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随脚 Önlu k瀬岬e Sessa t eto℃rkosSa上

〃
1&z杉

夢
Matt Yrtllkoskl

toimttoghtee‖

Kunnanhal‖ tus   /   2018

Poyta噸 可asta On_′__2018ぬhelett lalenn6s klastOOn la kttastOaut∞ n



冒

SIEViN KUNTA

Kunnanvaltuusto

KOKOUSKUTSU
toirnitettu 20 4.2018
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Aika: Torstai26.04.2018 kello 19.00

Paikka: Valtuustosali

Pddttiksentekotapa: Varsinainen kokous

Kα カッJ  たθJJo 18.3θ

Kokouksen alussa Pohio:S‐ POhianmaan LAPE‐ rnuutosohie!Fnan hankeiohta_

ja/muutosagentti
LAPE-hankkeessa.

esittaytyiia ke威 Oi aiankOhtaisista asioista

Sivut

Hanna Salminen

hallintopiillikko

§:t

22§

23§

24§

25§

Kokouksen laillisuuden ja pddtosvaltaisuuden toteaminen.. ,........'.....3

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymin perussopimuksen muuttaminen.,........... .....,.,'.'.....'..."'.'.5

eropyynto luottamustehtivisti (varavalt., koulu- ja vapaa-aikaltk jiisen, keskusvaali- ja

tarkastusltk varajiisen, K-P koulutusyht.valt. varajiisen) '..."',6

26 $ Alatalon alueen korttelin 18 kehittimishanke (miariraha kilpailutukseen) .,...,.,...,8

27 $ Muut mahdollisestiesille tulevat ja kiireellisiksijulistettavat asiat...,........ .,..,...,.,..10

HUOM!Mikiiliet piiiise kokoukseen, niin ilmoita siitd mahdollisimman pian kunnantalon neuvon-

taan joko puhelimitse PB) 4883 111 tai sdhkdpostilla neuvonta@sievi.fi.

P6ytiikirjan Kokouksen tarkastettu poytdkirja, johon on liitetty valitusosoitus, julkaistaan yleisessi

nihtivinipito: tietoverkossaperlantaina3.5.2018,
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22 S KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PIIAToSVALTAISUUDEN TOTEAIIINEN

Kunnanvaltuusto 26.04.20'18 Q 22

Kutsu kunnanvalluuston kokoukseen on lihetetty Kuntalain (410/2015) 94 $:n mukaisesti, asetettu

kunnan ilmoitustaululle 20.4.2018 ja iulkaistu paikallisiehti Sieviliisessi 25.4.2018

Kuntalain (365/1995) 58 g:n mukaan kunnanvaltuusto on piiitosvaltainen, kun vahintaan kaksi

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

Paatosvakaisuuden toleamiseksitoimiletaan nimenhuulo

Paatos:  Kokous todettiin lalllisesti kokoon kutsutuksi la paatosva taiseksi

Lasna oli 18 varsinaista valtuutettua la kuusi(6)varaValtuutettua

Pdytdkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pOytakirjasta todistaa oikeaksi:
Sievin kunnanvirastossa ___′ __2018
Poytakirlanpitlla

Hanna Salmlnen
haHintopaa:!lkko
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23 $ PoYTAKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Kunnanvaltuusto 26.04.2018 $ 23

HallintosiiAnnon 11 luvun 125 $:n mukaan valtuuston poytakirJa tarkastetaan siten,

ette kussakin kokouksessa tdhdn tehtavAin valitaan kaksi valtuutettua.

Poytdkirlan tarkastusvuorossa ovat valluutetut Annu Piirkkii ja Rami Rauhala.

Piiit6s: Poytdkirjan tarkastaiiksi valittiin Kimmo Rieskaniemi ja Merla Ruuttula

P6ytakittantarkastalien nimik ttalmet
oiteen poytakirlasta todistaa oikeaksi:
Sievin kunnanvirastossa ___′ __2018
P6ytak:了lanpitala

Hanna Salminen
haliintoplallikko〆梁    レ%
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Dnro KH:41 /00.04.01/2018

24S KESKT.POHJANMMNKOULUTUSYHTYMANPERUSSOPIMUKSENMUUTTAMINEN

Kunnanhallitus 17.04.20'18 Q 61

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtyman hallitus hyviksyi kokouksessaan 3.4.2018 S 34 ehdotuksen

uudeksi perussopimukseksi ja lihetti sen jiisen- ja sopimuskuntiin kisitelt6vdksi.

Oheismateriaalina ote yhtymahallituksen pdytakirjasta 3.4.2018 $ 34 seki vuonna 2009 hyvAksytty
perussopimus ja ehdotus uudeksi perussopimukseksi (samassa asiakirjassa).

Vt. kunnaniohhian pa5t6sehdotus: Kunnanhallitus esittii, ettb valtuusto pdAttdii hyvdksyA eh-

dotuksen uudeksi perussopimukseksi,

Piet6s: Hyvdksyttiin.

Kunnanvaltuusto 26.04.2018 Q 24

Oheismateriaalina ote yhtym6hallituksen poytdkirjasta 3.4.2018 $ 34 sekd vuonna 2009 hyviksytty
perussopimus ja ehdotus uudeksi perussopimukseksi (samassa asiakirjassa).

Piiit6s: Hyvdksyttiin.

Lisitietoia: vt. kunnanjohtaja Hanna Salminen, p. 044 4883 201

hanna.salminen@sievi.fi

Priytdkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen piiytakiriasta todistaa olkeaksl :

Sievin kunnanvirastossa 

-/-.201 
I

PtiytekirjanpiteJi

Hanna Salminen
hallintopiillikkii∠ミ    ン〃ι
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Dnro KH:39/00000172018

25§                 EROPYYNTO LUOTTAMUSTEHTAvlsTA N、 RAVALT,,KOULU・ 」A VAPAA‐

A!KALTK」 ASEN,KESKUSVAAL卜 JA TARKASTuSLTK VARAJASEN,K・ P KOULU・

TUSYHT.VALT VARAJAsEN)

Kunnanha‖忙us 17 04 2018ミ 62

Kunnanvaltuuston varajiisen 4.4.2018 saapuneella kirjeellddn pyytdnyt eroa kaikis-
ta luottamustehtavistaan tulevan paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Valtuuston varajisenyyden li-
slksi onkoululaulakunnanjavapaa-aikalautakunnanjasen,keskusvaalilautakunnan
ja tarkastuslaulakunnan varajilsen sekii Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymen valtuuston varajasen.

Kuntalain (410/2015) 71 $:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilo, jonka

kotikunta kyseinen kunta on.

Kuntalain 70 $:n mukaan luottamustoimesta voi erota patevasta syysta. Eron myontimisestd piit-
taa luottamushenkilon valinnut toimielin, Valtuusto myontaa eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Kuntalain 17 $ mukaan jos valtuutettu on vapauteltu toimestaan, valtuuslon puheenjohtaja kutsuu

hlnen sijaansa jiljella obvaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan jer-
jestyksessd ensimmaisen varavaltuutetun.

Vaalilain (714/1998) 93 $:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan

pyynnosti mddrittdvii uusia varavaltuutettuia kuntalain '17 
$ mukaisesti, jos valtuuston toimikau-

den aikana varavaltuutettujen m66rd j6i vajaaksi.

Vt. kunnanjohtajan peat6sehdotus: Kunnanhallitus piiiittiiii esittiiii valtuustolle, eila se

a. myrlntdd eron varavaltuutetun tehtavasta ja ette pddtos pannaan tdytiintocin heti

b. toteaa, ettd Perussuomalaiset rp:n varavalluutettujen meera on jo ollut vajaa, joten pyyntoa uu-

sren varavaltuutettujen mdiiriiAmiseksi ei voi tehde

c. valitsee uudet luottamushenkilot tilalle muihin em. luottamustoimiin.

Vt. kunnanjohtajan muutettu pddtrisehdotus kokouksessa: Kunnanhallitus pddttdd esittdA val-

tuustolle, etta se

a, myontiid eron kaikista luottamustehtiivist6 ja ettd pditos pannaan tdytAntoon heti

b, toteaa, etta Perussuomalaiset rp:n varavaltuutettujen maara on jo ollut va.iaa, joten pyynt<i6 uu-

sien varavaltuutettujen mSSriSmiseksi ei voi tehdi
c. valilsee uudet luottamushenkilot

Pdiit6s: Hyviksyttiin.

Kunnanvaltuusto 26.04.2018 6 25

tilalle muihin em. luottamustoimiin.

Piit<is: Hyviksyttiin kohdat a. ja b, sekd valittiin uudet luottamushenkil6t seuraavasti:

Poytakirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen poytakirlasta todistaa Cikeaksi:
Sievin kunnanvirastossa    ′   2018

POytlkirlanpitail

Hanna Saiminen
hallintopaa‖ lkkoκ八 レク
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KeskusvaJ‖ autakunnan varalasenekj       Tatta Mメリ可a

Tarkastuslautakunnan varalaseneksi            Kimmo Ahola

Koululautakunnan iaseneksi                      Pau‖ ina Ahola

Vapaa‐aikalautakunnan iaseneksi                Sal‖ Pyykk0

Kesk卜Pohianmaan koulutusyhtyman van varalaseneksi  」arkko Myllyola

KunnanvJmus10 26 04 2018 S 25 1uuddttenkagtセ Ⅳ)

Ad Sip‖ う‖molti§ 27‐ Muut mahdo‖もesi esi‖ e tulevatia k‖ ree‖ isiksilulstettavat asiat,eta pyka_

lassb       erO esilyksessa ei oLu huomionu tasa_arvolain vaaimuksia uusia luotamushen‐

k‖ Oita esitettぅ essa

Puheenlohtala‖ edusle‖ sop輌 ko vanuustOlle,eta pykall kagle‖ in uudelleen

Vatuuslo paati klsne‖ ぅasiaa uude‖ een§ 25-       eropyynlo luolamuslehtavista(vara_

van,kOub_la vapaa― JkJtklasen,keskusvaJ卜 la takastuslk varalasen,K‐P koJutusyht vJt va‐

ralasen)

Paat6s:Valitiin uude‖ een luotamushenk‖ Ottarkastusiautakunnan varalaseneksila Keskト

POhianmaan koulutusyhlyman valluuslon varaasenekЫ

Tarkastuslautakunnan varalaseneksi                Sa‖ i Pyykk0

Kesk―Pottanmaan kodutusyh″ man val varaasenekЫ  Jenny Kos樽

Lisa‖etoia: Vt kunnanlohlala Hanna Sdmmen,p0444883201

hanna sdmhen@je1 1

PciytAkirjantarkastalien nimikirjaimet: :酬酬:IW潔概 S=ど
3器:

P6ytう kir,anPitaja

Hanna Sa!mlnen
ha‖ intopaa‖ lkkoκヘ    ンZを
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Dnro KH:75ノ100302r2017

26§      ALATALON ALじ EEN KORTTELiN 18 KEHITTAM:sHANKE(MAARARAHA KILPAILUTUK・
SEEN)

Kunnanhal‖ tus 17 04 2018 ミ 63

Sievin kunnan yhtenA tavoitleena on luoda Alatalon alueesta kuntataajamaan entist6 elinvoimai-

sempi kohtaamispaikka. Tavoifteeseen piiiisemiseksi alueelle on suunniteltu laadukasta julkisten

ja yksityisten palvelujen keskittym6A. Kaupan palvelujen kehittymisen ja yhdyskuntarakenteen tii-

vistymisen kannalta Alatalon hanke on hyvin keskeinen kuntakeskuksen kehittiimisen kannalta.

Hanke lisiiii merkittiiv6sti kuntakeskuksen vetovoimaa. Alueelle on hyviit liikenneyhteydet valtatiel-

ta liittymineen.

Alatalon alueelle on suunnitellu kehittiimishanketta, jossa kortteliin on sijoittumassa hyvinvointikes-

kus.la liikekeskus, Hanketta on aikaisemmjn kisitelty Kv 31.5.2017 $ 34, jolloin on ollut lihi6koh-
tana koko hankkeen osalta, etta se toteutetlaisiin kunnan vetilmiinii hankkeena.

Kunnanvaltuuston paatoksen jdlkeen on tullut esille yksityisten toimijoiden mielenkiintoa liikekes-

kus-.ia hyvinvointikeskushankkeen kehittimiseen.

Hyvinvointikeskus on julkiseen hankintaan kuuluvaa osaa hankkeesta, joka tulisi kunnalle vuokrat-

tavaksi tilaksi. Liikekeskuksen tilat tulisivat yksityiseen omislukseen/vuokrattavaksi eri toimijoille.

Alueen edelleen kehittdmisessii ollaan paatymassa ratkaisuun, lossa hyvinvointikeskus toleutuisi

erillisend kiinteistonA omalle tontille. NAin ollen tulee se hankintalain mukaan julkisesti kilpailuttaa.

Liiketilat tulisivat omalle tontille yksityiseen kiyttoon ja ovat merkittiivi osa korttelialueen kehitti-

mist6 ja kilpailutuksessa pyydettiisiin kehittiimisideaa liiketontin kehiftimisestA.

Hankkeen kilpailutus olisi tarkoitus jdrjestiiS ns. neuvottelumenettelyna. Kilpailutusasiakirjat julkais-

taan julkisten hankintojen ilmoituskanavassa (Hilma).

Kilpailutuksen asiakirlojen laatimiseen ja loteutlamiseen tarvitaan kuluvan vuoden talousarvioon

miiAriraha, jonka suuruudeksi on arvioitu 16 000 €.

Vt. kunnanjohtajan piiit5sehdotus: Kunnanhallitus pdiittii6 esittiiii valtuustolle 16.000 euron

miidrdrahan varaamista kilpailutuksen jArjestiimiseksi.

AriAhola esifti asian jiittimistii poydille. Jenny Koski kannatti esitysta. Suoritettiin kadennostoiiii-

nestys vt. kunnanjohtajan paatosehdotuksen ja Ari Aholan esityksen viilillii.

Vt. kunnanjohtajan piiitosehdotusta kannattivat Rami Rauhala, Ahti Hannula, Kari Honkala, Piritta

Huovari, Tapani Korkeakangas, Merla Ruuttula ja Hanna Haikara. Ari Aholan esitystii kannattivat

Ari Ahola ja Jenny Koski, joten kunnanhallitus p56tti 65nin 7-2 jatkaa asian k6sittelyii.

Paat6s: Hyviiksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Paavo Hankosta.

POYTAKIRJA

26.04.2018

Poytdkirjantarkastajten nimikiqaimet: Otteen piiytakiijasta todislaa oikeaksi:
Sievin kunnanvirastossa 

-/-.2018PitytAkirjanpiiaia

Hanna Salminen
hallintoPiillikkiiだA レ″
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Kunnanvaltuusto 26.04.2018 Q 26

Jarkko [4yllyoja esitti etti kilpailuttamisen sijaan kunta ottaisi terveyskeskushankkeen omaksi
hankkeekseen ja rakentaisi sen mahdollisimman pian ja ettii liikekeskushanke j6tettiiisiin erilliseksi
hankkeeksi.

Ari Ahola kannatti Jarkko Myllyojan esitystd. Suoritettiin nimenhuutoiiiinestys.

Kunnanhallituksen esitysta kannatti Hanna Haikara, Satu Huhtala, Piritta Huovari, Terhi Kangas,

Tapani Korkeakangas, Pasi Kiinsiilii, Elisa Luomala, Teemu Pelkonen, Merja Ruuttula, Antti Toivo-

la, Lea Tolli, Simo Viljamaa, Juha Kinnunen, Tapio Salonsaari, llse Eskola, Valto Petajisto ja Pirjo

Rahkonen.

Jarkko Myllyojan esitystii kannatti Ari Ahola, Kari Honkala, Anne Kanniemi, Jarkko Myllyoja, Kim-

mo Rieskaniemi, Ari Sipild ja Esa Kukkonen.

Kunnanhallituksen esitys voitti dAnin 17 - 7.

Pidtiis: Valtuusto p6iitti 16.000 euron miiirirahan varaamista kilpailutuksen lirjesliimisek-
si,

Lisltiedot: tekninen johtaja Paavo Hankonen, M4 4883 262
paavo.hankonen@sievi.li

P6ytiikirjantarkastajien ntmikirjaimet: Ott6en piiytakirjasta todistaa oikeaksi:
Sievln kunnanvirastossa 

-/-.2018PiiytAkirianpitaia

Hanna Salminen
hallintoPiellikkaiκtt     υ〃



SiEViN KUNTA

Kunnanvaltuusto

Sivu 10

27 $ MUUT MAHDOLLTSESTT ESTLLE TULEVAT JA KIREELLTSTKSTJULTSTETTAVAT ASTAT

Kunnanvaltuusto 26.04.2018 Q 27

Valtuusto voi kdsitellS asian, joka on mainittu kokouskutsussa ja joka on valmisteltu Kuntalain
(410/2015) 93 g:ssi tarkoitetulla tavalla.

93 S: Valtuusloasioiden valmisldu
Kunnanhallituksen on valmislellava valluuslossa kasitelGvat asiat lukuun ottamalta asioita, jotka koskeval valtuuston toiminnan
siseista iarjeslelyi laikka iolla 35 S:ssii brkoitettu tilapeinen valiokunta tai 1 21 Sisse Iaftcrlettu tarkasluslautakunla on valmis,
lellut.

Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi paaftea oftaa asian kdsiteltdviikseen, vaikka siti ei ole

mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmistellu, piiitos asian ottamisesta k6siieltdviiksi on

tehtiivi yksimielisesti.

PEit6s:
Ari Sipila ilmoitti, etti pykilassi ero esityksessi ei oltu huomioitu tasa-

arvolain vaatimuksia uusia luottamushenkiloitii esitettiessi.

Puheenjohtaja tiedusteti sopiiko valtuustolle, etta pykala kiisiteltiin uudelleen.

Valtuusto piiAtti kisitelli asiaa uudelleen $ 25 - eropyyntti luottamus-

tehtivisti (varavalt,, koulu- ja vapaa-aikaltk jiisen, keskusvaali- ja larkastusltk vara-

iisen, K-P koulutusyht.valt. varajasen).

POWAK:RJA       5ノ 2018

26.042018

Pё ytakl可 antarkastal en nimikiけ aimet                Otteen pOytakirlasta tod18taa Oikoaksi:
Sievin kunnanvirastossa ___′ __2018
P6ytakirlanpltaia

∠た   ン忽         脚器刷馴品
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VAL!TuSOso!Tus

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltoien
perusteet

VALITuSOsolTus

valnusviran・

omainenia
va:itusalka

Seuraavisla paa10ksisla ei Kuntalain(410′ 2015)136§ n mukaan saa lehda kunna‖ sva‖tusta,koska paa10s

koskee van vJmに lelua lal laylanloonpanoa

Pykらlat 22-231a27

{586/1996) 5 S:n / muun lainsaedennain mukaan seuraaviin peatdksiin ei saa hakea muu-

losla valtama‖ a

Pykttalla vJnuskdtlen pemstet

Seuraaviin paetiiksiin voidaan hakea muutosla kiriallisella valituksella.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sehkoposti, telefax

POhidS・ Suomen hal‖ nto・●ikeu3

Kaynuo30Le:にokatu 4,Odu

Postlosone:PL 189,901010u!u

puh:029 56 42800 (vaihde)

sihk6posti;
fax:0295642841

Kunnallisvalitus, pykalel 24 -26
Valtusalka

30 pttiva嵐

Hallintovalitus, pykaliit Va‖tusalka

____palvaa

Muu valHusvranomainen,osoleia pOS10SOit

POりdS・ PO"anmaan ELY・ keskus

PL 86,901010u:u

Faksi:088162869

Pykalll

10/2015)140§ n muka sest asetellu

vantusa ka

30 paivaa

VatitLtsait raUoa patOksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipiiivea ei oteta lukuun.

Kunnan jdsenen ja Kuntalain 137 S:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen paatdksesta tiedon

seitsemln (7) piiiviin kuluttua siiH, kun poytakirja on iutkaistu yteisessa tietoverkossa (Kuntalaki 140.3 S). Asian-

osaisen katsolaan saaneen paekiksesie tiedon, jollei muuta nayteta, seitseman (7)peivan kuluttua kirleen laheG-

miseste, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittyna aikana (Kuntalaki

13e S).
Maankayttd- ja rakennuslain (132/1999) '188 $:n mukaan kaavan tai rakennusjarjestyksen hyveksymista koskevan

paatoks;n krtsotaan tulleen asianosaisten tietoon seitsemen (7) peivan kuluttua siita, kun paatds on Kuntalain

Poytaki可 antarkastalien nimikittaimet
Otteen pOytakirlasta todistaa oikeaksi:
Sievin kunnanvirastossa    ′__2018
Poytakirlanpltaia

Hanna Salminen
hallintopaallikko∠ム



S:EVIN KUNTA

Kunnanva!tuusto

POYTAK:R」A

26.04.2018

5′2018 Sivu 12

Valituskirlelmi

Valitusasiakirjo,cn
toimittaminen

Valituskirjelmessa on ilmoitettava

- pdekis, johon haetaan muutosta

- milG kohdin piialokseen haetaan muutosta ja miia muutoksia siihen vaadilaan tehteviiksi

- muutosvaatimuksenperusteel

Valituskirlelmissa on ilmoitettava valittajan nimija kotikunta. Jos valitlajan puhevaltaa kayMd henen laillinen edus-
tajansa tai asiamiehensa taijos valituksen laalijana on joku muu henkild, valiluskirjelmass6 on ilmoitettava myds
tiimin nimija kotikunta. Lisdksi on ilmoitettava posliosoite ia puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valit-
taialle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirloitettava valituskirlelmS.

Valituskirlelmeen on liiteteve paetos, josta valitetaan, alkuperiisena lai jaljenn(,ksene seke todistus siite min6 pai-

vana paatds on annettu liedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.

Valituskirlelmaan on liiteMve asiakirlat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niita ole jo aikaisemmin

toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitetteve vallakirja sen mukaan kuin HLL (586/1996) 21 S:sse saddetean.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan paetymista. Jos valitusajan viimeinen paive

on pyhepeiv6, itsenaisyyspaiva, vapunpiiva, ioulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa

valitusviranomaiselle ensimmAiseni sen jalkeisene arkipdivane. Omalla vastuulla valilusasiakirlat voi lahe(6e pos-

titse tai lahetin valityksella. Postiin valitusasiakirjat on jatefteve niin aioissa, ette ne ehtivat perjlle ennen valitusajan
peeftymiste.

0n toimitettava valilusviranomaiselle ennen valitusaian paatymista. Omalla vastuulla valitusasiakir-

iat Vd tthetaa posutse,sahk● isest tJ tthe‖ n vJ lyksdは Pos‖ n vJi樋 saЫ a補可at on ialetava“ h aloも sa,eta ne

eh籠vatpemb vJnusaan,imdsena pavanl ennen uraslon aukboaan paattmた la

Valitusasiakiriat voi toimittaa myds: nimi, osoite ia postiosoite Pykalat

Valitusasiakirjat on toimitettava: ') nimi, osoite ja postiosoite Pykalat

HJ‖nlo olkeudessa vJluksen kagteり 執a pettuava dkeudenkayntmaksu on 250 euroa(Tuombに しhmaksuL輛
145512015)Mka‖ hamn10_。 lkeus muutaa va‖ luksena aista paatOsla muutoksenhaklan eduks,olkeudenkayn‖

maksua ei perita Maksua ellnyOskaan perla eraissa asiaryhmissa elka my6skaan mlka‖ asianOsainen on muua‖a

bもsa vapauletu maksusla Maksuve vdlnen on Mrd‖ epanlala maksu on vJ‖ ushttelmakohlainen

Listtietoa

') Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

P6ytakittantarkastalien nimikittaimet
Otteen poytakirlasta todistaa oikeaksi:
SI● Vin kunnanviraslossa ___′ ___2018
Pbytakirlanpitaia

Hanna Salminen
hallintopヨヨi,:kk0レタ



SEEVI‖  KuN‖ ANVALTUuSToN KOKOuS 26.4.2018
L‖ TE NR0 1

poyrAKrRJAlt rARKAsrAJrEl{ NtrrKtRJArf,Er: i rp_ I rzz-

SIEV]N KUNNANVALTUuSToN
NIM■NHUUTO.JA AAN■ STYSLUEEl巳L0

T00mEKAUDEKS1 6/2017-5ノ 2021
§26・ Alatalon alueen kontD:in 18

kehittanlishanke(maararaha
ki:pai:utukseen)
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Salonsaari Tapio

Eskola llse

Sandholm Jarmo

Petdiiqto Valto

Vilen Salomo

Rahkonen Pirio

Halmetoja Niina

Linna Matti

Takanen Timo

KESK
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KOK Mauno Jussilan

: 24 jisenta kokouksessa.


