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Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Erkki Kuusikko

Jukka Kosonen

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

Isonkyrön kunnanvirastossa

14.3.2018

Allekirjoitus

Maarit Hulkko
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Jari Viertola

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi torstai 15.3.2018 klo 14.00 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.

Todistaa

Toimistosihteeri

Tarja Perkiö

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto

12.3.2018

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Jaosto 12.3.2018, 18 §
PÄÄTÖS:
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Jaosto 12.3.2018, 19 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Maarit Hulkko ja Jari Viertola.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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”KYRÖÖN KÄRÄJÄT” -SEMINAARIN HALLINNOINTI JA KUNNAN AVUSTUS SEMINAARILLE
Jaosto 12.3.2018, 20 §
Joukko eteläpohjais- ja pohjalaislähtöisiä yksityishenkilöitä on valmistellut kutsuseminaaria, jonka työnimenä on ”Kyröön käräjät”. Seminaariin tavoitellaan enintään
100 osallistujaa.
Seminaari järjestettäisiin lauantaina 18.8.2018 klo 14–17 ja paikkana on Isonkyrön
Pohjankyrön talo.
”57 minuuttia autolla ja 37 minuuttia junalla. Tämä mahdollistui, kun Pohjoismaiden suurin metropoli syntyi sillan yhdistettyä Kööpenhaminan ja Malmön.
Tuo metropolialue on osoittautunut menestyksekkääksi. Molemmat kaupungit
ovat voittaneet.
Vaasan ja Seinäjoen etäisyys on käytännössä sama kuin Malmöllä ja Kööpenhaminalla. Vaasalta ja Seinäjoelta puuttuvat kuitenkin riittävä henkinen
läheisyys ja yhteinen visio. Kaupunkien pitää nousta aivan uudelle tasolle –
Pohjanmaan metropoliksi, jolla on halu kasvaa globaaliksi menestystarinaksi.”
Seminaari järjestettäisiin ”Pohjanmaan metropolialueen” keskeisimmille päättäjille,
vaikuttajille sekä talouden ja liike-elämän edustajille Vaasan ja Seinäjoen puolessa
välissä Isossakyrössä.
Seminaarin järjestäjät ovat pyytäneet, että Isonkyrön kunta voisi hallinnoida tapahtuman ja avustaa tapahtumaa 4.000 eurolla.
Hallinnointi pitäisi sisällään seminaarin rahoittajien laskutuksen sekä laskujen maksatuksen, kutsujen lähettämisen, ilmoittautumisten vastaanottamisen, osallistujalistan koostamisen ja Pohjankyrön talon valmistelua sekä muita mahdollisia tehtäviä.
Merkittävänä työpanoksena tapahtuman järjestelyissä on mahdollista hyödyntää
seminaarin ideoijia.
Oheismateriaalina jaetaan seminaarin talousarvio.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi
KJ:N
EHDOTUS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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1) Isonkyrön kunta hallinnoi ”Kyröön käräjät” -seminaarin 18.8.2018, mikäli seminaarin tulorahoitus varmistuu esitetysti,
2) tarjoaa Pohjankyrön talon veloituksetta seminaarin käyttöön,
3) myöntää seminaarille 4.000 euron avustuksen siten, että kunta tarjoaa tapahtuman ruokailun ruokajuomineen ja jäljelle jäävän osuuden rahallisena avustuksena,
4) avustus maksetaan kustannuspaikalta ”Elinkeinoelämän kehittäminen (12000)”

PÄÄTÖS:

Merkittiin, että Miko Heinilä oli kuultavana asiantuntijana ennen tämän pykälän
käsittelyä.
Merkittiin, että Miko Heinilä poistui esteellisenä (intressijäävi) kokouksesta tämän
pykälän päätöksenteon ajaksi klo 16:40 - 16:54.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Jaosto 12.3.2018, 21 §

1. Ympäristölautakunnan päätös 20.2.2018, § 8/ Rakennuslupa pientuulivoimalan rakentamiseen Isonkyrön kunnan Valtaalan kylässä.
2. JS Suomen kanssa on tehty yhteistyösopimus esitteen tuottamisesta kunnalle. Esitteen on tarkoitus palvella muun muassa tonttitarjonnan markkinointia sekä kunnan tarjoamista mahdollisuuksista yrittämiseen. JS Suomi
kerää esitteen rahoituksen. Mikäli myydyt ilmoitukset eivät riitä projektin
rahoittamiseen, kunta voi joko rahoittaa puuttuvan osan itse tai vetäytyä
projektista ilman kustannuksia. Esitteen painos on 2.500 esitettä.
KJ:N
EHDOTUS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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YHTEISMARKKINOINTIA LED-NÄYTÖLLÄ
Jaosto 12.3.2018, 22 §
Strategia
Kunnan strategian 2025 mission mukaan ”Yrittämisen Isokyrö on itsenäinen elinvoimakunta, joka huolehtii asukkaistaan laadukkailla palveluilla sekä mahdollistaa viihtyisän elämisen ja asumisen.” Visiona on, että ”Vetovoimaisessa Isossakyrössä eläminen ja yrittäminen on Suomen parasta”. Yrittämisen palvelulupauksina on muun
muassa, että yrityspalveluista tiedotetaan paremmin, ja että vapaista yritystiloista
on ajantasainen helposti saatava tieto. Tietoisuutta isokyröläisten yritysten palveluista lisätään sekä yritysten yhteistyötä edistetään.
Kunnan ja Isonkyrön Yrittäjät ry:n välinen yhteistyö
Kunnan ja Isonkyrön Yrittäjät ry:n edustajien välisessä yhteistyöpalaverissa
20.2.2018 on käyty keskustelua kunnan ja Isonkyrön Yrittäjät ry:n yhteistyöllä toteutettavasta isokokoisesta LED-näytöstä, joka sijoitettaisiin valtatien 18 varteen. Isonkyrön Yrittäjät ry. on 1.3.2018 ilmoittanut, että he lähtevät tekemään kunnan kanssa
yhteistyötä asiassa.
Budjettitarjoukset on hankittu kahdelta palveluntarjoajalta. Neuvottelut on järjestetty
kunnan, Isonkyrön Yrittäjät ry:n ja LEDiMedian kesken 7.3.2018.
Perusperiaatteet yhteistyön tekemisessä olisivat seuraavat:
-

kunta ottaa vastattavakseen näytön betonivalun, teräsrakenteiden valmistuksen,
nostimen ja sähkönsyötön (3 x 16A) järjestämisen kustannukset (teknisen toimen alustava arvio noin 10.000 euroa),

-

kunta ottaa vastattavakseen ½ palvelusopimuksen hinnasta (530 € / kk eli 6.360
€ / v) ja saa käyttöönsä puolet mainostilasta, jota se voi halutessaan myydä kolmannelle määrittämällään hinnalla,

-

Isonkyrön Yrittäjät ry. ottaa vastattavakseen ½ palvelusopimuksen hinnasta
(530 € / kk eli 6.360 € / v) ja saa käyttöönsä puolet mainostilasta, jota se voi halutessaan myydä kolmannelle määrittämällään hinnalla,

-

Isonkyrön Yrittäjät ry. hallinnoi näytön sisältöä selainpohjaisen sisällönhallintaohjelmiston kautta

-

näytön sähkönkulutus jaetaan puoliksi kunnan ja Isonkyrön Yrittäjät ry:n kesken
(toimittajan arvio kuluista 1.500 € / v)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Lisäksi on sovittu, että ensisijaisesti Isonkyrön Yrittäjät pyrkii myymään mainostilaa
isokyröläisille yrityksille. Mainostilaa ei myydä toisille kunnille, eikä puoluepoliittisiin
tarkoituksiin.
Kunnan ja Isonkyrön Yrittäjät ry. välinen tarkempi yhteistyösopimus laaditaan myöhemmin. Siinä on tarkoitus sopia muun muassa vaihtuvien mainosten enimmäismääristä.
LED-näytön käyttömahdollisuudet
LED-näytön käyttömahdollisuudet ovat kunnan kannalta laajat. Valtatietä 18 ajaa
vuorokaudessa noin 10.000 ajoneuvoa. Näyttöä voidaan muun muassa kunnan
yleisen tunnettavuuden ja kuntaimagon parantamiseen, uusien yritysten ja asukkaiden hankkimiseen, tonttimarkkinointiin, kunnassa järjestettävien tapahtumien markkinointiin ja muuhun kuntaviestintään.
Palvelusopimus
Neuvotteluiden kuluessa on vahvistunut käsitys, ettei näyttöä välttämättä kannata
ostaa omaksi, vaan vuokrata palvelusopimuksella. Palvelusopimuksella voidaan
paremmin hallinnoida riskiä teknisesti herkän laitteen mahdollisesta rikkoutumisesta.
LEDiMedian tarjous palvelusopimuksesta sisältää LED-näytön 5,12 x 2,88 m (n.
14,75 m2), näytön ohjauslaitteiston, 4G-reitittimen ja dataliittymän, näytön asennustyön ja käyttöönoton, sisällönhallintaohjelmiston, käyttötuen ja laitteen korjauksen
48 h ilmoituksesta. Sopimusaika olisi 24 kk, minkä jälkeen sopimus jatkuu 3 kk:n
irtisanomisajalla. Palvelusopimuksen hinta on 1.060 € / kk (alv 0 %).
Oheismateriaalina elinkeino- ja kaavoitusjaoston jäsenille jaetaan tarjous palvelusopimuksesta.
Luvitus
Lupa näytön sijoittamiselle on haettava Pirkanmaan ELY-keskukselta. LEDiMedia
valmistelee lupahakemuksen ja toimittaa kunnalle kuvat teräsrakenteteista ja betonivalusta. Näytön rakentaminen vaatii rakennusluvan.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi
KJ:N
EHDOTUS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää, että

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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1) kunta sitoutuu yhteistyöhön Isonkyrön Yrittäjät ry:n kanssa edellä mainituin periaattein ja valtuuttaa kunnanjohtajan sopimaan yhdistyksen kanssa yhteistyön
tarkemmista yksityiskohdista,
2) kunta hyväksyy Ledimedia Oy:n tarjouksen palvelusopimuksesta ja valtuuttaa
kunnanjohtajan tekemään yhtiön kanssa palvelusopimuksen,
3) LED-näytön kustannukset (rakentaminen ja käyttökulut) maksetaan kustannuspaikalta ”Elinkeinoelämän kehittäminen (12000)”
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 22
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Määräaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten
kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
Isonkyrön kunnanhallitus
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
telefaksi (06) 470 1444, sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 18, 19, 20, 21
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 22

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

