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Kokouspäivämäärä §
15.03.2004
69

POSION KUNTA
Kunnanhallitus

VAALILAUTAKUNTIEN SEKÄ TERVEYSKESKUKSEN JA VANHAINKODIN VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN EUROPARLAMENTTIVAALEJA JA KUNNALLISVAALEJA VARTEN
Kh § 69

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2004 ja kunnallisvaalit sunnuntaina 24.10.2004. Vaaleissa sovelletaan vaalilakia (714/1998) sekä kunnallisvaaleissa
myös kuntalain kunnallisvaaleja koskevia säännöksiä. Molemmissa vaaleissa vaalien
ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli
europarlamenttivaaleissa 26.05.2004 ja kunnallisvaaleissa 06.10.2004.
Vaalit toimitetaan kunnissa äänestysalueittain. Vaalilain 8 §:n mukaan äänestysalueena on kunta, jollei valtuusto ole jakanut kuntaa useampaan äänestysalueeseen.
Vuoden 2004 europarlamenttivaalit toimitetaan sen äänestysaluejaon mukaisesti, josta on tehty päätös ja ilmoitus maistraatille viimeistään vuoden 2003 huhtikuussa.
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava;
1. kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.
2. laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yksi
tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.
Kunnanhallitusta pyydetään valintoja tehdessään kiinnittämään huomiota valittavien
asuinpaikkaan (asuvat ko. äänestysalueella) ja siihen, että valitut ovat todella halukkaita hoitamaan luottamustehtävänsä vaaleissa. Aikaisemmissa vaaleissa on nimittäin
toisinaan käynyt ilmi, että joissakin äänestyspaikoissa on ollut vaikeuksia saada vaalilautakunta lainvoimaiseksi monien kieltäytymisten vuoksi ja eikä kieltäytymisiin ehkä
ole aina ollut pätevää syytä.
Sekä vaalilautakunnan että vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee
mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita.
Vaalilautakuntien jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen, näin tehdään myös tasa-arvolain soveltamisessa. Sekä varsinaisissa jäsenissä
että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.
Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Europarlamenttivaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet: ___ ___
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Kokouspäivämäärä §
15.03.2004
69

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimet ja
yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle.
Vaalilain 4 §:n mukaan vaalit toimitetaan järjestämällä ennakkoäänestys ja vaalipäivän äänestys. Ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen järjestämisestä kotimaassa vastaa kunta. Kunnanhallituksen on vaalilain 9 §:n 1 momentin mukaisesti
päätettävä kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista
siten, että niitä on jokaisessa kunnassa vähintään yksi, jollei erityisestä syystä muuta
johdu.
Ennakkoäänestyspaikkoja ovat myös sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja
muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä
rangaistuslaitokset (laitos). Edellä mainituista ennakkoäänestyspaikkoja ovat suoraan
lain nojalla muut paitsi kunnanhallituksen päätöksellä erikseen määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt.
Lisäksi kunnanhallituksen on määrättävä äänestysalueen vaalipäivän äänestyspaikat.
Erityisestä syystä äänestyspaikka voidaan sijoittaa äänestysalueen tai kunnankin ulkopuolelle, jollei siitä aiheudu äänestäjille kohtuutonta haittaa.
Kunnanhallituksen on huolehdittava siitä, että väestörekisterikeskuksen ylläpitämään
äänestyspaikkarekisteriin viipymättä merkitään väestörekisterikeskuksen määräämällä tavalla jokaisen kunnassa olevan yleisen ennakkoäänestyspaikan nimi, käyntiosoite, aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat sekä vaalipäivän äänestyspaikan nimi ja
käyntiosoite sekä muut oikeusministeriön määräämät tiedot.
Esityslistan liitteenä on yhteenveto vaalilautakuntien sekä terveyskeskuksen ja vanhainkodin vaalitoimikunnan kokoonpanosta, jotka kunnanhallitus valitsi vuoden 2003
kansanedustajien vaaleja varten.
Ehdotus
Kunnanhallitus valitsee jäljempänä mainittujen äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi
jäsentä ja viisi varajäsentä sekä määrää yhden jäsenistä kunkin vaalilautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Lisäksi kunnanhallitus valitsee terveyskeskuksen ja vanhainkodin vaalitoimikuntaan kolme jäsentä ja kolme varajäsentä
sekä määrää yhden jäsenistä vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Edelleen kunnanhallitus asettaa sekä vaalilautakuntien että vaalitoimikunnan varajäsenet siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan (varajäsenet eivät näin ollen ole henkilökohtaisia).
1. Etelä-Posion äänestysalue
* äänestyspaikkana Kuloharjun koulu
2. Itä-Posion äänestysalue
* äänestyspaikkana Ylikitkan koulu
3. Posionkylän äänestysalue
* äänestyspaikkana vapaa-aikatalo Pyrintö
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet: ___ ___
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4. Pohjois-Posion äänestysalue
* äänestyspaikkana Mourujärven koulu
5. Jumisko-Vääräjärven äänestysalue
* äänestyspaikkana Lehtiniemen koulu
6. Hämeenkylän äänestysalue
* äänestyspaikkana Karjalaisenniemen koulu
7. Peräposion äänestysalue
*äänestyspaikkana Peräposion entinen koulu
Lisäksi kunnanhallitus päättää, että ennakkoäänestyspaikkana toimii kunnanvirasto.
Ennakkoäänestyspaikkoina toimivat lain nojalla myös terveyskeskus ja vanhainkoti.
Samalla kunnanhallitus päättää, että ulkomainonta saadaan aloittaa viikkoa ennen
ennakkoäänestyksen alkua eli europarlamenttivaaleissa 26.05.2004 ja kunnallisvaaleissa 06.10.2004.
Päätös
Valittiin pöytäkirjan liitteessä mainitut vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenet,
varajäsenet sekä puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat ja hyväksyttiin esittelijän ehdotus ennakkoäänestyspaikoista ja ulkomainonnan aloittamisesta.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet: ___ ___
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POSION KUNTA
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LAUSUNNON ANTAMINEN KOILLISMAAN LIIKENTEEN LINJALIIKENNELUPAHAKEMUKSISTA
VÄLILLE KUUSAMO-KEMIJÄRVI-ROVANIEMI JA ROVANIEMI-POSIO-KUUSAMO (SS- VUOROJA)
Kh § 70

Koillismaan Liikenne esittää seuraavaa uutta vuoroa välille Kuusamo-KemijärviRovaniemi:
KUUSAMO-KEMIJÄRVI-ROVANIEMI
14.40
x
16.55
x
T
18.30

Kuusamo
Maaninkavaara
Kemijärvi
Vikajärvi
Lentoasema
Rovaniemi

Vuoro ajettaisiin sunnuntaisin (SS-vuoro) 1.6.2004 lukien.
Perusteluina liikennöitsijä esittää seuraavaa:
”Kuusamosta ei sunnuntaisin ole minkäänlaista yhteyttä Kemijärvelle, joten tällä vuorolla luotaisiin täysin uudet joukkoliikenneyhteydet kahden kaupungin välille ja parantaisi oleellisesti alueen väestön joukkoliikenteen palvelutasoa. Vuoro tarjoaisi sunnuntaille ainoan yhteyden Rukan ja Kemijärven välillä asuville kulkea joukkoliikennevälineellä Kemijärvelle, Sodankylään ja Rovaniemelle. Lisäksi vuorolla olisi vaihtoyhteys
Pohjolan Turistiauton Sallasta tulevaan vuoroon. Näin saataisiin yhteydet myös Hautajärveltä ja Käylästä. Opiskelijoiden lisäksi Käylän ja Kitkan alueella on paljon vapaaajan asutusta, joten myös heille tarjoutuu mahdollisuus hyödyntää joukkoliikennettä.
Luonnollisesti yhteydet paranevat myös Kuusamon eteläpuolella ja Kajaanin suunnassa asuville. Kemijärvellä on bussiyhteys Sodankylään ja etelään klo 19.10 lähtevään junaan. Vuoro käy tarvittaessa myös lentoasemalla, joten Kuusamo-SallaKemijärvi kolmion asukkaille vuoro parantaa kaiken kaikkiaan oleellisesti kulkuyhteyksiä. Kokonaisuutena vuoro parantaa läänin puutteellisia poikittaisyhteyksiä. KemijärviKuusamo suunnassa paluuvuorona toimii vasta Parkkisenniemelle myönnetty LeviKemijärvi-Kuusamo -vuoro”.
Lisäksi liikennöitsijä esittää Rovaniemi-Posio-Kuusamo välille seuraavaa uutta SSvuoroa:
ROVANIEMI-POSIO-KUUSAMO
20.00
x
21.10
x
x
22.00
22.50

Rovaniemi
Vanttauskoski
Autti
Pernu
Peräposio
Posio
Kuusamo

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet: ___ ___
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Vuoro ajettaisiin sunnuntaisin (SS-vuoro) 1.6.2004 lukien.
Nykyisellään edellä mainittu vuoroa ajetaan maanantaista perjantaihin. Näin ollen
viikossa tulisi yksi ajopäivä lisää.
Ehdotus
Kunnanhallitus puoltaa Koillismaan Liikenteen linjaliikennelupahakemuksia, koska ne
lisäävät alueen liikennetarjontaa eivätkä haittaa jo olemassa olevaa liikennettä.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet: ___ ___
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Kokouspäivämäärä §
15.03.2004
71

LAUSUNTO SARI TUOVILAN POIKKEAMISLUPAHAKEMUKSEEN
Kh § 71

Sari Tuovila hakee Lapin ympäristökeskukselta poikkeamislupaa MRL 171 § 3
mom:n nojalla MRL 72 § 1 mom:n säännöksistä saada rakentaa 43 k-m2 suuruinen
vapaa-ajan asunto Kaislaranta RN:o 40:40 tilalle Hyväniemen kylään Kitka-järven
rantavyöhykkeelle.
Hakemuksen perustelujen mukaan hakija on saanut tontin perinnön jaossa, ja haluaisi rakentaa sille mökin perheen tarpeita varten.
Kaislaranta RN:o 40:40 tilan pinta-ala on 2130 m2 ja tila on rakentamaton.
Kantatilatarkastelun mukainen rannanmäärä on n. 480 metriä. Kantatila on jakaantunut neljään (4) tilaan, joista kolmella (3) on rakennuskantaa.
Rajanaapureilla ei ole hankkeesta huomauttamista.
Rakennustarkastaja
Kitka-järvelle ollaan tekemässä oikeusvaikutteista, rakentamista ohjaavaa osayleiskaava. Alue on jaettu kolmeen osaan. Hakijan omistama tila sijaitsee alueella, jolle
osayleiskaavoitus tulee vireille suunnitellun aikataulun mukaan tämän vuoden huhtikuussa ja olisi kaava vuoden lopussa valtuustokäsittelyssä.
Hakemusta ei tulisi ratkaista poikkeamismenettelyllä vaan tulevalla osayleiskaavalla.
Ehdotus
Kunnanhallitus esittää Lapin ympäristökeskukselle rakennustarkastajan esittämiin
perusteluihin viitaten, ettei hakemusta ratkaista poikkeuslupamenettelyllä, vaan tulevalla osayleiskaavalla.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet: ___ ___

9

POSION KUNTA
Kunnanhallitus
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72

POSION KUNNAN EROAMINEN ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄSTÄ 1.1.2005 ALKAEN
Kh 72 §

Posion kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti kokouksessaan 28.03.203 / 13 § esittää
sisäasianministeriölle Posion kunnan siirtämistä Koillismaan seutukuntaan 1.1.2004
alkaen. Esityksen taustalla oli Posion kunnan lisääntynyt yhteistyö Koillismaan kuntien
kanssa osana Koillis-Suomen aluekeskusohjelman toteuttamista. Sisäasiainministeriö päätti joulukuussa 2003, ettei Posion kuntaa siirretä Koillismaan seutukuntaan.
Koillis-Suomen aluekeskuskuntien keskinäinen yhteistyö kunnallisten palvelujen järjestämisessä etenee alueen valtuustojen 24.10.2003 hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Yhteistoiminnassa ollaan toteutettu jo seuraavia kokonaisuuksia:
- sopimus ATK- yhteistyön kehittämisestä (Sallan kunta ei ole mukana)
- sopimus lomitustoiminnan järjestämisestä (Sallan kunta ei ole mukana).
Kunnat ovat edellisen lisäksi päättäneet valmistella mm. seuraavia kokonaisuuksia
palvelutuotannon yhteistyön lisäämiseksi:
- yhteinen ohjausmalli alueellisesti järjestettyjen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen organisointiin
- kuntien kouluhallinnon yhteistyön toteuttamiseksi kokoontuvan ”koulutuksen johtoryhmän” perustaminen
- ammatillisen koulutuksen yhteistyösopimuksen valmistelu ja neuvottelukunnan
perustaminen vuoden 2004 aikana
- etälukiomallin luominen vuoden 2004 loppuun mennessä
- talous- ja palkkahallinnon prosessien yhtenäistäminen
- jätteiden loppusijoitusratkaisun valmistelu ja linjaratkaisun tekeminen vuoden
2004 aikana
- Koillis-Suomen strategisen yleiskaavan laatiminen
- alueellinen yhteistyö kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa.
Lisääntyvän ja syvenevän yhteistyön toteuttamiseksi Posion kunnan kannalta on perusteltua liittyä myös jäseneksi Koillismaan seutuorganisaatioon. Kuuluminen kahteen eri seutuorganisaatioon on sinällään mahdollista, mutta ottaen huomioon rajalliset taloudelliset ja henkilöstöresurssit, toimiminen kahdessa organisaatiossa täysipainoisesti ei ole mielekästä. Edellisen johdosta Posion kunnan tulee päättää minkä
seutuorganisaation kautta ylikunnallisen yhteistyön toteuttaminen on tehokkainta ja
järkevintä. Se, että Posion kunta luetaan seutukuntajaossa kuuluvaksi Itä-Lapin seutukuntaan, ei sinällään estä liittymistä toiseen seutuorganisaatioon. Esimerkkinä tästä
on mm. Pudasjärven kaupunki, joka on osakkaana Koillismaan seutuorganisaatiossa
– Koillismaan Kehitys Oy:ssä -, mutta kuuluu Oulunkaaren seutukuntaan.
Lisääntyvä yhteistyö kunnallisten palvelujen järjestämisessä yhdessä Koillismaan
kuntien kanssa on perusteltua myös maantieteelliset etäisyydet huomioon ottaen.
Posion kuntakeskuksen etäisyys Kuusamon kaupungin keskuksesta on 60 km ja Taivalkosken kuntakeskuksesta 85 km. Vastaavat etäisyydet Itä-Lapin kuntiin ovat seuraavat: Kemijärvi 111 km, Salla 123 km, Pelkosenniemi 156 km sekä Savukoski 199
km. Edellisen perusteella Posion kunnan asukkaiden asioiminen Koillismaan kuntien
kesken on helpompaa kuin Itä-Lapin kuntien kesken.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet: ___ ___
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Kokouspäivämäärä §
15.03.2004
72

Itä-Lapin kuntayhtymän perussopimuksen 17 § mukaan: ”Jäsenkunta voi erota kuntayhtymästä kunnanvaltuuston päätöksellä kalenterivuoden alusta. Eroamispäätös on
tehtävä valtuustossa vähintään 6 kuukautta aikaisemmin.”. (Perussopimus liitteenä).
Siten, mikäli Posion kunta haluaa erota Itä-Lapin kuntayhtymästä1.1.2005 alkaen, tulee siitä kunnanvaltuuston päättää toukokuun loppuun 2004 mennessä.
Kuntayhtymän perussopimuksen 13 § mukaan kunnan erotessa kuntayhtymästä tulee kuntayhtymän lunastaa eroavan kunnan osuudet kuntayhtymään. Lunastettavista
osuuksista kuntayhtymän on suoritettava korvaus, joka vastaa kunnan osuutta kuntayhtymän varoista vähennettynä veloilla ja varojen hankintaan saadun valtionosuuden suhteellisella määrällä. Jäsenkunnilla on jäsenmaksuosuuksiensa mukaan määräytyvät osuudet kuntayhtymän varoihin. Jäsenkunnat vastaavat kuntayhtymän veloista osuuksiensa mukaisessa suhteessa. Jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät
kuntien viimeksi vahvistettujen veroäyrien mukaan.
Ehdotus
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle seuraavaa:
1) kunnanvaltuusto päättää, että Posion kunta eroaa Itä-Lapin kuntayhtymästä
1.1.2005 alkaen,
2) kunnanvaltuusto päättää käynnistää Itä-Lapin seutukunnan kuntien kanssa neuvottelut asiaan liittyvistä käytännön järjestelyistä. Posion kunnan puolesta asiasta
neuvottelevat kunnanvaltuuston puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja
sekä kunnanjohtaja. Neuvottelijoilla on oikeus käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita
neuvotteluissa esille tulevien seikkojen ratkaisemiseksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet: ___ ___
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POSION KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä §
23.06.2003
187
19.09.2003
31
15.03.2004
73

KOILLISMAAN KEHITYS OY:n OSAKKEIDEN OSTO
Kh § 187

Koillismaan Kehitys Oy:n tehtävänä on yleishyödyllisenä yhtiönä tarjota koulutusta ja
elinkeinotoiminnan kehittämispalveluja. Yhtiön toiminta jakaantuu aikuiskoulutuskeskuksen ja kehittämiskeskuksen toimintaan. Aikuiskoulutuskeskuksen liikevaihdon tavoitteeksi vuodelle 2003 on asetettu 1.760.000 € ja kehittämiskeskuksen liikevaihdon
tavoitteeksi 1.100.000 €. Yhtiö toimii myös Koillismaan seutukunnan seutuorganisaationa ja se osallistuu myös Koillis-Suomen aluekeskusohjelman toteuttamiseen omalta
osaltaan.
Yhtiön tämän hetkinen osakekanta jakaantuu seuraavasti:
- Kuusamon kaupunki 75 osaketta
- Pudasjärven kunta 35 osaketta
- Taivalkosken kunta 15 osaketta.
Osakkeen nimellisarvo on 1681,87 € (10.000,00 mk).
Posion kunta on tehnyt esityksen sisäasiainministeriölle seutukuntajaon muuttamiseksi 1.1.2004 alkaen siten, että Posion kunta siirretään Koillismaan seutukuntaan. Seutukuntajaon muutokseen liittyen on neuvoteltu Posion kunnan mukaantulosta Koillismaan seutukunnan seutuorganisaatioon. Neuvotteluissa on päädytty ratkaisuun, jonka mukaan Pudasjärven kunta myy omistamiaan Koillismaan Kehitys Oy:n osakkeita
15 kpl Posion kunnalle niiden nimellisarvosta eli yhteensä 25.228,20 € (150.000,00
mk) kauppahinnalla. Kaupan yhteydessä Posion kunnalle taataan jäsenyys yhtiön hallituksessa. Osakkeet ostettaisiin ehdolla, että Posion kunnan siirtyminen Koillismaan
seutukuntaan toteutuu 1.1.2004 lukien.
Osakkeet jakaantuisivat Posion kunnan mahdollisen osakekaupan jälkeen seuraavasti:
- Kuusamon kaupunki 75 osaketta
- Pudasjärven kunta 20 osaketta
- Posion kunta 15 osaketta
- Taivalkosken kunta 15 osaketta.
Ehdotus
Kunnanhallitus päättää, että Posion kunta ostaa Pudasjärven kunnalta 15 kpl Koillismaan Kehitys Oy:n osaketta 25.228,20 euron kauppahinnalla. Osakkeet ostetaan ehdolla, että Posion kunnan siirtyminen Koillismaan seutukuntaan 1.1.2004 alkaen toteutuu ja että Posion kunta saa yhtiön hallitukseen yhden paikan.
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää osakkeiden ostamista varten 25.300,00 euron suuruisen määrärahan vuoden 2003 talousarvioon.
Määräraha katetaan vuoden 2003 tilinpäätösjärjestelyiden yhteydessä varauksia purkamalla.

Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
____________
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet: ___ ___

12

POSION KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä §
23.06.2003
187
19.09.2003
31
15.03.2004
73

Kv § 31

Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen yksimielisesti.
_______________

Kh § 73

Kunnanhallituksen 23.6.2003 / 187 § ja kunnanvaltuuston 19.9.2003 / 31 § tekemä
päätös Koillismaan Kehitys Oy:n osakkeiden ostosta on ollut ehdollinen ja se on liittynyt Posion kunnan esittämään seutukuntajaon muutokseen. Osakkeiden ostopäätöksen ehto Posion kunnan siirtämisestä Koillismaan seutukuntaan ei ole toteutunut, joten osakkeiden ostoa ei olla toteutettu.
Kunnanvaltuustolle on toisaalla esitetty Posion kunnan eroamista Itä-Lapin kuntayhtymästä. Posion kunnan mahdollinen eroaminen Itä-Lapin kuntayhtymästä on sidoksissa kunnan siirtymiseen Koillismaan seutukuntaorganisaatioon. Posion kunta liittyy
Koillismaan seutukuntaorganisaatioon, mikäli kunnanvaltuusto päättää hyväksyä Posion kunnan eroamisen Itä-Lapin kuntayhtymästä.
Kunnanjohtaja Mauri Posio on keskustellut puhelimitse 5.3.2004 Pudasjärven kaupunginjohtaja Paavo Pikkuahon kanssa Posion kunnan mahdollisesta uudesta päätöksestä ostaa Pudasjärven kaupungilta sen omistamia Koillismaan Kehitys Oy:n
osakkeita. Puhelinkeskustelussa todettiin, että Pudasjärven kaupunki on edelleen halukas myymään Posion kunnalle 15 kpl omistamiaan Koillismaan Kehitys Oy:n osakkeita Posion kunnanhallituksen 23.6.2003 / 187 § ja kunnanvaltuuston 19.9.2003 / 31
§ päätöksen mukaisilla ehdoilla.
Ehdotus
Kunnanhallitus päättää, että Posion kunta ostaa Pudasjärven kunnalta 15 kpl Koillismaan Kehitys Oy:n osaketta 25.228,20 euron kauppahinnalla. Osakkeet ostetaan ehdolla, että Posion kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen Posion
kunnan eroamisesta Itä-Lapin kuntayhtymän jäsenyydestä 1.1.2005 alkaen ja että
Posion kunta saa yhtiön hallitukseen yhden paikan.
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää osakkeiden ostamista varten 25.300,00 euron suuruisen määrärahan vuoden 2004 talousarvioon.
Määräraha katetaan vuoden 2004 tilinpäätösjärjestelyiden yhteydessä varauksia purkamalla.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet: ___ ___

13

POSION KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä §
13.08.2001
248
15.03.2004
74

MÄÄRÄALAN MYYMINEN ERIC JA TIINA GONZALEZILLE / JATKOAJAN ANTAMINEN RAKENTAMISTA KOSKEVAN EHDON TÄYTTÄMISEEN
Kh § 248

Eric ja Tiina Conzalez Ranskasta haluavat ostaa Kirintövaaran ranta-asemakaavaalueelta korttelista 54 rakennuspaikat 4 ja 5. Ko. rakennuspaikat jäivät 15.7.2001 pidetyssä huutokaupassa myymättä, joten ne myydään kunnanvaltuuston päätöksen
mukaisesti huutokauppatilaisuudessa myytyjen rakennuspaikkojen keskihinnalla,
1000 mk/rakennuspaikka.
Eric ja Tiina Gonzalez ovat antaneet Taurinorum Oy:lle valtakirjan kauppakirjan allekirjoittamista varten.
Ehdotus
Kunnanhallitus päättää myydä Eric ja Tiina Gonzalezille Posion kunnan omistamasta
Posion kunnan Ylikitkan kylässä sijaitsevasta Kirintö RN:o 32:10 –tilasta, kiinteistötunnus 614-416-32-10, Kirintövaaran ranta-asemakaava-alueella korttelissa 54 sijaitsevat rakennuspaikat 4 ja 5 huutokaupan mukaisella keskihinnalla tuhat (1000) markkaa rakennuspaikka.

Kh § 74

Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
-------Tiina Gonzalez-Vestman on lähettänyt kunnalle kirjeen, jossa hän valittelee, etteivät
ole vielä ehtineet toteuttaa suunnitelmiaan kesämökkihankkeesta ja, että aikakin on
mennyt umpeen siitä mitä tonttikaupassa on sovittu rakentamisen alkamisesta päättymisestä.
Gonzalez-Vestman Tiina ja Eric pyytävät, että he saisivat jatkoaikaa rakentamiseen
31.12.2005 saakka.
Ehdotus
Kunnanhallitus antaa Tiina Gonzales-Vestmanille ja Eric Conzalezille jatkoaikaa anomuksen mukaisesti 31.12.2005 saakka kauppakirjassa mainitun rakennusehdon täyttämiseen.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet: ___ ___

14

POSION KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä §
15.03.2004
75

LAPIN RIISTANHOITOPIIRIN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI METSÄHALLITUKSESTA

Kh § 75

Lapin riistanhoitopiiri on lähettänyt kunnanhallitukselle tiedoksi lausuntonsa hallituksen esityksestä laiksi Metsähallituksesta. Lähetekirjelmässään riistapäällikkö toteaa,
että Lapin riistanhoitopiiri ja sen riistanhoitoyhdistykset ovat hyvin pettyneitä em. lakiesitykseen ja yritykseen murtaa hyviä ja vakiintuneita metsästysoloja.
Riistanhoitopiiri pyytää tukee, jotta lakiesityksessä olevat heikkoudet tulisivat muutetuiksi riistanhoitopiirin esittämällä tavalla riistanhoitoa ja kestävää metsästystä palvelevaksi siten, että samalla otettaisiin huomioon Lapissa asuvan ihmisen asema ja oikeudet.
Ehdotus
Kunnanhallitus merkitsee Lapin riistanhoitopiirin lausunnon tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti tukea Lapin riistanhoitopiirin esitystä.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet: ___ ___

15

POSION KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä §
15.03.2004
76

KANNANOTTO KOILLIS-SUOMEN ALUEELLISEEN HYVINVOINTIOHJELMAAN
Kh 76 §

Koillis-Suomen hyvinvointiohjelman ohjausryhmä pyytää aluekeskuskuntien valtuustojen kannanottoa Koillis-Suomen alueelliseen hyvinvointiohjelmaan. Lausuntopyyntö
liitteenä. Ohjelma on jaettu valtuuston jäsenille 6.2.2004 pidetyn valtuuston kokouksen yhteydessä.
Kunnan johtoryhmä on käsitellyt hyvinvointiohjelmaa kokouksessaan 17.11.2003.
Johtoryhmä on todennut lausuntonaan ohjelmasta seuraavaa:
”Alueellisessa hyvinvointiohjelmassa kyetään kuvaamaan ne jo toteutuneet ja ennakoitavissa olevat kehityskulut, jotka vaikuttavat alueen kuntien asukkaiden hyvinvointiin. Ohjelmassa kuvataan myös riittävällä tavalla vaihtoehtoisia kehityskuluja, joiden mukaisesti alue tulee todennäköisesti kehittymään tulevina vuosina.
Ohjelman kehityskulkujen mukaiset toimenpide-esitykset ovat sinällään oikeansisältöisiä, mutta niitä ei voida suoraan toteuttaa osana kuntien kehitysstrategioita.
Posion kunnan johtoryhmän mielestä alueellinen hyvinvointiohjelma on tärkeä
asiakirja, kun kuntien tulevat palvelustrategiat laaditaan v. 2004 alkaen. Varsinaiset palvelutuotantoon liittyvät ratkaisut tulee kuitenkin tehdä osana laadittavaa
palvelustrategiaa eikä pelkästään alueellisen hyvinvointiohjelman toimenpiteiden
toteutuksena.”
Hyvinvointiohjemaa on käsitelty myös sivistyslautakunnan kokouksessa 18.11.2003 /
133 §. Lautakunnan pöytäkirjaote liitteenä. Lautakunta on päätöksessään yhtynyt johtoryhmän lausuntoon.
Ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se antaa omana kannanottonaan Koillis-Suomen hyvinvointiohjelmaan kunnanviraston johtoryhmän 17.11.2003 antaman
lausunnon.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet: ___ ___
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POSION KUNTA
Perusturvalautakunta
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä §
25.02.2004
17
15.03.2004
77

ESITYS VANHUSNEUVOLATOIMINNAN ALOITTAMISESTA POSIOLLA
PTltk 17 §

Lauri Iivarin valtuustoaloite Posion kunnanvaltuustolle:
Esitän, että Posion kunnassa ryhdytään toimenpiteisiin vanhusneuvolatoiminnan tai
muulla nimellä järjestettävän sairauksia ennaltaehkäisevän toiminnan aloittamiseksi
iäkkäille kuntalaisille.
Vanhusten toimintakykyisyyden säilyttämiseksi tarvitaan vanhusten innostumista ja
neuvontaa itsehoidon mahdollisuuksista ja liikunnan merkityksestä.
Vanhusneuvolassa tapahtuvat terveystarkastukset, toimintakyvyn eri alueiden
seuranta, itsehoidon tukeminen, lääkkeiden käytön valvonta, apuvälineneuvonta,
verenpainekontrolli ym. vähentäisivät paineita hoitojärjestelmään.
Kattava vanhusneuvolatoiminta auttaisi saavuttamaan kaikki vanhukset, myös
syrjäytymässä olevat.
Terveydenhuollon kustannusten ja palveluiden tarpeen kannalta on tärkeää, että
myös ikäihmiset ovat joukkotarkastusten piirissä ja että heille annetaan mahdollisuus
tehokkaampiin hoitoihin, jotka vähentävät pitkäaikaisen hoidon tarvetta. Pitkällä
aikavälillä tämä tulisi yhteiskunnallekin edullisemmaksi sekä ikäihmisten elämänlaatu
paranisi.
Perusturvajohtaja:
Johtava lääkäri on laatinut selvityksen vanhusneuvolan tarpeellisuudesta ja toteaa
selvityksessään että erillisen vanhusneuvolan perustamiselle ei ole tarvetta eikä henkilökuntaa sitä toteuttamaan
Liite.
Koska lähes kaikki yli 65-vuotiaat ovat vuosittain terveydenhuollon asiakkaina, erillisen vanhusneuvolan perustaminen ei tuo sitä lisäetua, jota aloitteessa annetaan ymmärtää.
Terveydenhuollossa ei ole käytettävissä työvoimaa kattavan erillisen neuvolatoiminnan järjestämiseksi kaikille jo eläkeikään ennättäneille posiolaisille. Nykyinen järjestelmä antaa mahdollisuuden saada riittävät palvelut terveyskeskuksesta, mikäli asiakkailla on niille tarvetta.
Perusturvajohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta toteaa että iäkkäiden tarvitsemat terveydenhuollon palvelut voi
nykyinen palvelujärjestelmä antaa riittävissä määrin ilman että rinnalle tehdään erillinen vanhuksia palveleva neuvolatoiminta.
Tällaisen toiminnan toteuttaminen edellyttää lisähenkilökuntaa eikä perusturvatoimen
raamissa siihen ole mahdollisuuksia.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet: ___ ___
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POSION KUNTA
Perusturvalautakunta
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä §
25.02.2004
17
15.03.2004
77

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkitään, että asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi Lauri Iivari poistui esteellisenä
kokoushuoneesta.
____________
Kh 77 §

Ehdotus
Kunnanhallitus esittää perusturvalautakunnan päätösesityksen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi päätöksenä Lauri Iivarin valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Markku Tuomivaara ehdotti, että kunnanhallitus
esittäisi valtuustolle, että se hyväksyisi Lauri Iivarin aloitteen.
Julistettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että Markku
Tuomivaara oli tehnyt keskustelun aikana esittelijän ehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen, jota ei ole kannatettu, joten puheenjohtaja totesi Tuomivaaran esityksen rauenneeksi.
Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on keskustelun jälkeen hyväksynyt esittelijän ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet: ___ ___
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POSION KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä §
01.03.2004
68
15.03.2004
78

PERUSTURVAJOHTAJAN VALINTA
Kh § 68

Perusturvajohtajan virkaa ovat määräaikaan mennessä hakeneet diplomi-insinööri
Kari Hyytiä, sosiaalijohtaja / humanististen tieteiden kandidaatti Rainer Kolppanen,
terveydenhuollon maisteri Saara Kuusela ja terveystieteiden maisteri Tarja PietarilaHeikkinen. Liitteenä yhteenveto virkaa hakeneiden koulutuksesta ja työkokemuksesta.
Kunnanvaltuuston 24.9.1999 vahvistamien kelpoisuusehtojen mukaan perusturvajohtajalta vaaditaan ”virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus
sosiaali- ja terveyshuollon talous- ja hallintotehtävissä”.
Ehdotus
Kunnanhallitus päättää kutsua virkaa hakeneista haastateltaviksi Saara Kuuselan ja
Tarja Pietarila-Heikkisen.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Haastattelut päätettiin suorittaa seuraavan kunnanhallituksen kokouksen alussa
15.3.2004 alkaen klo 14.00. Kunnanhallituksen lisäksi haastatteluun kutsutaan perusturvalautakunnan puheenjohtaja Pentti Korva.
____________

Kh 78 §

Perusturvajohtajaehdokkaiden haastattelu suoritetaan ennen kunnanhallituksen kokousta. Perusturvalautakunnan puheenjohtajan asemasta haastatteluun osallistuu
varapuheenjohtaja Pirjo Hyypiö.
Ehdotus
Päätösesitys tehdään kokouksessa haastattelujen tulosten perusteella.
Päätös
Kunnanhallitus haastatteli ennen kokouksen alkua Tarja Pietarila-Heikkistä ja Saara
Kuuselaa. Haastattelussa oli kunnanhallituksen lisäksi läsnä perusturvalautakunnan
varapuheenjohtaja Pirjo Hyypiö ja vs. johtava lääkäri Olavi Kari-Koskinen.
Kunnanjohtaja ehdotti, että kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee
perusturvajohtajan virkaan 1.8.2004 lukien terveydenhuollon maisteri Saara Kuuselan
ja, että virkaan valittaessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Markku Tuomivaara, Henna Sarajärvi, Tuula Karjalainen, Kauko Ylisirniö ja Irmeli
Granlund kannattivat kunnanjohtajan ehdotusta.
Asiasta käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet: ___ ___
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POSION KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä §
01.03.2004
63
15.03.2004
79

POSION KUNNALLISET KTV RY:N JA POSION KUNNALLISVIRKAMIESYHDISTYS RY:N
LUOTTAMUSMIESTEN AJANKÄYTTÖÄ KOSKEVAN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN
Kh § 63

Posion Kunnalliset KTV:n ja Posion Kunnallisvirkamiesyhdistys ry:n luottamismiesten
ajankäyttöä koskevan sopimuksen muuttamisesta on neuvoteltu kyseisten järjestöjen
luottamusmiesten kanssa 17.2.2004. Neuvottelussa päästiin sopimukseen ja neuvottelutulos päätettiin esittää kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.
Kunnanhallituksen vuonna 1991 hyväksymän sopimuksen mukaan Kunta-alan Unioni
ry:n pääluottamusmies voi käyttää työaikaansa kahdeksan (8) tuntia viikossa luottamusmiestehtävien hoitamiseen ja kuukausikorvaus on maksettu kokonaisuudessaan
pääluottamusmiehelle, joka tähän saakka on ollut KTV:sta. Nyt järjestöt ovat esittäneet, että luottamusmiestehtävien hoitamiseen käytettävä aikaa jaettaisiin KTV:n ja
KVL:n luottamusmiesten kesken.
Neuvottelijat ovat yksimielisesti päättäneet esittää kunnanhallitukselle, että KTV:n
luottamusmiehelle annetaan oikeus käyttää työaikaa luottamusmiestehtävien hoitamiseen 6 h/vk ja KVL:n luottamusmiehelle 3 h/vk ja, että KTV:n luottamusmiehelle
maksetaan korvausta 48 €/kk ja KVL:n luottamismiehelle 48 €/kk 1.4.2004 lukien.
KTV:n luottamusmies Olavi Laatikainen (molempien järjestöjen pääluottamusmies) on
ilmoittanut, että hän käyttää varatusta ajasta vähemmän kuin varatut kuusi tuntia silloin, kun ei ole jäsenten tapaamisia tai muita hoidettavia järjestötehtäviä. Tällä tavalla
luottamusmiesten kokonaistyöaika tasoittuisi aikaisemmin sopimuksen mukaiseen
kahdeksaan tuntiin viikossa.
Neuvotteluissa on lisäksi sovittu, että KVL:n luottamusmiehelle pyritään järjestämään
tila kunnanvirastolta keskiviikkoisin klo 11.00–14.00 ja KTV:lle maanantaisin klo 8.00–
13.30. Neuvottelupöytäkirjasta on kopio liitteenä.
Ehdotus
Kunnanhallitus hyväksyy edellä mainitun neuvottelun mukaisen sopimuksen Posion
Kunnalliset KTV ry:n ja Posion Kunnallisvirkamiesyhdistys ry:n luottamusmiesten
ajankäytöstä ja maksettavista korvauksista.

Kh § 79

Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
--------Edellä olevaan asian selostukseen on jäänyt kaksi kirjoitusvirhettä, jotka tulee korjata.
KTV:n luottamusmiehelle maksettavan korvauksen suuruus on 60 €/kk vastaanottoaika kunnanvirastossa maanantaisin klo 7.00 – 13.30.
Ehdotus
Kunnanhallitus muuttaa 1.3.2004 tekemäänsä päätöstä siten, että KTV:n luottamusmiehelle maksettavan korvauksen suuruus on 60 €/kk ja vastaanottoaika maanantaisin klo 7.00 – 13.30.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet: ___ ___
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Kokouspäivämäärä §
15.03.2004
80

POSION KUNTA
Kunnanhallitus

LAUSUNNON ANTAMINEN POHJOLAN TURISTIAUTO OY:N / VELJEKSET TUPPURAINEN
OY:N AIKATAULU- JA REITTIMUUTOSHAKEMUKSESTA VÄLILLÄ ROVANIEMI-POSIOKUUSAMO
Kh § 80

Välillä Rovaniemi-Posio-Kuusamo ajetaan tällä hetkellä liitteessä nro 1 mainitut vuorot.
Pohjolan Turistiauto Oy ja Veljekset Tuppurainen Oy esittävät yhteisessä hakemuksessaan Rovaniemi-Posio-Kuusamo -välille useita aikataulumuutoksia ja tarkennuksia liitteessä nro 2 esitetyllä tavalla.
Esitetyt muutokset liittyvät junayhteyksien kehittämiseen sekä Rovaniemen maalaiskunnan koululaisliikenteen palvelemiseen Pirttikoski-Vanttauskoski- Rovaniemi välillä.
Supistettavaksi esitetyt ja ilman korvaavia järjestelyjä jäisivät seuraavat vuorot:
KUUSAMO – POSIO
13.20
13.50
14.15

Kuusamo
Vasaraperä
Posio

Edellä mainittua linjaa on ajettu ainoastaan lauantaisin.
POSIO – KUUSAMO
15.50
16.15
16.45

Posio
Vasaraperä
Kuusamo

Edellä mainittua linjaa on ajettu ainoastaan sunnuntaisin.
Mikäli edellä mainitut vuorot lakkautettaisiin, jäisivät jäljelle seuraavat vuorot:
LAUANTAISIN
Posio klo 12.20 – Kuusamo klo 13.15
Posio klo 17.20 – Kuusamo klo 18.10
Kuusamo klo 9.30 – Posio klo 10.20

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet: ___ ___
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Kokouspäivämäärä §
15.03.2004
80

POSION KUNTA
Kunnanhallitus
SUNNUNTAISIN

Posio klo 19.50 – Kuusamo klo 20.40
Kuusamo klo 13.00 – Posio klo 13.45
Kuusamo klo 17.00 – Posio klo 17.55
Lakkautettavaksi esitetyistä edellä mainituista lauantai- ja sunnuntaivuoroista liikennöitsijät toteavat, että ne ovat olleet käytännössä autojen siirtoajoja, joiden liikennetarve on ollut satunnaista ja erittäin vähäistä.
Lakkautettavaksi esitetyistä vuoroista voidaan lisäksi todeta, etteivät ne myöskään
palvele asiointia Kuusamossa, koska lauantain ”aamuvuoro” saapuu Kuusamoon vasta klo 13.15 ja lähtö olisi takaisin Posiolle jo klo 13.20.
Vastaavasti sunnuntain vuoro saapuu Kuusamoon klo 16.45 ja lähtö takaisin Posiolle
olisi jo klo 17.00.
Edellä mainitut muutokset tulisivat voimaan 1.6.2004.
Ehdotus
Kunnanhallitus puoltaa Pohjolan Turistiauto Oy:n / Veljekset Tuppurainen Oy:n aikataulu- ja reittimuutoshakemusta reitille Rovaniemi-Posio-Kuusamo.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet: ___ ___
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POSION KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä §
15.03.2004
81

YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN AS OY RAUTAMIILUN YHTIÖKOKOUKSIIN
Kh § 81

Posion kunta unta omistaa As Oy Rautamiilun 182 osaketta, jotka oikeuttavat 4 huoneiston hallintaan. Yhtiön muut osakkeet 1012 kpl ovat olleet Maskun Kalustetalon
omistuksessa. Maskun Kalustetalo on myynyt koko osakekantansa Mika Jokiselle.
As Oy Rautamiilulle tulee nimetä yhtiökokousedustaja sekä tehdä esitys
hallituksen jäsenestä asuntoyhtiöön.
Ehdotus
Kunnanhallitus nimeää As Oy Rautamiilun yhtiökokousedustajaksi kunnanjohtaja
Mauri Posion sekä esittää valittavaksi asuntoyhtiön hallitukseen toimistosihteeri Marketta Kostamon.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet: ___ ___
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POSION KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä §
15.03.2004
82

LAUSUNTO VILLI POHJOLAN / METSÄHALLITUKSEN POIKKEAMISLUPAHAKEMUKSEEN
Kh 82

Metsähallitus / Villi Pohjola hakee Lapin ympäristökeskukselta poikkeamislupaa
MRL 171 § 3 mom:n nojalla MRL 72 § 1 mom:n säännöksistä saada rakentaa vuokrakämppä ja sauna Livo RN:o 14:1 tilalle Livojoen rantavyöhykkeelle.
Kämpän kerrosala on 60 m2 ja saunan 15 m2 ja rakennukset ovat yksikerroksisia.
Hakemuksen perustelujen mukaan rakennuspaikalla ollut vanha kämppä paloi lokakuussa 2003 ja paikalle halutaan rakentaa uusi kämppä.
Palanut kämppä oli rakennettu uittokämpäksi joskus –50 luvulla ja kunnostettu –90
luvulla vuokrakäyttöön.
Rakennustarkastaja
Rakentamisella ei muodosteta uutta rakennuspaikkaa, vaan kyseessä on korvaava
rakentaminen. Hakemuksen tueksi on esitetty erityisiä syitä.
Poikkeamiseen suostuminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön
muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista.
Poikkeamiseen suostuminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoinkaan aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.
Kunnanhallitus puoltanee hakemusta.
Ehdotus
Kunnanhallitus puoltaa Villi Pohjola / Metsähallituksen poikkeamislupahakemusta
rakennustarkastajan esittämillä perusteilla.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet: ___ ___
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POSION KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä §
15.03.2004
83

LAUSUNTO LILJA KÄKELÄN POIKKEAMISLUPAHAKEMUKSEEN
Kh 83

Lilja Käkelä hakee Lapin ympäristökeskukselta poikkeamislupaa MRL 171 § 3 mom:n
nojalla MRL 72 § 2 mom:n säännöksistä saada rakentaa vapaa-ajan asunto ja sauna
Raikula RN:o 36:5 tilalle Hyväniemen kylään Kitka-järven rantavyöhykkeelle.
Vapaa-ajan asunnon kerrosala on 90 m2 ja saunan 15 m2 ja ovat rakennukset yksikerroksisia.
Raikula RN:o 36:5 tilan pinta-ala on n. 13200 m2 ja on sillä rantaa n. 80 metriä. Tila
on rakentamaton.
Hakijan tila on osa kantatilaa, jolla on rantaa n. 900 metriä. Kantatilan tämä palsta on
jakaantunut viiteen (5) tilaan, joista kahdella (2) on rakennettuna tai rakenteilla vapaa-ajan asunto.
Rajanaapureilla ei ole hankkeesta huomauttamista.
Rakennustarkastaja
Kantatilan rannan määrä, kiinteistöjaotus ja maanomistajien tasapuolinen kohtelu
huomioiden poikkeamiseen suostuminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamiseen suostuminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoinkaan aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.
Kunnanhallitus puoltanee hakemusta.
Ehdotus
Kunnanhallitus puoltaa Lilja Käkelän poikkeamislupahakemusta rakennustarkastajan
esittämillä perusteilla.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet: ___ ___
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POSION KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä §
15.03.2004
84

NATURA-ALUEIDEN SUUNNITELMAT / LAPIN RIISTANHOITOPIIRIN LAUSUNTO
Kh § 84

Lapin riistanhoitopiiri on lähettänyt kunnanhallitukselle tiedoksi kannanottonsa, joka
liittyy Metsähallituksen toimintaan Lapissa sekä lausunnolla olevaan esitykseen laiksi
Metsähallituksesta. Kannanoton liitteenä on kopioita asiaa koskevista lehtileikkeleistä.
Ehdotus
Kunnanhallitus merkitsee Lapin riistanhoitopiirin kannanoton tiedoksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet: ___ ___
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POSION KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä §
15.03.2004
85

LAPIN KULTTUURIYMPÄRISTÖT TUTUKSI –HANKKEEN TYÖTILAT
Kh § 85

Lapin ympäristökeskuksessa on valmisteltu Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi –
hanketta. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosina 2004 – 2008 ja sen budjetti on 2 059
913 €. Hankkeen aikana työllistyy yhteensä 87 henkilöä eri puolilla Lappia.
ESR-hankeosio edellyttää panosta myös kunnilta. Kuntien osuus olisi käytännössä
työtilojen osoittaminen inventoijien ja alueellisten työvalvojien käyttöön hankkeen
ajaksi.
Lapin ympäristökeskus on paraikaa hakemassa EU-rahoitusta hankkeelle ja toivoo,
että kunnat osallistuisivat hankkeeseen tarjoamalla työtilan enintään 3 henkilölle yhteensä noin 2 vuoden ajaksi/kunta.
Kunnanjohtaja on ilmoittanut Lapin ympäristökeskukselle, että Posion kunta sitoutuu
tarjoamaan työtilan Lapin ympäristökeskuksen hallinnoiman Lapin kulttuuriympäristöt
tutuksi –hankkeen ESR-osion työntekijöille (enintään 3) kahden vuoden ajaksi.
Hanke toteutuu vain jos ESR-hankeosio saa rahoitusta.
Ehdotus
Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet: ___ ___
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POSION KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä §
15.03.2004
87

MÄÄRÄALAN MYYMINEN LIISA KALLIAISELLE
Kh § 87

Liisa Kalliainen pyytää, että kunta myy hänelle omistamastaan Posion kunnan Posion
kylässä sijaitsevasta Lamminlehto, RN:o 29:32 -tilasta hänen vuokraamansa omakotitontin, joka sijaitsee keskustan asemakaava-alueella korttelissa 155, rakennuspaikka
1.
Ehdotus
Kunnanhallitus päättää myydä Liisa Kalliaiselle omistamastaan Posion kunnan Posion
kylässä sijaitsevasta Lamminlehto RN:o 29:32 –tilasta (kiinteistötunnus 614-413-2932) hänen Posion kunnalta vuokraaman noin 1300 m2:n suuruisen määräalan kunnanvaltuuston vahvistamalla hinnalla 2,02 euroa/m2. Ko. määräala on vuokrattu Marja
Liisa Kalliaiselle 11.03.1994 allekirjoitetulla vuokrasopimuksella.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet: ___ ___
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POSION KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä §
15.03.2004
88

POSIFUTTER OY:N LAAJENNUKSEN KUSTANNUSSEURANTA
Kh § 88

Ins.tsto H. Kylmänen Ky on toimittanut kunnanhallitukselle tiedoksi Posifutter Oy:n
tehtaan laajennuksen kustannusraportin 15.3.2004 mennessä toteutuneista kustannuksista. Raportin mukaan hankkeen toteutuneet verottomat kustannukset ovat olleet
yhteensä 1 006 417 euroa ja arvonlisäverolliset kustannukset 1 227 828 euroa. Raportti jaettiin kunnanhallitukselle kokouksessa.
Kustannusarvion mukaan hankkeen verottomat kustannukset 3 223 865 euroa ja
verollinen hinta 3 933 115.
Ehdotus
Kunnanhallitus merkitsee kustannusseurantaa koskevan raportin tiedoksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet: ___ ___
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KUNNANHALLITUKSEN 15.03.2004, § 69, VALITSEMAT VAALILAUTAKUNNAT VUODEN
2004 EUROPARLAMENTTIVAALEJA JA KUNNALLISVAALEJA VARTEN
1. ETELÄ-POSION äänestysalueen vaalilautakunta
Vars. jäsenet:

Varajäsenet

Kaisa Kivelä
Hilkka Kulojärvi
Tuomo Ylisirniö
Päivi Väinämö
Pekka Oiva

1. Eemil Ahvensalmi
2. Ulla-Maija Perttunen
3. Matti Saarijärvi
4. Paavo Parkkisenniemi
5. Ahti Moilanen

Puheenjohtaja Kaisa Kivelä ja varapuheenjohtaja Tuomo Ylisirniö
2. ITÄ-POSION äänestysalueen vaalilautakunta
Vars. jäsenet:

Varajäsenet

Aila Määttä
Timo Haataja
Alli Sänkiniemi
Pekka Tyvitalo
Mauno Arola

1. Taisto Oikarainen
2. Päivi Sorvali
3. Otto Määttä
4. Lahja Takaluhta
5. Teemu Tuomivaara

Puheenjohtaja Aila Määttä ja varapuheenjohtaja Alli Sänkiniemi
3. POSIONKYLÄN äänestysalueen vaalilautakunta
Vars. jäsenet

Varajäsenet

Hannu Setämaa
Aila Laatikainen
Maria Soudunsaari
Irja Hiltunen
Kullervo Luokkanen

1. Seppo Hirvonen
2. Enni Kulojärvi
3. Sulo Kouva
4. Eeva Luokkanen
5. Benjamin Aapaoja

Puheenjohtaja Hannu Setämaa ja varapuheenjohtaja Aila Laatikainen
4. POHJOIS-POSION äänestysalueen vaalilautakunta
Vars. jäsenet

Varajäsenet

Pentti Korva
Toini Mourujärvi
Salli Säkkinen
Vuokko Airisniemi
Vilho Säkkinen

1. Raija Mourujärvi
2. Oiva Mourujärvi
3. Teemu Maaninka
4. Aarne Airisniemi
5. Satu Maaninka

Puheenjohtaja Pentti Korva ja varapuheenjohtaja Toini Mourujärvi
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5. JUMISKO-VÄÄRÄJÄRVEN äänestysalueen vaalilautakunta
Vars. jäsenet

Varajäsenet

Markku Hyypiö
Marja-Terttu Ruokamo
Tuija Revonmäki
Jorma Ronkainen
Ulla Ronkainen

1. Eeva Määttä
2. Teemu Ruokamo
3. Orvokki Aittaniemi (kodinhoitaja)
4. Otto Törmänen
5. Onni Jumisko

Puheenjohtaja Markku Hyypiö ja varapuheenjohtaja Marja-Terttu Ruokamo
6. HÄMEENKYLÄN äänestysalueen vaalilautakunta
Vars. jäsenet

Varajäsenet

Samuli Luksua
Aira Hämeenniemi
Paavo Hämeenniemi
Erkki Karasti
Anneli Pykäläinen

1. Hilkka Ruokamo
2. Sirkka Määttä
3. Markku Hämeenniemi
4. Hilja Ruokamo
5. Eino Lahtela

Puheenjohtaja Samuli Luksua ja varapuheenjohtaja Aira Hämeenniemi
7. PERÄPOSION äänestysalueen vaalilautakunta
Vars. jäsenet

Varajäsenet

Veikko Paloniemi
Hanna Määttä
Sisko Niskala
Esko Hiltunen
Leo Mattila

1. Kalle Karasti
2. Eila Posio
3. Erja Paloniemi
4. Signe Saraniemi
5. Reino Posio

Puheenjohtaja Veikko Paloniemi ja varapuheenjohtaja Sisko Niskala
TERVEYSKESKUKSEN JA VANHAINKODIN VAALITOIMIKUNTA
Vars. jäsenet

Varajäsenet

Seppo Ahola
Helli Ahola, Haarala
Lauri Iivari

1. Anna-Kaija Laivamaa
2. Milja Pulkkinen
3. Aarne Ojala

Puheenjohtaja Seppo Ahola ja varapuheenjohtaja Helli Ahola
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Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet: ___ ___

