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YHTYMÄVALTUUSTO
KOKOUS SULJETTU
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudest a 62 1 I 1 999
$ 24 kohta 17 perusteella
Aika
Paikka:

27.8.2019 klo 17.00 - 17.32
Peimarin koulutuskuntayhtymä
Am mattiopisto Livia/Maaseutuopisto

Tuorlantie

I

21500 Piikkiö

Koulurakennuksen auditorio

Asiat:

Esityslistan mukaiset asiat

Saapuvilla olleet jäsenet (x), poissa

o

Osallistujat:
YHTYMÄVALTUUSTO

KAARINA
(x) Brusi Antti
(x) Iljin Mirta

PARAINEN

PAIMIO

(x) Lahti Tapani, pj.
(x) Mäkinen Hanna
(-) Ruohonen Pirjo-Riitta (-) Tuomola Mika
(x) Sarén Teija-Rita (-) Vairinen-Salmela Johanna
(x) Suominen Heikki
(-) Torvinen Marika
(x) Vuorio-Lehti Minna,2 varapj.

Yhtymähallitus
(x) Korvensyrjä Kalervo, pj
(x) Kiukainen Susanna
(x) Rautanen Hannu

(x)
(x)
(x)
(x)

Eriksson Anne
Järnström Sammy
Svahnström Soili
Penttinen Kari, 1. varapj

Tarkastuslautakunta:
(-) Ruohonen Pirjo-Riitta, pj

Muut osallistujat:
(x) Harkkila llkka, kuntayhtymän johtaja, esittelijä
(x) Villa Satu, talousjohtaja, pöytäkirj anpitäj ä

Pöytäkirja tiedoksi:
Kaarinan kaupunginhallitus, Paimion kaupunginhallitus, Paraisten kaupunginhallitus

Tarkastuslautakunta:
Ruohonen Pirjo-Riitta, Erikson Anne, Helttula Jukka, Wibom Pirjo, Yrjövuori Matti
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KAARTNAN KAUPUNGTNVALTUUSTON pÅÅrOS s.6.20I7/92S,2s.4.20I8/sI$ ja 28.1.2019 S s
Varajäsen
Leiwo Liinaleena
Brusi Antti
Gustafsson Irja
Sarén Teija-Rita
Mäki Antti

Jäsen

Iljin Mirta
Kujanpää Marja-Liisa
Ruohonen Pirjo-Riitta
Sirkiä Hanna
Suominen Heikki
Torvinen Marika
Vuorio-Lehti Minna
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Tähkämaa Sanna

Lehto Kirsi

P/iÅT O S 1 4. 6. 2 O 1 7/6 7S
Varajäsen
Ristilä Pasi

Jäsen
Lahti Tapani
Mäkinen Hanna
Tuomola Mika
Vairinen-Salmela Johanna

Klemola-Laaksonen Anu
Järvelä Heli
Ylihonko Markku

PARAISTEN KAUPUNGINVALTUUSTON P1i.'iTOS 6.6.2017/73ç, 28.8.20T7/9A
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Jäsen

Eriksson Anne
Järnström Sammy
Lindell-Luukkonen Maria
Penttinen Kari

$

JA 13.11.2015 S

Varajäsen
Björk Maj
Laaksonen Lotta
Svahnström Soili
Björkroth Tomas
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KOKOUKSEN AVAUS
EDUSTAJIEN TOTEAMINEN, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
pÖyTÄTIRJANTARKASTAJIEN JA ÄANTENLASKIJoIDEN VALINTA
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
TARJOUKSEN ANTAMINEN METSÄTILASTA
ILMOITUSASIAT
KIIREELLISENÄ TÀSITBTTEVÄT ASIAT
KOKOUKSEN PAÄTTÄiT,TINBU
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valtuusto

Kokouspäivä
27.8.2019
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1 $ KOKOUKSEN AVAUS
Yhtymävaltuusto 27 .8.20 I 9

Yhtymävaltuusto valitsi kokouksessaan9.8.2017 $ 5 yhtymävaltuuston puheenjohtajaksi
Tapani Lahden ja l. varapuheenjohtajaksi Kari Penttisen sekä 2. varapuheenjohtajaksi
Laura Hannulan. Laura Hannulalle on myönnetty ero paikkakunnalta pois muuton takia
| .l .2019 alkaen (Kaarinan kaupunginvaltuusto 28. I .201 9 $ 5).
Laura Hannulan tilalle 2. varapuheenjohtajaksi on yhtymävaltuusto valinnut 18.6.2019
5 Minna Vuorio-Lehden.

$

Päätösehdotus:

Yhtymäv altuuston puheenj oht

Päätös:

aj

a av aa kokouks en

Yhtymävaltuustonpuheenjohtajaavasikokouksen.

<€

,e

Peimarin koulutuskuntayhtymä
altuusto

Kokouspäivä
27.8.2019
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2 $ EDUSTAJIEN TOTEAMINEN, LAILLISUUS JA PAATOSVALTAISUUS
Yhtymävaltuusto 27 .8.2019
Jäsenkuntien yhteisesti hyväksymän perussopimuksen mukaisesti yhtymävaltuustoon valitaan Kaarinasta 3 valtuutettua ja muista jäsenkunnista 2 valtuutettua sekä lisäksi jokaisesta jäsenkunnasta 1 valtuutetfu alkavaa 10.000 asukasta kohti. Kullekin valtuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.
Jäsenkunnat ovat valinneet edustajansa kaudelle 2017 -2021: Kaarinasta 7 jäsentä fia
henkilökohtaiset varajäsenet), Paraisilta 4 jäsentä (+ henkilökohtaiset varajäsenet), Paimiosta 4 jäsentä (+ henkilökohtaiset varajäsenet).

Hallrntosáännon 889:n mukaan yhtymáhallrtuksen puheer¡ohtaJaîJa kuntayhtymanlohtajan on oltava läsnä yhtymävaltuustossa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä.
Yhtymähallituksen jäsenillä ja kuntayhtymän johtajalla sekä talousjohtajalla on puheoikeus.

Hallintosäännön 89 $:n mukaan läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosj ärj estyksessä.
Todettuaan läsnä olevat valtuutetut puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut

ja

läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko kokous laillinen ja päätösvaltainen. Koulutuskun-

tayhtymän perussopimuksen mukaan kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi
kolmannesta (213)jäsenistä on saapuvilla. Yhden jäsenkunnan äänimäärä voi olla enintään 45 % saapuvilla olevien valtuutettujen yhteisestä äänimäärästä.
Nimenhuudon jälkeen saapuvan valtuutetun on ilmoittauduttava välittömästi puheenjohtajalle. Poistumisesta kesken kokouksen on ilmoitettava puheenjohtaj alle.
Puheenjohtaja voi kokouksen kestäessä tai kokoustauon päätyttyä tarvittaessa todeta uudelleen läsnäolijat.
Perussopimuksen 6$ mukaan yhtynnävaltuustossa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Kunnan
valitsemien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä jakaantuu tasan heistä saapuvilla olevien
kesken. Yhden jäsenkunnan äänimäärä voi olla enintään 45 o/o saapuvilla olevien valtuutettujen yhteisestä äänimäärästä.

Yhtymävaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta sen jäsenistä on läsnä.
Peimarin koulutuskuntayhtymän hall intosääntö
82 $ Kokouskutsu

Kutsu yhtymävaltuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään 10 päivää ennen kokousta
erikseen kullekin valtuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -

Peimarin koulutuskuntayhtymä
altuusto

I(okouspäivä
27.8.2019
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velvollisuus sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille ja yht¡'mähallituksen jäsenille. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava koulutuskuntayhtymän verkkosivuilla.
83 $ Esityslista
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset yhtymävaltuuston
päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, iolleivat elit)'iset s)¡.yt ole esteenä. Jos
esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tieto_ia, asiakiriaan tehdään merkintä salassapidosta.

Kuntalaki 41012015 $ 94: Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa.
Alustava kutsu yhtymâvaltuuston kokoukseen on lähetetty 13.8.2019 (14 päivää ennen
yhtymävaltuuston kokousta 27 .8.2019). Esityslista kokoukseen toimitettiin välittömästi
yhtymähallituksen kokouksen pöytâkirjan 20.8.2019 tarkastuksen jälkeen (7 päiväà ennen
kokousta).
Kokouskutsu ja esityslista julkisin osin ovat lisäksi nähtävinä koulutuskuntayhtymän julkisella ilmoitustaululla maaseutuopiston Tuorlan toimipaikan (Kaarina) koulurakennuksessa, osoitteessa Tuorlantie l, 21500 Piikkiö sekä koulutuskuntayhtymän nettisivulla
osoitteessa www.livia.fi .
Päätösehdotus

Yhtymävaltuuston kokouksen puheenj ohtaj

1

2
3

a

toimittaa läsnä olevien toteamiseksi nimenhuudon

ja

hyväksyy

sen

perusteella kokousta varten ääniluettelon;
toteaa muut läsnä olevat; sekä
foteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Liite nro 1 Aäniluettelo

Päätös: Päätös:

Aäniluettelo liitteenä (liite nro

l)

2. Muut läsnä olevat:
Yhtymähallitus
Korvensyrjä Kalervo, pj
Kiukainen Susanna
Rautanen Hannu

Muut osallistujat:
Harkkila Ilkka, kuntayhtyrnän johtaja
Villa Satu. talousjohtaja

c<
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Kokouspäivä
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ja esityslista 20.8.2019 jäsenkunnille, yhtymävaltuuston jäsenille, yhtymähallituksen jäsenille ja muille, joilla on kokouksessa läs3. Alustava kokouskutsu on lähetetty 13.8.2019

näolo- ja puheoikeus.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Peimarin koulutuskuntayhtymä
Yhty*ä"altuusto

Kokouspäivä
27ru
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3 $ PÖYTAKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄANTENLASKIJOIDEN VALINTA
Yhtymävaltuusto 27 .8.2019
Päätösehdotus:

Yhtymävaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina sekä päätlää, eTtä
1

2

Päätös:

pöytäkirj a on tarkastettavissa välittömästi kokouksen j älkeen
pöytäkirj a lähetetään j äsenkunnill e 3 .9 .20 I 9 j a pidetään nähtävillä koulutuskuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla 3.9.2019 osoitteessa Tuorlantie
I 21 500 Piikkiö (Tuorlan toimipaikk alKaarina) j a samasta aj ankohdasta
koulutuskuntayhtymän internet-sivulla.

Yhtymävaltuusto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Anne Erikssonin ja Kari Penttisen.
Yhtymävaltuusto päätti, että
1

2

pöytäkirj a on tarkastettavissa välittömästi kokouksen j älkeen

pöytäkirja lähetetään jäsenkunnille 3.9.2019 ja pidetään nähtävillä koulutuskuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla 3.9.2019 osoitteessa Tuorlantie I
21500 Piikkiö (Tuorlan toimipaikka/Kaarina) ja samasta ajankohdasta koulutuskuntayhtymän internet-sivulla.

w
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4 $ KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Yhtymävaltuusto 27 .8.20 1 9
Peimarin koulutuskuntayhtymän hallintosääntö

:

82 $ Kokouskutsu

Kutsu yhtymävaltuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään 10 päivää ennen kokousta
erikseen kullekin valtuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai velvollisuus sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille ja yhtymähallituksen jäsenille. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava koulutuskuntayhtymän verkkosivuilla.
83 $ Esityslista
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset yhtymävaltuuston
päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, iolleivat erityiset sy-yt ole esteenä. Jos
esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

Kuntalaki 41012015 $ 94: Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa.
Alustava kutsu yhtymävaltuuston kokoukseen on lähetetty 13.8.2019 (14 päivää ennen
suunniteltua yhtymävaltuuston kokousta 27.8.2019). Esityslista kokoukseen toimitettiin
välittömästi yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirjan 20.8.2019 tarkastuksen jälkeen.

Päätösehdotus:

Yhtymävaltuusto päättäà mahdollisten kiireellisenä käsiteltävien asioiden ottamisesta tähän esityslistaan (KL $ 95) sekä hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiinesityslistakokouksentyöjärjestykseksi.

P eimarin koulutuskuntayhtymä
Yhtymävaltuusto

1l

Kokouspäivä
27.8.2019

5 $ TARJOUKSEN ANTAMINEN METSATILASTA
Yhtymävaltuusto 27 .8.2019
Yhtymdhallitus $ 64
20.8.20t I
Peimarin koulutuskuntayhtynällä on noin 420 hehtaaria metsää. Metsät sijaitsevat Kaarija Ruskolla. Metsäomaisuus muodostuu useista eri tiloista, joiden pintaalat vaihtelevat muutamasta hehtaarista 90 hehtaariin. Pääosa metsistä on talousmetsää.

nassa, Paimiossa

Pääosa metsistä on metsäopetuksen havainto- ja harjoittelualuetta. Opiskelijat tekevät
metsissä istutustöitä, taimikonhoitoa, harvennushakkuita ja erilaisia uudistushakkuita. Lisäksi metsiä käytetään metsäsuunnittelun opetukseen ja erilaisten metsänparannustöiden
harjoituksiin. Omia metsiä tarvitaan sekä metsurikoulutuksessa että metsäkoneopetuksessa. Jonkin verran myös arboristikoulutuksessa.

Metsätilat.fi sivustolla on myynnissä Paimion ja Salon rajalla sijaitseva kolmen metsätilan (Alimmainen2:21, Hevola 1:58 ja Metsäpeurala4:33) muodostama kokonaisuus, jonka yhteispinfa-ala on 218,2 hehtaaria. Kohde myydään kokonaisuutena, mutta tarjouksen
voi tehdä myös tiloittain. Myynti tapahtuu tarjousmenettelyllä 29.8.2019 klo 23.59 mennessä.

Metsästä on metsänhoitoyhdistyksen tekemä arvio. Arr¿io on tehty ns. summa-aruiolla,
jossa puustotiedot on arvioitu kuvioittain keskimääräisillä kuutiohinnoilla. Puustotietoihin
on lisätty rnaapohjan ja taimikoiden arvot. Metsänhoitoyhdistyksen ns. käypä arvo ja tilakokonaisuuden lähtöhinta huutokaupassa on 831 000 e.

Hankintalakia ei sovelleta kiinteän omaisuuden hankintaan (Laki julkisista hankinnoista
t3e7t20t6 ç e).

Valmi stel ij a : kuntayhtymän j ohtaj a llkka H arkkila

Kuntayhtymän johtaj an päätösehdotus

:

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että

1) Peimarin koulutuskuntayhtymä osallistuu
mainen

2)
3)
4)

Päätös:

2:2l,Hevola

1:58

metsätilan tarjouskauppaan tiloista Alim-

ja Metsäpeurala 4:33

tarjouksen summa on 1 310 000 euroa
talousarvion investointiosaa vuodelle 201 9 muutetaan vastaavasti
kuntayhtyrnän johtaja valtuutetaan tekernään tarjous tiloista.

Hyväksy'ttiin yksimielisesti

G¿T

/w

Peimarin

koulutuskuntayhtymä

Kokouspäivä
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Yhtymävahuusto 27.8.2019 ç 5
Päätösehdotus:

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että

1) Peimarin koulutuskuntayhtymä osallistuu metsätilan tarjouskauppaan tiloista Alimmainen

2)
3)
4)

Päätös:

2:2l,Hevola

1:58

ja Metsäpeurala 4:33

tarjouksen summa on 1 310 000 euroa
talousarvion investointiosaa vuodelle 201 9 muutetaan vastaavasti
kuntayhtymän johtaja valtuutetaan tekemään tarjous tiloista.

Yhtymâvaltuusto päåittr, että

1)
2)
3)
4)

Peimarin koulutuskuntayhtymä osallistuu metsätilan tarjouskauppaan tiloista Alim2:2l,Hevola l:58 ja Metsäpeurala 4:33
tarjouksen summa on 1 310 000 euroa
talousarvion investointiosaa vuodelle 2019 muutetaan vastaavasti
kuntayhtymän johtaja valtuutetaan tekemään tarjous tiloista.
mainen

Peimarin koulutuskuntayhtymä
tuusto

Kokouspäivä
27.8.2019
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6 $ ILMOITUSASIAT
Yhtymävaltuusto 27 .8.2019

Ei ilmoitusasioita.
7 $ KIIREELLISENÀ KASITELTÄVET ASIAT
Yhtr¡mävaltuusto 27 .8.2019

Ei kiireellisenä käsiteltäviä asioita.
8 $ KOKOUKSEN PAATTAMINEN
Yhtymävaltuusto 27 .8.2019

Puheenjoht aja päätti kokouksen

klo

17

.32.

VALITUSOSOITUS

<{- /w

Peimarin koulutuskuntayhtymä

Yhtymävaltuuston kokous 18.6.2019
Ä.äniluettelo $:t 1-1

KAARINA
Brusi Antti
Iljin Mirta
Sirkiä Hanna

r

215

|

215

Minna
Yhteensä

I

Vuorio-Lehti

12ls
2/5

7

PAIMIO
Lahti Tapani
Mäkinen
Yhteensä

2
2

4

PARAINEN
Eriksson Anne
Järnströrn Sammy
Penttinen Kari
Svahnström Soili

1

I
1

1

4

KAIKKI YHTEENSÄ

15

Liite nro L
Yhtymävaltuusto 18.6.2019

$2

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMA
YHTYMAHALLiTUS

Kokouspvm
20.8.2019

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

1

.

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 $:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 60-65, 67, 69-7 1

2.OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSOIKEUS

Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen
sekä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömâsti vaikuttaa.

3. OIKAISUVAATIMUSOHJEET
S euraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirj allisen oikai suvaatimuksen
Pykälät: 66 ja68

OIKAI SUVAATIMU SVIRANOMAINEN
Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus
Osoite: Tuorlantie 1, 21500 PIIKKIO

AIKA
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.

OIKAISUVAATIMUKSEN SISALTO
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava

4. VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella

Pykälät: Tähän pykälään voi tehdä kunnallisvalituksen hallinto-oikeudelle vain oikaisuvaatimuksen tekijä, koska päätöstä ei ole oikaisuvaatimuksen johdosta muutettu (Kuntalaki 137 $):

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

1)
2)
3)

Päätös onsyntynyt virheellisessäjärjestyksessä
Päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai
Päätös on muuten lainvastainen

Valituskirjassa on ilmoitettava
valitusviranomainen
valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja osoite
päätös, johon haetaan tnuutosta
miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
vaatimuksen perusteet, jolleivät ne ilmene siitä, mitä valittaja on aikaisemmin esittänyt
ASIASSA

Valituskirjaan on liitettävä päätöstä koskeva pöytäkirjanote ja tiedoksisaantia koskeva selvitys

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMA
YHTYMAHALLITUS

Kokouspvrn.
20.8.2019

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSO SOITUS

Valitusasiakirjat
Valitusasiakirjat on toimitettava hallinto-oikeudelle eruren valitusajan päättymistä. Omalla
vastuulla voi valitusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat
on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä

VALITUSVIRANOMAINEN JA OSOITE
Turun hallinto-oikeus
Osoite : Sai rash uoneenkatu 2-4, PL 32, 20101 TURKU
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https ://asiointi2. oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

VALITUSAIKA

Valitus on lehtävä j0 päivän kuluessa alkaen päätöksen tiecloksisaamisesta
5.

NAHTAVANA OLO
Tämä pöytäkirja on nähtävänä Peimarin koulutuskuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla
(Tuorlantie 1 , 21500 Piikkiö) 27 .8.2019 lähtien sekä samasta ajankohdasta koulutuskuntayhtymän intemet-sivulla.

2

