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Kunnanvaltuusto 

Kokousaika: Torstai    27.09 .2018 kel lo  19.00  – 20.10  

Kokouspaikka: Valtuustosal i  

Jäsenet: Jäsenet: 

 - Ahola Ari X Linna Jukka    1.varapuheenjohtaja      
 X Haikara Hanna - Luomala Elisa      
 X Hannula Ahti X Myllyoja Jarkko      
 X Honkala Kari Tapani X Pelkonen Teemu      
 X Huhtala Satu               - Päivärinta Markus      
 X Huovari Piritta X Pärkkä Annu      
 X Jokitalo Jukka X Rauhala Rami      
 - Jussila Mauno    2.varapuheenjohtaja X Rieskaniemi Kimmo      
 - Kangas Terhi     X Ruuttula Merja      
 X Kariniemi Anne X Sipilä Ari      
 X Korkeakangas Tapani X Toivola Antti     puheenjohtaja      
 - Korhonen Eero    3.varapuheenjohtaja X Tölli Lea Kaarina      
 X Koski Jenny - Viljamaa Simo      
 X Känsälä Pasi                 

   Varajäsenet: Muut  saapuvilla  olleet: 

 x Kinnunen Juha Viljamaa Simon varajäsen X Ranto Mauno  kunnanjohtaja           
 x Salonsaari Tapio Kangas Terhin varajäsen X Rossi Päivi vs.hallintopäällikkö           
                 
                 
                 
                 
                          

Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
sekä päätöksentekotapa: 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
Kaikki asiat käsiteltiin varsinaisessa kokouksessa. 

Käsitellyt asiat: Pykälät:    41  −  49  Sivut:    1  −  20 

Pöytäkirjan tarkastajat: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ahti Hannula ja Kari Honkala. 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja 
varmennus: 

 
 
 

Antti Toivola Päivi Rossi 
puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä  

Pöytäkirjan tarkastus: 
Pöytäkirja on tarkastettu ja 
todettu kokouksen kulun  
mukaiseksi.  

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti  2.10.2018 

 

 
Ahti Hannula Kari Honkala 

Pöytäkirjan 
nähtävänäpito: 

Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa torstaina  4.10.2018. 
 
 
 Mari Yrttikoski 
 toimistosihteeri  

Kunnanvaltuuston päätösten 
laillisuustarkkailu: Kunnanhallitus ___/___ 2018 

Pöytäkirjasta on  ___/___.2018 lähetetty jäljennös kirjastoon ja kirjastoautoon. 
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  toimitettu 20.9.2018 

Kunnanvaltuusto 

Aika: Torstai    27.09.2018     kello    19.00 

Paikka: Valtuustosali    K a h v i    kello  18.30 

Päätöksentekotapa: Varsinainen kokous 

 
§ : t                                                                                               Sivut 

41 §  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ............................................................................ 3 

42 §  Pöytäkirjan tarkastajien valinta ....................................................................................................................... 4 

43 §  Asemakaavan muutos kortteleissa 213 ja 214 (Hannunkankaan teollisuusalue) ........................................... 5 

44 §  Määräalan ostaminen tilasta Peltokangas 746-402-50-17 ............................................................................. 8 

45 §  Eron myöntäminen luottamustoimista Timo Takaselle ja luottamushenkilöiden valinta hänen tilalleen ....... 10 

46 §   Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunnan lainojen takaus............................................................................ 12 

47 §  Osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2018 ............................................................................................................... 16 

48 §  Muut mahdollisesti esille tulevat ja kiireellisiksi julistettavat asiat ................................................................. 17 
 
Valtuustoaloite: 

49 §  Annu Pärkän valtuustoaloite lastenhoidon vaihtoehdoista luottamustoimen hoitamisen ajaksi .................... 18 

 

HUOM! Mikäli et pääse kokoukseen, niin ilmoita siitä mahdollisimman pian kunnantalon neuvon-
taan joko puhelimitse (08) 4883 111 tai sähköpostilla neuvonta@sievi.fi. 

Pöytäkirjan 
nähtävänäpito: 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, julkaistaan yleisessä 
tietoverkossa torstaina4.10.2018. 

 

 

ANTTI TOIVOLA  Päivi Rossi  
puheenjohtaja,  mtty  vs.hallintopäällikkö 

Julkipanotodistus: Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle torstaina 20.9.2018. 
Kutsu on ilmoitettu myös paikallislehti Sieviläisessä keskiviikkona 26.9.2018. 

Ilmoitustaulunhoitaja 

 

   Tomi Kopakkala 
   Toimistosihteeri / palveluneuvoja 
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Kunnanvaltuusto 27.09.2018 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi: 
Sievin kunnanvirastossa  ___/___.2018 

Pöytäkirjanpitäjä 

     
  

Päivi Rossi 
vs. hallintopäällikkö 

 

41 §  KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 

Kunnanvaltuusto  27.09.2018 § 41 
 

Kutsu kunnanvaltuuston kokoukseen on lähetetty Kuntalain (410/2015) 94 §:n mukaisesti, asetettu 

kunnan ilmoitustaululle 20.9.2018 ja julkaistu paikallislehti Sieviläisessä 26.9.2018. 

 

Kuntalain (365/1995) 58 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi 

kolmasosaa (2/3) valtuutetuista (=18 hlöä) on saapuvilla. 

 

Päätösvaltaisuuden toteamiseksi toimitetaan nimenhuuto. 

 
Päätös:   Kokous todett i in  la i l l isest i  kool le kutsutuks i ja päätöksva l ta iseksi.  

Läsnä ol i  20 varsina ista valtuutet tua ja kaks i (2) varavaltuutet tua.   
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Kunnanvaltuusto 27.09.2018 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi: 
Sievin kunnanvirastossa  ___/___.2018 

Pöytäkirjanpitäjä 

     
  

Päivi Rossi 
vs. hallintopäällikkö 

 

42 §  PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 
 

Kunnanvaltuusto  27.09.2018 § 42 
 
Hallintosäännön 11 luvun 125 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja tarkastetaan siten, 
että kussakin kokouksessa tähän tehtävään valitaan kaksi valtuutettua. 
 
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Simo Viljamaa ja Ari Ahola. 
 
Päätös:   Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ahti Hannula ja Kari Honkala. 
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Kunnanvaltuusto 27.09.2018 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi: 
Sievin kunnanvirastossa  ___/___.2018 

Pöytäkirjanpitäjä 

     
  

Päivi Rossi 
vs. hallintopäällikkö 

 

Dnro TE:3 /10.02.03/2018 
 
43 § ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 213 JA 214 (HANNUNKANKAAN TEOLLISUUS-

ALUE) 
 

Tekninen ltk 24.01.2018 § 
 
Kaavan muutosalue sijaitsee Hannunkankaan teollisuusalueella kortteleiden 213 ja 214 alueella ja 
niiden lähiympäristössä. Kohdealue rajoittuu Sepäntiehen ja Kt 63 (Toholammintie). 
Voimassa olevaa kaavaa muutetaan niin, että Paljetien tie alue liitetään em. kortteleihin ja kortte-
lien merkintöjä muutetaan ja tontin rajoja tarkistetaan. Sepäntien varteen teollisuusrakennuspaik-
kojen osoittamista. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 § mukainen kaa-
van valmisteluluonnos asetetaan kahden viikon ajaksi nähtäville ja kuullaan osallisia osallistumis- 
ja arviointisuunnitelman mukaisesti. 
 
Kaava-aineisto on oheismateriaalina (toimitetaan jälkikäteen) 
 
Teknisen johtajan päätösehdotus: Lautakunta päättää asettaa osallistumis- ja arviointisuunni-
telman sekä kaavaluonnoksen nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 63 § mukaisesti kahden vii-
kon ajaksi ja suorittaa osallisten kuulemisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja Paavo Hankonen puh. 044 4883262, sp. etunimi.sukunimi@sievi 
 

Tekninen lautakunta 21.3.2018 16 § 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavaluonnos ovat olleet nähtävillä 1.2 – 14.2.2018. 
Luonnoksesta ei jätetty yhtään muistutusta.  
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on pyydetty lausunnot seuraavilta yhteistyöelimiltä ja tahoil-
ta: 
 
- Sievin kunnan ympäristölautakunnalta 
Viranomaiset: 
- Pohjois-Pohjanmaan liitto 
- Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
- Pohjois-Pohjanmaan museo 
- Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, ympäristöterveydenhuolto 
Etujärjestöt ja muut tahot: 
- Korpelan voima 
- Jokilaaksojen pelastuslaitos 
- Sievin vesiosuuskunta 

 
Lausunnon antoivat: 
- Pohjois- Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 
- Jokilaaksojen pelastuslaitos 
- Pohjois-Pohjanmaan museo 
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Kunnanvaltuusto 27.09.2018 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi: 
Sievin kunnanvirastossa  ___/___.2018 

Pöytäkirjanpitäjä 

     
  

Päivi Rossi 
vs. hallintopäällikkö 

 

 
Kaavanlaatijan vastineet annettuihin lausuntoihin ovat asemakaava selostuksen liitteenä. Asema-
kaavaan ja asemakaavan selostukseen on tehty ELY-keskuksen esittämät tarkistukset. Muissa 
lausunnoissa ei ollut huomautettavaa asemakaavan suhteen. 
Asemakaava ehdotus on asetettava maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 § nähtäville 30 vrk:n 
ajaksi ja pyydettävä lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan. 
 
Ehdotusvaiheen asemakaavasuunnitelmat ovat oheismateriaalina. 
 
Teknisen johtajan päätösehdotus: Lautakunta esittää, että kunnanhallitus päättää asettaa ase-
makaava ehdotuksen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 § nähtäville 30 vrk:n ajaksi ja pyytää 
lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan. 
 
Merkittiin pöytäkirjaan, että jäsen Hanna Haikara jääväsi itsen tämän asian käsittelyn osalta ja 
poistui kokouksesta. 
Koska Hanna Haikara oli valittu toiseksi pöytäkirjan tarkastajaksi, valittiin tämän pykälän osalta 
toiseksi pöytäkirjan tarkastajaksi Ari Sipilä. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 

Kunnanhallitus  28.03.2018  §  55 
  
 Ehdotusvaiheen asemakaavasuunnitelmat ovat oheismateriaalina. 
 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esi-
tyksen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 

 
Kunnanhallitus  20.08.2018  §  95 
 

Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 3.4. – 2.5.2018 välisenä aikana. Ehdotuksesta pyydettiin 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti lausunnot. 
 
Nähtävilläoloaikana ehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Ehdotuksesta jätetyissä lausunnoissa ei 
ollut huomautettavaa.  
 
Oheismateriaalina on asemakaava ja merkinnät sekä 3.5.2018 tarkastettu kaavaselostus. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto vahvistaa asema-
kaavamuutoksen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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Kunnanvaltuusto 27.09.2018 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi: 
Sievin kunnanvirastossa  ___/___.2018 

Pöytäkirjanpitäjä 

     
  

Päivi Rossi 
vs. hallintopäällikkö 

 

Kunnanvaltuusto 27.09.2018 §  43 
 

Oheismateriaalina on asemakaava ja merkinnät sekä 3.5.2018 tarkastettu kaavaselostus. 
 
Hanna Haikara ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin. 
 

Lisätietoja: tekninen johtaja Paavo Hankonen, puh. 044 4883 262 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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Kunnanvaltuusto 27.09.2018 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi: 
Sievin kunnanvirastossa  ___/___.2018 

Pöytäkirjanpitäjä 

     
  

Päivi Rossi 
vs. hallintopäällikkö 

 

Dnro KH:58 /10.00.01/2018 
 
44 §  MÄÄRÄALAN OSTAMINEN TILASTA PELTOKANGAS 746-402-50-17 

 
Kunnanhallitus 20.08.2018 § 96 

 
Kunta on neuvotellut Jari Tuomen kanssa kiinteistön määräalakaupasta ja allekirjoittanut ehdolli-
sen kiinteistökauppakirjan. Kaupan kohteena on Sievin kunnan Haikolankylässä sijaitsevasta tilas-
ta Peltokangas 746-402-50-17 noin 6,8072 hehtaarin määräala. Kauppahinnaksi on neuvoteltu 
81 702,00 €. 
 
Kaupan kohde sijaitsee vt 28 varrella n. 0,4 km keskustasta Kokkolaan suuntaan. Määräala sijait-
see kirkonkylän asemakaava-alueella ja on asemakaavan merkinnän mukaan M-aluetta (maata-
lousalue). Määräala rajoittuu Kakaravaaran ja Hannunkankaan asuntoalueisiin. Tämän määräala-
kaupan myötä kunta omistaisi noin 20 hehtaarin yhtenäisen maa-alueen vt 28 varrella. 
 
Kauppakirja on oheismateriaalina. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Kuvassa kau-
pankohteena 
oleva määräala 
rasteroituna. 

 
 
 
 
 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy ehdollisen kiin-
teistökauppakirjan ja päättää ostaa edellä mainitun 6,8072 hehtaarin määräalan tilasta Peltokan-
gas 746-402-5-17, 81 702,00 euron kauppahinnalla. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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Kunnanvaltuusto 27.09.2018 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi: 
Sievin kunnanvirastossa  ___/___.2018 

Pöytäkirjanpitäjä 

     
  

Päivi Rossi 
vs. hallintopäällikkö 

 

Kunnanvaltuusto 27.09.2018 §  44 
 
 Kauppakirja on oheismateriaalina. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin. 
 

Lisätietoja: tekninen johtaja Paavo Hankonen, puh. 044 4883 262 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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Kunnanvaltuusto 27.09.2018 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi: 
Sievin kunnanvirastossa  ___/___.2018 

Pöytäkirjanpitäjä 

     
  

Päivi Rossi 
vs. hallintopäällikkö 

 

Dnro KH:61 /00.00.01/2018 
 
45 §  ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMISTA TIMO TAKASELLE JA LUOTTAMUSHENKI-

LÖIDEN VALINTA HÄNEN TILALLEEN 
 

Kunnanhallitus 20.08.2018 § 97 
 

Kunnanvaltuuston varajäsenen Timo Takasen kotipaikka on Väestörekisterikeskuksen mukaan 
Turku. Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka koti-
kunta kyseinen kunta on. Kuntalain 78 §:n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuu-
tensa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päätty-
neeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti. Valtuuston 
varajäsenyyden lisäksi Timo Takanen on koululautakunnan jäsen. 
 
Vaalilain (714/1998) 93 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan 
pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 17 §:n mukaisesti, jos valtuuston toimikau-
den aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi. Jollei kaikkia varavaltuutetun toimia saada täyte-
tyksi, jää varavaltuutettujen määrä vajaaksi. 
 
Tasa-arvolain (609/1986) 4 a §:n mukaan kunnallisten toimielimien jäsenistä sekä naisia että mie-
hiä tulee olla vähintään 40 prosenttia. Vaatimusta ei kuitenkaan tarvitse huomioida valtuuston ko-
koonpanossa. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se 
 
1. toteaa Timo Takasen luottamustoimet Sievin kunnassa päättyneeksi paikkakunnalta muuton ja 
vaalikelpoisuutensa menettämisen vuoksi ja että päätös pannaan täytäntöön heti,  
 
2. toteaa, että Perussuomalaiset rp:n vaalilistalla ei ole enää henkilöä, jota pyytää varavaltuutetuk-
si, joten pyyntöä keskusvaalilautakunnalle uuden varavaltuutetun määräämiseksi ei tehdä, sekä 
 
3. valitsee koululautakuntaan uuden jäsenen 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 

Kunnanvaltuusto 27.09.2018 §  45 
 
 Päätös: Valtuusto 

1. totesi Timo Takasen luottamustoimet Sievin kunnassa päättyneeksi paikkakunnalta muuton ja 
vaalikelpoisuuden menettämisen vuoksi ja että päätös pannaan täytäntöön heti, 
 

2. totesi, että Perussuomalaiset rp:n vaalilistalla ei ole enää henkilöä, jota pyytää varavaltuute-
tuksi, joten pyyntöä keskusvaalilautakunnalle uuden varavaltuutetun määräämiseksi ei tehdä, 
sekä 
 

3. valitsi koululautakunnan uudeksi jäseneksi Taneli Voltin Perussuomalaisten valtuustoryhmän 
ehdotuksen mukaisesti 
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Kunnanvaltuusto 27.09.2018 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi: 
Sievin kunnanvirastossa  ___/___.2018 

Pöytäkirjanpitäjä 

     
  

Päivi Rossi 
vs. hallintopäällikkö 

 

Lisätietoja: Kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200,  
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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Kunnanvaltuusto 27.09.2018 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi: 
Sievin kunnanvirastossa  ___/___.2018 

Pöytäkirjanpitäjä 

     
  

Päivi Rossi 
vs. hallintopäällikkö 

 

Dnro KH:109 /02.05.06/2017 
 
46 §  JOKILAAKSOJEN KUITUVERKKO-OSUUSKUNNAN LAINOJEN TAKAUS 

 
Kunnanhallitus  17.09.2018 § 106 

 
Kunnanvaltuusto on päättänyt (kvalt 10.4.2014 § 9) Sievin kunta perii takausprovision kaikista 
10.4.2014 jälkeen myöntämistään omavelkaisista takauksista. Takausprovision määrä on tytäryh-
tiöiltä 0,5 %. Muille takausprovision määrä päätetään takauksen yhteydessä vaihteluvälin ollessa 
0,5 % - 3 %. Takausprovisio maksetaan vuosittain ja lasketaan jäljellä olevalle pääomalle. 
 
Kunnanvaltuuston päätöksellä (kvalt 28.1.2016, § 5) Sievin kunta on päättänyt ottaa valokuituver-
kon rakentamisen ja ylläpitämisen tehtäväkseen kuntalain (410/2015) 7 §:n antaman itsehallinnon 
nojalla. Hanketta ja sen ottamista kunnan tehtäväksi perusteltiin mm seuraavasti: Laajakaistan ra-
kentaminen on tärkeä elinkeinopoliittisesti sekä haja-asutusalueiden tietoliikenneyhteyksien kan-
nalta. Perimmäisenä tavoitteena on kansalaisten ja yritysten tasa-arvoisuus asuin- ja sijaintipaikas-
ta riippumatta. Yritystoiminnan edellytykset ja kilpailukyky sekä kansalaisten palveluiden saanti ja 
osallistumismahdollisuudet paranevat, mikä mahdollistaa uusien palveluiden ja liiketoiminnan ke-
hittämisen. Erityisesti maaseudun elinkeinot tarvitsevat nykyaikana luotettavaa ja nopeaa verkko-
yhteyttä. Tarve maaseudulla voi olla jopa suurempi kuin taajamissa, todetaan hallituksen esityk-
sessä 176/2009 vp., s. 3. Myös kuntien tarvitsemat ja tarjoamat verkkopalvelut voidaan siirtää uu-
teen rakennettavaan verkkoon, mikä mahdollistaa merkittävät säästöt alueen kunnille. Tätä kuitu-
verkon rakentamista ja ylläpitoa varten valtuusto samalla päätti olla mukana perustamassa Joki-
laaksojen Kuituverkko-osuuskunnan. 
 
Kunnanvaltuuston päätöksellä (kvalt 25.2.2016 § 12) Sievin kunta päätti antaa Jokilaaksojen Kui-
tuverkko-osuuskunnalle 20 vuoden pituisen takaussitoumuksen yhteensä enintään 4.247.674 eu-
ron lainoille. Osuuskunnan edellytettiin pyytävän vähintään kolme eri lainatarjousta ja 
että Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunta hakee yrityskiinnityksen Sievin kunnan alueelle raken-
nettavaan tietoliikenneverkkoon ja sen hallintaa luovuttamatta antaa panttivelkakirjan 4.247.674 
euron määrästä vastavakuutena kunnalle. 
Kunnanhallitus oikeutettiin tämän päätöksen täytäntöönpanona hyväksymään valtuuston myöntä-
män takauksen rajoissa kilpailutettujen lainojen lainaehdot sekä antamaan Jokilaaksojen Kuitu-
verkko-osuuskunnalle luvan lainannostoon takausehtojen mukaisesti. 
 
Kunnanvaltuustoa tiedotettiin (kvalt 26.2.2018 § 10) Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunnan pe-
rustamisen ja takauksen myöntämisen jälkeen siellä tapahtuneista ja tapahtuvista muutoksista.  
Yhteisösääntöjen päivittämistä on valmisteltu ja sääntöihin on lisätty määräykset mahdollisesta 
ylimääräisen maksun perimisestä jäseniltä ja menettelystä osuuskunnan purkautuessa. Päätök-
senteon demokratiaa lisätään laajentamalla osuuskunnan hallitus vähintään nelijäseniseksi ja mää-
räämällä hallitusjäsenet valittavan osuuskunnan kunta-/kaupunkijäsenten keskuudestaan ehdolle 
nimeämistä henkilöistä. Erillistä käyttäjäosuuskuntaa ei tulla perustamaan.  
 
Kunnanvaltuusto on päätöksellään (kvalt 23.3.2017 § 9) hyväksynyt Sievi I-hankkeen ”Nopea laa-
jakaista Sieviin” 10 %:n kuntarahoitusosuuden 175 177 € vuodelle 2017 ja 2018 vuodelle 66 290 €. 
 
Kunnanvaltuusto on päätöksellään (kvalt 12.4.2018 § 20) sitoutunut Sievi II-alueen hankkeeseen ja 
Viestintävirastolta haettavan tuen ehtojen mukaiseen kuntarahoitusosuuteen 355 292,58 €. 
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Sievi II-hankkeessa suunnitelman mukaiset verkon tukikelpoiset kustannukset ovat enintään 1 631 
279,10 €. Haettavan valtiontuen enimmäismäärä on 44,22 %, joka on 721 351,62 €. Laajakaistatu-
kiehtojen mukaisesti kunnan maksuosuuden enimmäismäärä on 21,78 % eli 355 292,58€. Osuus-
kunnan maksuosuus on 34 % eli 554 634,90€. Tukikelvottomien kustannusten osuudeksi arvioi-
daan 312 627,30€. 
 
Jokilaaksojen kuituverkko-osuuskunnan tarvitsema lainojen takausmäärä oli alkuperäisessä pää-
töksessä 4,2 milj.€, nyt tarveharkinnan jälkeen takausmäärää voidaan pienentää 3,0 milj. euroon 
samalla kun takausehtoja tarkennetaan. Osuuskunnalle tulevien Ely:n ja viestintäviraston tuet sekä 
kunnan rahoitusosuudet pienentävät takaustarvetta. Kunnan takaama lainamäärä jaetaan kahteen 
erilliseen lainaan ja eri korkosidonnaisuuksilla, eli I-hankkeeseen 1,5 milj. € ja II-hankkeeseen 1,5 
milj.euroa. Näistä I-hanke on aloitettu ja laina on osittain nostettu.  
 
Sievin II- hankkeeseen kohdistuvan lainan takaus voi nykysäännösten vuoksi olla vain 80 % lainan 
pääomasta, jotta hankkeelle on mahdollista saada Viestintäviraston tukea. Tämän vuoksi alkupe-
räistä takauspäätöstä joudutaan muuttamaan niin, että Sievin kunnan 1,5 milj. euron takaus Sievi 
II-hankkeelle tulee olemaan 80 % lainan pääomasta. 
 
Yritykselle, josta kunta omistaa vähintään 25 %, voi kunta myöntää vain markkinaehtoisen takauk-
sen. Komissio on antanut tiedonannon SEUT 107 ja 108 artiklan soveltamisesta valtiontukiin ta-
kauksina (2008/C 155/02). Tiedonannon 3.2. kohdan mukaan seuraavien edellytysten täyttyminen 
riittää osoittamaan, ettei yksittäinen takaus sisällä valtiontukea. 
  

1. Lainanottaja ei ole taloudellisissa vaikeuksissa;  

 – Ehdot täyttyvät, yrityksellä ei ole luottotietojen mukaan julkisia maksuhäiriöitä (luottotie-
dot liitteenä). Rating Alfa luottoluokituksen (liitteenä) mukaan yritys on saanut luokituksen 
A, eli tyydyttävä. Aloittelevana yrityksenä Jokilaaksojen kuituverkolla ei ole taloudellisia 
vaikeuksia, joskaan ei juurikaan liikevaihtoa. 

2. Takauksen laajuus voidaan myöntöhetkellä mitata asianmukaisesti. 

– Ehdot täyttyvät, takaus liittyy rahalaitoksen myöntämään lainaan Jokilaaksojen kuitu-
verkko-osuuskunnalle Sievin kunnan alueen valokuituverkon rakentamiseksi. Takauspää-
töksessä on rajattu takausmäärä ja takausaika 20 vuotta. 

3. Takaus ei kata enempää kuin 80 % lainasaamisen tai rahoitussitoumuksen määrästä. 
(ennen 15.7.2017 kilpailutettujen hankkeiden osalta takaus voi kuitenkin kattaa 100 % lai-
nan pääomasta) 

– Ehdot täyttyvät, kun kunnan takaus pienenee niin, että se on vain 80 % lainan pääomas-
ta Sievi II-hankkeen osalta. 

4. Takauksesta maksetaan markkinaperusteinen hinta (verrattava vastaavan takaamatto-
man lainan markkinahintaan) 

– Ehdot täyttyvät ja takaus on markkinaperusteinen, kun lainasta tullaan perimään vuosit-
tain tarkistettava takausprovisio, jolloin osuuskunta ei saa korkohyötyä kunnan takaukses-
ta. 
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Viestintäviraston tuen määrittelyn yhteydessä tulee huomioitavaksi se, että kunnan takaus on 
markkinaehtoinen, kunnan takauksesta lainalle peritään takausprovisio, joka vastaa määrältään si-
tä taloudellista etua, jonka yritys takauksen myötä taatun lainan hinnassa saa. 
Takauksen hinnan voidaan katsoa olevan markkinaehtoinen, jos kunta yrityskiinnitysten lisäksi pe-
rii Jokilaaksojen kuituverkko-osuuskunnalta takausprovision, jonka määrä tarkistetaan ja makse-
taan vuosittain takauksen jäljellä olevalle pääomalle. Takausmaksu on komission vahvistaman 
Suomen referenssikoron + Jokilaaksojen kuituverkko-osuuskunnan luottoluokituksen mukaisen ris-
kilisän ja lainasta perityn koron erotuksen (korkohyödyn) verran. Jokilaaksojen Kuituverkko-
osuuskunnan luottoluokitus on tällä hetkellä tyydyttävä A (luokitus välillä AAA – A) ja vakuustaso, 
tappio-osuus tavanomaisia, jolloin riskilisä on 0,75 %. Komission vahvistama Suomen referenssi-
korko on 1.8.2018  - 0,18 %. Joten jos todellinen lainan korko alittaa viitekoron, joka on (viitekorko 
=riskilisä lisättynä referenssikorolla) 0,75 % - 0,18 % = 0,57 %, peritään takausmaksuna takauksen 
myötä saatu korkohyöty, jolloin takaus ei sisällä valtiontukea. Takausprovisiona peritään kuitenkin 
vähintään 0,5 %. 
Riskilisätaulukko ja laskentaesimerkit löytyvät TEM:in oppaasta de minimis – tuista, joka on oheis-
materiaalina. Referenssikorko julkaistaan komission sivulla Reference and discount rates since 
01.08.1997.  (http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus:  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 

1. Alkuperäisestä takauspäätöksestä (kvalt 25.2.2016 § 12) poiketen Sievin kunta takaa Jo-
kilaaksojen kuituverkko-osuuskunnan lainoja yhteensä vain 3,0 milj.euroa. 

2.  Sievi II-hankealueeseen kohdistuvaa nostamatonta 1,5 milj. euron lainaa kunta takaa 80 
% lainan pääomasta. Pankille luovutetaan lisävakuutena riittävä määrä Jokilaaksojen kui-
tuverkko-osuuskunnan yrityskiinnityksiä. 

3. Kaikista Jokilaaksojen kuituverkko-osuuskunnalle myönnetyistä lainojen takauksista peri-
tään takausprovisio, jota tarkastellaan vuosittain. Takausprovisio on komission vahvista-
man Suomen referenssikoron + Jokilaaksojen kuituverkko-osuuskunnan luottoluokituksen 
mukaisen riskilisän yhteismäärän (nyt 0,57 %) ja lainasta perityn koron erotus, kuitenkin 
vähintään 0,5 %, jolloin takaus ei sisällä valtion tukea. 

  
Päätös: Hyväksyttiin. 
  
Lisätietoja:  kunnankamreeri Marja Korkeakangas, puh. 044 4883 202  
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
 
Jukka Linna poistui esteellisenä (yhteisöjääviys) kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja pää-
töksenteon ajaksi. 
 
Kunnankamreeri Marja Korkeakangas oli paikalla asiantuntijana klo 14.15-14.35. 
 



SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2018 Sivu 15 

Kunnanvaltuusto 27.09.2018 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi: 
Sievin kunnanvirastossa  ___/___.2018 

Pöytäkirjanpitäjä 

     
  

Päivi Rossi 
vs. hallintopäällikkö 

 

Kunnanvaltuusto 27.09.2018 §  46 
 

Riskilisätaulukko ja laskentaesimerkit löytyvät TEM:in oppaasta de minimis – tuista, joka on oheis-
materiaalina. 
 
Jukka Linna ei esteellisenä (yhteisöjääviys) osallistunut tämän asian käsittelyyn eikä päätöksente-
koon. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin. 
 

Lisätietoja:  kunnankamreeri Marja Korkeakangas, puh. 044 4883 202  
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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Dnro KH:52 /02.02.02/2018 
 
47 §  OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2018 

 
Kunnanhallitus 17.09.2018 § 107 

 
Kokouksessa käsitellään osavuosikatsaus talouden toteutumisesta ajalta 1.1.- 30.6.2018. 
Osavuosikatsaus sisältää selvityksen vuoden 2018 talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden to-
teutumisesta, sekä investointivertailun ja rahoituslaskelman. 
 
Oheismateriaalina on osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2018. 
 
kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen ja lä-
hettää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  kunnankamreeri Marja Korkeakangas puh. 044 4883 202 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
 
Kunnankamreeri Marja Korkeakangas oli paikalla asiantuntijana klo 14.15-14.35. 

 

Kunnanvaltuusto 27.09.2018 §  47 
 

Oheismateriaalina on osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2018. 
 
 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 

Lisätietoja:  kunnankamreeri Marja Korkeakangas, puh. 044 4883 202  
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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48 §  MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT JA KIIREELLISIKSI JULISTETTAVAT ASIAT 
 

Kunnanvaltuusto 27.09.2018 § 48 
 
Valtuusto voi käsitellä asian, joka on mainittu kokouskutsussa ja joka on valmisteltu Kuntalain 
(410/2015) 93 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 
 

93 §: Valtuustoasioiden valmistelu 
Kunnanhallituksen on valmisteltava valtuustossa käsiteltävät asiat lukuun ottamatta asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan 
sisäistä järjestelyä taikka jotka 35 §:ssä tarkoitettu tilapäinen valiokunta tai 121 §:ssä tarkoitettu tarkastuslautakunta on valmis-
tellut. 

 
Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole 
mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on 
tehtävä yksimielisesti. 
 
Päätös:   Ei kiireellisiä asioita. 
 
 
Muut asiat: 

 
§ 49 Annu Pärkän valtuustoaloite lastenhoiton vaihtoehdoista. 

 
Valtuuston yksimielisellä päätöksellä kirjataan pöytäkirjaan seuraava kannanotto:  
Valtuusto pitää tärkeänä, että Pajulan vanhan osan 10 paikkaa säilytetään laajennuksen valmistut-
tua. 
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Dnro KH:69 /00.02.00/2018 
 
49 §  ANNU PÄRKÄN VALTUUSTOALOITE LASTENHOIDON VAIHTOEHDOISTA LUOTTAMUS-

TOIMEN HOITAMISEN AJAKSI 
 

Kunnanvaltuusto 27.09.2018  §  49 
 
Annu Pärkkä jätti seuraavanlaisen valtuustoaloitteen: 
 
”Valtuustoaloite 
 
Lastenhoidon vaihtoehdot 
Demokratiaan kuuluu, että kuntalaiset olisivat mahdollisimman hyvin edustettuina valtuustossa. 
Poliittinen toiminta tulisi olla jokaisen yhdenvertainen oikeus ikään, taustaan ja perhetilanteeseen 
katsomatta. Kyseessä on myös kuntamme imago kysymys, kuinka mahdollistamme pienten lasten 
vanhempia osallistumaan yhteiseen päätöksentekoon myös tulevaisuudessa. 
Perhetilanteet ja lapset ovat erilaisia. Jokaiselle lapselle tulisi suoda turvallinen olo siksi aikaa, kun 
vanhempi on hoitamassa luottamustehtäviä. Lastenhoito tulisi räätälöidä perheen tarpeen mukaan. 
 
Kunnallinen päivähoito 
Kunnalle edullinen. 
Hyvä vaihtoehto silloin kuin perheen kaikki hoitoa tarvitsevat lapset ovat alle kouluikäisiä. Haas-
teena iltakokoukset, sillä vuoropäiväkotiin paikka täytyy varata noin kaksi viikkoa etukäteen. 
 
Hoitaja lapsille kotiin 
Yksityisen voittoa tavoittelevan palveluntuottajan sijaan kunnalle edullisemmaksi tulisi työllistää 
omia nuoria. Parempi vaihtoehto perheelle, jossa monenikäisiä lapsia, myös pieniä koululaisia tai 
erityislapsia. Hoitajan saanti mahdollistuu suht nopealla varoitusajalla. 
Kuntalaki ja hallintosääntö mahdollistavat myös tämän palvelu vaihtoehdon. 
 
Pyydän, että Sievin kunta antaa selkeän ohjeistuksen mitkä ovat lastenhoitoa tarvitsevan oikeudet, 
mahdollisuudet ja tarvittaessa myös velvollisuudet. 
 
Sievissä 27.9.2018 
 
Annu Pärkkä 
Sievin kunnanvaltuutettu (kesk.)” 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi ja lähetettiin valmisteltavaksi. 
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VALITUSOSOITUS 
 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 

Kieltojen 
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei Kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös 
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 41, 42, 47, 48, 49 
 
 

 Hallintolainkäyttölain (586/1996) 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu-
tosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
 

 
VALITUSOSOITUS 
 
Valitusviran- 
omainen ja 
valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.  
 
 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
  
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus   puh: 029 56 42800 (vaihde) 
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu 
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu 
 
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 
fax: 029 56 42841 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
 
Kunnallisvalitus, pykälät:       43, 44, 45, 46  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
30 päivää 
 

 Hallintovalitus, pykälät: 
 
 
 

Valitusaika 
____ päivää 
 

 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite  
 
 
 
 
Pykälät: 

 
 
Valitusaika 
30 päivää 
 
 
 
 

 Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.  
Kunnan jäsenen ja Kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 
seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa (Kuntalaki 140.3 §). Asian-
osaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettä-
misestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana (Kuntalaki 
139 §). 
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 188 §:n mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan 
päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätös on Kuntalain 
(410/2015) 140 §:n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville. 

   



SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2018 Sivu 20 

Kunnanvaltuusto 27.09.2018 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi: 
Sievin kunnanvirastossa  ___/___.2018 

Pöytäkirjanpitäjä 

     
  

Päivi Rossi 
vs. hallintopäällikkö 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

   

Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava 
– päätös, johon haetaan muutosta 
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
– muutosvaatimuksen perusteet 

 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edus-
tajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös 
tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valit-
tajalle voidaan toimittaa.  
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.  
 
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päi-
vänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL (586/1996) 21 §:ssä säädetään.  
 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä 
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa 
valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää pos-
titse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan 
päättymistä. 
 

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 
 
 
 
 
 
 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakir-
jat voi lähettää postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne 
ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.  
 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite    Pykälät  
 
 
 
 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava: ¹) nimi, osoite ja postiosoite    Pykälät  
 
 
 
 
 
 

Lisätietoja Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa (Tuomioistuinmaksulaki 
1455/2015).  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäynti-
maksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla 
laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 
 
 
 
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

  ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 
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SIEVIN  KUNNANVALTUUSTON KOKOUS  27.9.2018 

 

LIITE  NRO  1 

 

SIEVIN KUNNANVALTUUSTON 

NIMENHUUTO-  JA  ÄÄNESTYSLUETTELO 

TOIMIKAUDEKSI  6/2017 – 5/2021 
 LÄSNÄ = X 

 POISSA = – 

Ä Ä N E S T Y K S E T :  

 

 
 
 
 

PUOLUE:    J Ä S E N E T :  
JAA  

 

EI  

 

PS. Ahola Ari -    

KESK. Haikara Hanna X    

KESK. Hannula Ahti X    

VAS. Honkala Kari Tapani X    

KESK. Huhtala Satu X    

KESK. Huovari Piritta X    

KESK. Jokitalo Jukka X    

KOK. Jussila Mauno -    

KESK. Kangas Terhi -    

VAS. Kariniemi Anne X    

PS. Korhonen Eero -    

KESK. Korkeakangas Tapani X    

PS. Koski Jenny X    

KESK. Känsälä Pasi X    

KESK. Linna Jukka X    

KESK. Luomala Elisa -    

PS. Myllyoja Jarkko X    

KESK. Pelkonen Teemu X    

KESK. Päivärinta Markus -    

KESK. Pärkkä Annu X    

KESK. Rauhala Rami X    

PS. Rieskaniemi Kimmo X    

KESK. Ruuttula Merja X    

PS. Sipilä Ari X    

KESK. Toivola Antti X    

KESK. Tölli Lea Kaarina X    

KESK. Viljamaa Simo -    

            V A R A J Ä S E N E T :    KENEN  VARAJÄSEN 

KESK. Kinnunen Juha X   Simo Viljamaan 

KESK. Salonsaari Tapio X   Terhi Kankaan 

KESK. Eskola Ilse     

KESK. Sandholm Jarmo     

KESK. Petäjistö Valto     

KESK. Vilén Salomo     

KESK. Rahkonen Pirjo     

KESK. Halmetoja Niina     

KESK. Linna Matti     

PS. Takanen Timo     

PS. Jylkkä Katja     

VAS. Vähäsalo Mauno   7.12.2017 saakka     

KOK. Kukkonen Esa     

KOK. Jussila Pasi     

    Y H T E E N S ÄY H T E E N S ÄY H T E E N S ÄY H T E E N S Ä      22    

   
 

20 varsinaista jäsentä + 2 varajäsentä  =   23  jäsentä kokouksessa. 

 


