastrategia 2025.

EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus päättää todeta kunnanvaltuuston 19.2.2018 pidetyssä kokouksessa
tehdyt päätökset laillisiksi ja valitusajan jälkeen täytäntöönpanokelpoisiksi.
Päätösten osalta voidaan ryhtyä täytäntöönpanotoimiin myös ennen
lainvoimaisuutta siltä osin, kun se on Kuntalain 98 §:n mukaan mahdollista.
Kunnanhallitus lähettää Heikki Sikiön tekemän ja valtuuston hyväksymän
ponsiesityksen teknisen johtajan valmisteltavaksi 30.4.2018 mennessä.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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KORKEAKOSKEN VESIJOHDON UUSIMINEN / HANKINTAPÄÄTÖS

Valmistelija: tekninen johtaja Pekka Maasilta, puh. 0400 131 174
Vuoden 2018 talousarvion investointiosassa on varattu 200.000 € Korkeakosken
vesihuollon saneeraukseen.
Tekninen toimi on pyytänyt KVR-urakkatarjoukset vanhan asbestisementti vesijohdon uusimisesta välillä Koskitie (Koskitie 52) – Käpylä (Käpyläntie).
Vesijohdon uusiminen on tehtävä kaivamattomalla menetelmällä. Uusittavan
vesijohdon pituus on n. 980 m, liitoskaivantoja (tonttijohdot ja linjasulut) on
yhteensä n. 25 kpl.
KVR-urakkaan kuuluu työn suorittamisen lisäksi kaikkien tarvittavien suunnitelmien
laatiminen sekä viranomaislupien hankinta.
Urakkatarjouspyyntöön on laadittu seuraavat kaupalliset asiakirjat:
Kaupalliset asiakirjat
Asiakirja/tunnus

Asiakirjan nimi

Pvm

Tarjouspyyntö
Tarjouslomake
Urakkaohjelma
Työselitys
Yksikköhintaluettelo
Turvallisuusasiakirja
Kartta1:5000

2.1.2018
2.1.2018
2.1.2018
2.1.2018
2.1.2018
2.1.2018
2.1.2018

Huom.

Tarjoukset on pyydetty viideltä urakoitsijalta.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus hyväksyy edullisimman tarjouksen tehneen Virtain Kiinteistöpalvelu
Oy:n tarjouksen vertailuhintaan 167.185,00 € (alv 0 %).
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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HENKILÖSTÖASIOITA / TÄYTTÖLUPIA KOULUTOIMEEN

Valmistelija: Rehtori Lea Nurminen, puh. 050 511 2836
Perusopetuksen rehtori pyytää lupaa henkilöiden palkkaamiseen seuraaviin
tehtäviin:
-

Koulunkäynninohjaajan palkkaaminen määräaikaisena kevätlukukauden 20172018 loppuun asti ja toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 6.8.2018
alkaen.
Koulunkäynninohjaaja irtisanoutui toistaiseksi voimassa olevasta työsuhteesta
helmikuun alussa.
Perusteet määräaikaiselle täyttämiselle kevätlukukauden 2017-2018 loppuun
asti:
koulunkäynninohjaajan työllistämisen vaikeus koko kesäksi koulujen kesäloman
ajaksi, kun ei ole ehtinyt kertyä vuosilomia.

-

Luokanopettajan palkkaaminen toistaiseksi voimassa olevaan virkaan.
Juupajoen peruskoulussa on tällä hetkellä työssä 2 luokanopettajaa
määräaikaisessa virkasuhteessa. Kirkonkylän koululle tarvitaan alkuopetukseen
luokanopettaja, kun ikäluokat kokonaisuudessaan aloittavat koulupolkunsa
siellä. Viran täyttäminen ei lisää nykyistä opettajamäärää vaan nyt
määräaikaisena ollut virka täytetään toistaiseksi.

EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus hyväksyy esitetyt täyttöluvat koulutoimeen.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus hyväksyi esityksen koulunkäynninohjaajan palkkaamisesta
määräaikaisena kevätlukukauden 2017-2018 loppuun asti ja toistaiseksi voimassa
olevaan työsuhteeseen 6.8.2018 alkaen.
Kunnanhallitus päätti siirtää seuraavaan kokoukseen esityksen luokanopettajan
palkkaamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkaan.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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JUUPAJOEN KUNNAN EDUSTAJA POKO RY:N YLEISEEN KOKOUKSEEN JA
HALLITUKSEEN
PoKo ry on yksi 55 Suomessa toimivasta alueellisesta Leader -toimintaryhmästä.
PoKo ry:n toimialueen kuntia ovat Ruovesi, Virrat, Mänttä-Vilppula ja Juupajoki.
Juupajoen kunta on kuulunut Poko -toimialueeseen vuodesta 2014 lähtien kunnan
aiemman Leader -kumppanin Pomoottorin toiminnan päätyttyä 31.12.2013.
Ylintä päätösvaltaa Poko ry:ssä käyttää yhdistyslain mukaisesti yleinen kokous.
Vuosikokous valitsee yhdistyksen hallitukseen 9-15 varsinaista jäsentä, joista yksi
valitaan puheenjohtajaksi.
Yhdistyksen toimintaa ohjaa Leader -ryhmäperiaatteita noudattava
kolmikantaperiaatteen mukaan muodostettu hallitus. Hallitukseen nimetään
edustajia yritystoimijoista, maaseudun asukkaista sekä kunnista.
Hallituksen muodostamisessa noudatetaan alueellista tasapainoa, eli alueen
jokaisesta kunnasta valitaan kolme edustajaa hallitukseen, yksi kustakin
kolmikannasta. Hallituksen muodostamisessa painotetaan hallituksen moninaista
osaamista ja erilaisia yhteiskunnallisia taustoja. Tasa-arvonäkökulmat ja
ikäjakauma huomioidaan. Hallituksen puheenjohtajuus ja jäsenyydet ovat auki
jokaisessa vuosikokouksessa. Maksimi toimikausi on kuusi vuotta yhtäjaksoisesti.
Juupajoen kunnan edustajana Poko ry:n hallituksessa on ollut Pirkko Lindström.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus nimeää Juupajoen kunnan edustajan Poko ry:n keväällä pidettävään
yleiseen kokoukseen.
Kunnanhallitus antaa kokousedustajalle toimiohjeen Juupajoen kunnan edustajaksi
Poko ry:n hallitusjäseneksi.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus nimesi Poko ry:n keväällä pidettävään yleiseen kokoukseen
hallituksen puheenjohtaja Jani Jauhiaisen.
Juupajoen kunnan edustajaksi Poko ry:n hallitusjäseneksi esitetään kunnanjohtaja
Pirkko Lindströmiä.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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JUUPAJOEN KUNNAN EDUSTAJA TAMPEREEN KESÄYLIOPISTON
YLEISEEN KOKOUKSEEN
Tampereen kesäyliopisto järjestää avointa korkeakouluopetusta, sekä muuta
ammatillisiin ja sivistyksellisiin osaamistarpeisiin vastaavaa koulutusta.
Kesäyliopiston koulutus on avointa kaikille iästä ja aikaisemmasta koulutuksesta
riippumatta. Tampereen kesäyliopistossa opiskelee vuosittain n. 5000 opiskelijaa
500 eri kurssilla tai koulutuskokonaisuudessa. Opetustunteja kertyy n. 13 000/vuosi.
Tampereen kesäyliopiston ylläpitäjä on Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry.
(perustettu 1955), jonka jäseninä ovat kaikki pirkanmaalaiset korkeakoulut ja kunnat
sekä 4 henkilöjäsentä. Toiminta-alue on Pirkanmaan maakunta.
Kesäyliopiston johtokuntana toimii kesäyliopistoyhdistyksen hallitus.
Tampereen kesäyliopiston yleinen kokous pidetään 5.4.2018.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus nimeää Juupajoen kunnan edustajan Tampereen kesäyliopiston
yleiseen kokoukseen.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus nimesi Juupajoen kunnan edustajaksi Tampereen kesäyliopiston
yleiseen kokoukseen hallituksen puheenjohtaja Jani Jauhiaisen.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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NOKIAN KAUPUNGIN MAHDOLLINEN LIIITTYMINEN MÄNTTÄ-VILPPULAJUUPAJOKI YHTEISTOIMINTA-ALUEESEEN / NOKIAN KAUPUNGIN
NEUVOTTELUESITYS JUUPAJOEN KUNNALLE JA MÄNTTÄ-VILPPULAN
KAUPUNGILLE NOKIAN KAUPUNGIN MAHDOLLISESTA LIITTYMISESTÄ AO.
KUNTIEN MUODOSTAMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUEESEEN

Kunnanhallitus 12.2.2018 § 19
Nokian kaupunki etsii ratkaisua, jolla se voisi rakentaa uuden hyvinvointikeskuksen
ja turvata kuntalaistensa lähipalvelut sosiaali- ja terveyspalveluissa. Nykyinen
Nokian kaupungin terveyskeskus on pahoin vaurioitunut mikrobien vuoksi, ja
kaupunginvaltuusto on päättänyt periaatteellisesti uuden hyvinvointikeskuksen
rakentamisesta tammikuussa 2017. Kaupunki on saanut hyvinvointikeskukselle
sosiaali- ja terveysministeriön (STM) poikkeusluvan, jotta se voi rakentaa uudet,
terveelliset tilat. Hyvinvointikeskukseen on tarkoitus tuoda sekä sosiaali- että
terveyspalveluita sote-uudistuksen tavoitteiden mukaisesti.
STM:n tulkinnan mukaan uusi hyvinvointikeskus ei kuitenkaan varmuudella siirtyisi
maakunnan vastuulle sote-uudistuksen yhteydessä, vaikka keskukselle on STM:n
poikkeuslupa. Tämän vuoksi kaupungin on harkittava erilaisia ratkaisuja
välttääkseen toimitiloihin liittyvän taloudellisen riskin sen jälkeen, kun sosiaali- ja
terveydenhuolto siirtyy pois kuntien toimivallasta. Alustavan tilaohjelman mukainen
keskuksen vaatima investointi on arvoltaan noin 35 miljoonaa euroa.
Yksi vaihtoehto hyvinvointikeskuksen rakentamiseksi ja lähipalvelujen
turvaamiseksi on liittyminen johonkin yhteistoiminta-alueeseen. Mänttä-Vilppulan
yhteistoiminta-alueella sosiaali- ja terveyspalvelut on ulkoistettu kunnan ja
yksityisen tuottajan yhteisyhtiölle jo vuodesta 2013. Mänttä-Vilppulan kumppani on
Pihlajalinna-konserni, jolla on Suomessa laaja kokemus kokonaisulkoistuksista.
Kilpailutuksessa ja hankinnassa on otettu huomioon sopimuksen
laajentamismahdollisuus palvelujen tuottamisesta laajemmalle väestöpohjalle.
Nokian kaupungin tavoitteena on varmistaa kaupunkilaisille toimivat ja vaikuttavat
sote-palvelut terveellisissä ja turvallisissa tiloissa sekä turvata työpaikkojen
säilyminen Nokialla. Yhteistoiminta-alueeseen liittyminen mahdollistaisi
hyvinvointikeskuksen rakentamisen niin, ettei Nokian kaupungin tarvitsisi hankkia
keskuksen rahoitusta tai ottaa kiinteistöriskiä tai suoraa vuokravastuuta.
Yhteistoiminta-alueeseen liittymistä käsitellään Nokian kaupunginvaltuustossa
12.2.2018. Kaupunginhallitus esittää selvityksen käynnistämistä.
Tavoitteena on, että lopulliset päätökset yhteistoiminta-alueeseen liittymisestä ja
palveluiden tuottamisesta olisivat tehtävissä ennen kesää 2018, mikäli Nokian
kaupunginvaltuusto päättää yhteistoiminta-alueeseen liittymisen selvittämisestä, ja
Mänttä-Vilppula vastuukuntana vastaa selvityspyyntöön myönteisesti. Nokian
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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kaupungilla mahdollisesti laajentuva Mäntä-Vilppulan ja Juupajoen yhteistoimintaalue aloittaisi toimintansa siten aikaisintaan syksyllä 2018. Uuden
hyvinvointikeskuksen toteuttamisaika on arviolta noin 18 kuukautta.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kokouksessa annettavan selvityksen.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjaan merkittiin, että Iiri Välttilä poistui tämän pykälän kohdalla klo 17.05.
Uudeksi pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Emmi Pajunen.
Kunnanhallitus 5.3.2018 § 28
Nokian kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.2.2018 päättänyt esittää MänttäVilppulan kaupungille ja Juupajoen kunnalle neuvottelujen käynnistämistä Nokian
kaupungin liittymisestä em. kuntien muodostamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden
yhteistoiminta-alueeseen. Nokian kaupunginvaltuusto on samalla edellyttänyt, että
yhteistoiminta-alueeseen liittymisestä tehdään kattava selvitys
ennakkovaikutusarviointeineen.
Nokian kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.2.2018 tehnyt neuvottelukutsun
Mänttä-Vilppulan kaupungille sekä Juupajoen kunnalle ja nimennyt omalta osaltaan
neuvottelijat.
Kuntalain 49 §:n mukaisesti kunnat ja kuntayhtymät voivat sopimuksen nojalla
hoitaa tehtäviään yhdessä. Mänttä-Vilppulan kaupungin ja Juupajoen kunnan
valtuustot ovat päättäneet yhdenmukaisin päätöksin 30.6.2014, että kunnat
muodostavat sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen, jonka vastuukuntana
toimii Mänttä-Vilppulan kaupunki ja yhteistyökuntana Juupajoen kunta.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelutuotanto yhteistoiminta-alueella on ulkoistettu
2015 syksyllä ja 2016 talvella toteutetun kilpailutuksen perusteella. Mänttä-Vilppulan
kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.6.2016 (149 §) hyväksynyt kilpailutuksen
perusteella solmitun palvelusopimuksen Pihlajalinna-ryhmittymän kanssa. Palvelusopimuksen pohjalla olevan kilpailutukseen liittyneessä tarjouspyynnössä on todettu, että: "Palveluntuottajan voidaan edellyttää tuottavan hankinnan sisältöä vastaavia palveluita Mänttä-Vilppulan kaupungin lisäksi mahdollisten olosuhdemuutosten,
kuten kuntaliitosten, vastuukuntamallin, yhteistoiminta-alueen tai tulevan sote-uudistuksen seurauksena samoilla periaatteilla osana samaa hankintasopimusta myös
laajemmalle, yhteensä maksimissaan 60 000 asukkaan väestöpohjalle.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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Väestöpohja voi laajentua esimerkiksi yllä mainittujen naapurikuntien tai muiden
Pirkanmaan tai Keski-Suomen kuntien suuntaan."
Edelleen 20.6.2016 solmitussa palvelusopimuksessa on todettu, että: "Palveluntuottajan voidaan edellyttää tuottavan hankinnan sisältöä vastaavia palveluita MänttäVilppulan kaupungin ja Juupajoen kunnan lisäksi mahdollisten olosuhdemuutosten,
kuten kuntaliitosten, vastuukuntamallin, yhteistoiminta-alueen tai tulevan sote-uudistuksen seurauksena samoilla periaatteilla osana samaa hankinta-sopimusta myös
laajemmalle, yhteensä maksimissaan 60 000 asukkaan väestöpohjalle.
Väestöpohja voi laajentua esimerkiksi naapurikuntien tai muiden Pirkanmaan tai
Keski-Suomen kuntien suuntaan."
Esityslistan liitteenä nro 1 on ote Nokian kaupunginhallituksen päätöksestä
19.2.2018.
Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus on kokouksessaan 26.2.2018 päättänyt vastata
myöntävästi Nokian kaupungin neuvotteluesitykseen edellytyksellä, että myös
Juupajoen kunta hyväksyy esityksen.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus päättää
-

hyväksyä Nokian kaupungin neuvottelupyynnön sekä aloittaa neuvottelut ja
selvitystyön Nokian mahdollisesta liittymisestä yhteistoiminta-alueeseen

-

nimetä neuvottelijat ko. neuvotteluihin seuraavasti: kunnanvaltuuston
puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja lisäksi
kunnanjohtaja voi nimetä neuvotteluihin asiantuntijoita tarpeen mukaan

-

todeta, että projektin muusta poliittisesta ja operatiivisesta rakenteesta
päätetään erikseen

-

todeta, että mahdollinen liittyminen yhteistoiminta-alueeseen ja muut siihen
liittyvät järjestelyt valmistellaan päätettäväksi kunnanvaltuustoon kesäkuun 2018
loppuun mennessä.

PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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29 §

TILAISUUDET JA TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT
1)
2)
3)
4)

Seuraava kunnanhallituksen kokous pidetään 26.3.2018.
Seuraava valtuuston kokous pidetään 21.5.2018.
Tilintarkastus 26. - 28.3.2018.
Tilinpäätöksen ennakkotieto.

EHDOTUS (Kj):
Merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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55

TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJOIDEN
PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
1) Kunnanjohtajan päätös 21.2.2018. Allekirjoitus- ja tilinkäyttöoikeuksien
myöntäminen.
2) Kunnanjohtajan päätös 21.2.2018. Laskutussopimuksen tekeminen Ikean
kanssa.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:

JUUPAJOEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA 3/2018

KUNNANHALLITUS

5.3.2018

31 §

56

KIRJELMÄT
1) Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös 22.2.2018.
Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti.
2) Mänttä-Vilppulan kaupungin peruspalvelulautakunnan kokouksen 21.2.2018
esityslista.
3) Mänttä-Vilppulan kaupungin peruspalvelulautakunnan kokouksen 21.2.2018
pöytäkirja.
4) Nokian kaupunginhallituksen kokouksen 19.2.2018 pöytäkirjanote § 47.
Neuvotteluesityksen tekeminen Mänttä-Vilppulan kaupungille ja Juupajoen
kunnalle Nokian kaupungin mahdollisesta liittymisestä ao. kuntien
muodostamaan yhteistoiminta-alueeseen.
5) Nokian kaupunginvaltuuston kokouksen 12.2.2018 pöytäkirjanote § 9.
Hyvinvointikeskuksen investoinnin taloudelliset riskit, vaihtoehtoiset
toimintamallit sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun
mahdollista siirtämistä koskeva neuvotteluesitys.
6) Nokian kaupunginvaltuuston kokouksen 12.2.2018 § 9 liite, luettelo annetuista
äänistä.
7) Oriveden kaupungin lausuntopyyntö 19.2.2018 Oriveden
rantaosayleiskaavaehdotus.
8) Oriveden kaupunginhallituksen kokouksen 15.01.2018 pöytäkirjanote § 6,
Oriveden kaupungin rantaosayleiskaavaehdotus.
9) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuntataulu, tammikuu
2018.
10) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen työllisyyskatsaus
tammikuu 2018.
11) Pirkanmaan Jätehuollon tiedote 19.2.2018 Koukkujärven biokaasulaitos on
valtion energiakärkihanke.
12) Pirkanmaan liiton 20.2.2018 lähettämä tilinpäätös 2017.
13) Pirkanmaan maakuntahallituksen kokouksen 19.2.2018 esityslista.
14) Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tilannekatsaus 31.1.2018.
15) Sasky koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksen 1.2.2018 pöytäkirja.
16) Suomen Kuntaliiton yleiskirje 20.2.2018. Kansallinen veteraanipäivä.
17) Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksen 07.02.2018
pöytäkirja.
18) Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksen 7.2.2018 §
5 hyväksytty liite 4. Jätehuoltomääräyksiin esitettävät muutokset.
19) Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksen 7.2.2018
pöytäkirjanote § 5, jätehuoltomääräysten päivitys.
20) Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksen 7.2.2018
pöytäkirjanote § 6, jätestrategia.
21) Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan neuvottelutilaisuuden
7.2.2018 muistio.
22) Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan alueellisen
ympäristöterveydenhuollon jaosto kokouksen 15.02.2018 esityslista.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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23) Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan alueellisen
ympäristöterveydenhuollon jaoston kokouksen 15.02.2018 pöytäkirja.
24) Väestörekisterikeskuksen kirje 22.2.2018. Äänestysaluejaotuksen muuttamisen
ilmoittaminen maistraatille.
EHDOTUS (Kj):
Merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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