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(seuraava liite = )
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
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Kaavoitus ja kunnan omistamat maa-alueet
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

1

*

KOOLLEKUTSUJA

Antti Ikonen, tekninen johtaja

* Kokouskutsun mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoaknliitn

mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa
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Nro
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KOKOUSAIKA

Keskiviikko 26.1.2022 klo 18.01-19.40

KOKOUSPAIKKA

Teams-kokous

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Laaksonen Teijo
Tikkanen Joija
Kippilä Jarkko
Ruskeepää Esa
Grönroos Lotta

puheenjohtaja

Virkki Juha
Haukkasalo Hannu
Ikonen Antti

kunnanhallituksen pj
kunnanjohtaja
tekninen johtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
maankäyttö- ja paikkatietoasiantuntija

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Hämäläinen Antti

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

1–4

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 3.2.2022.

(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Esa Ruskeepää ja Lotta Grönroos.

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Teijo Laaksonen
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirjanpitäjä

Antti Ikonen

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika

Pornainen 3.2.2022
Allekirjoitukset

Esa Ruskeepää
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Lotta Grönroos

Aika ja paikka

Pornainen 4.2.2022
Virka-asema

Tekninen johtaja

mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa

Antti Ikonen
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KAAVOITUS JA KUNNAN OMISTAMAT MAA-ALUEET
Kuntakehjaosto § 1

Pornaisten kunnalle on laadittu kaavoitusohjelma vuosille 2022-2026
sekä kaavoituskatsaus vuodelle 2021. Kaavoituskatsauksessa selostetaan
lyhyesti vireillä olevat ja vireille tulevat kaava-asiat, niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset kunnan päätökset ja toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.
Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi kaavoituskatsaus 2021 ja kaavoitusohjelma 2022-2026, sekä kartat kunnan omistamista maa-alueista.
Teknisen johtajan esitys:
Kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo esittelee kaavoitusohjelman ja kaavoituskatsauksen. Tämän jälkeen käydään läpi kunnan omistamat maaalueet sekä kaavat maankäyttö- ja paikkatietoasiantuntija Antti Hämäläisen johdolla.

Kuntakehitysjaoston päätös:
Kuntakehitysjaosto tutustui Pornaisten kunnan kaavoitusohjelmaan, kaavoituskatsaukseen ja kunnan omistamiin maa-alueisiin.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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sivu
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VUODEN 2022 KOKOUSTEN AIHEET
Kuntakehjaosto § 2

Kuntakehitysjaosto kokoontuu vuoden 2022 aikana kahdeksan kertaa.
Jokaiselle kokoukselle on tarkoitus määritellä etukäteen aihe, joka sitten
käsitellään kokouksessa.
Teknisen johtajan esitys:
Tekninen johtaja esittää, että valitaan kuntakehitysjaoston vuoden 2022
kokouksille aiheet.
Kuntakehitysjaoston päätös:
Päätettiin kokouksien aihealueet seuraavasti:
9.3.2022
20.4.2022
8.6.2022

Kunnan markkinointi ja viestintä
Elinkeino ja yritykset
Kestävä kunta

Muille vuoden 2022 kokouksille päätetään aihealueet myöhemmin.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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MUUT ASIAT JA SEURAAVA KOKOUS
Kuntakehjaosto § 3

Seuraava kokous pidetään 9.3.2022 ja aiheena on kunnan markkinointi
ja viestintä.
_____________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu

Kuntakehitysjaosto

26.1.2022

4

5

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 134 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
1-3

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

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaa- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
timusviran- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite.
omainen
ja –aika
Lautakunta/hallitus
Pornaisten kunnanhallitus
Kirkkotie 176
07170 Pornainen

Pykälät

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
OikaisuvaaOikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
timuksen
sisältö
Liitetään pöytäkirjaan
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VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valiValitusviranomainen tuksella.
ja valitusValitusviranomainen, osoite ja postiosoite
aika
Helsingin hallinto-oikeus
Sörnäistenkatu 1
00580 Helsinki
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Markkinatuomioistuin
Sörnäistenkatu 1
00580 Helsinki
sähköposti: markkinaoikeus@om.fi

Pykälät

Valitusaika
14 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava
– valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
– muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on
allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasia- Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valikirjojen toi- tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että
mittaminen ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Pornaisten kunnanviraston aukioloajat:
ma - ke
8.00 - 16.00
to
8.00 - 18.00
pe
8.00 - 12.15

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
) Jos toimitettava
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