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Pöytäkirja 

Toimitila- ja kiinteistötoimikunnan kokous 1 /2022 

 

 

Aika 24.1.2022 klo 17.00 – 18.11 

Paikka Teams-etäkokous 

Läsnä Vilja Lahti  puheenjohtaja 

Esko Tuuppa  varapuheenjohtaja 

Katri Keloniemi jäsen 

Veikko Niittymaa jäsen 

Satu Parkkila  jäsen liittyi 17.07 § 3 käsittelyn aikana 

Pentti Wärri  jäsen paikalla 17.00 – 17.59 §:t 1-3 

Hilkka Lindgren kunnanhallituksen puheenjohtaja 

Mika Joki  kunnanjohtaja, esittelijä 

Tarmo Rantanen tekninen johtaja, asiantuntija 

Jussi Heinonen hallintosihteeri, sihteeri 

 

 

1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Päätösehdotus: 

Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös: 
Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 
 
Päätösehdotus:  
Toimikunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tar-
kastus on keskiviikkona 26.1.2022. Pöytäkirja tarkastetaan sähköi-
sesti. 

 
Päätös: 
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Tuuppa ja Keloniemi. Pöytäkirjan 
tarkastus on 26.1.2021. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti. 
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3 § TOIMITILA- JA KIINTEISTÖSTRATEGIA 
 
Kunnanhallitus on 13.09.2021 § 299 toimikunnan asettamispäätök-
sessään määrännyt toimikunnan tehtäväksi laatia valtuuston hyväk-
syttäväksi pidemmän aikavälin toimitila- ja kiinteistöstrategia.  
Toimikunnan 22.12.2021 kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta 
on valmisteltu oheinen toimitila- ja kiinteistöstrategian luonnos.  
 
Oheismateriaali: Toimitila- ja kiinteistöstrategia LUONNOS 
 
 
Päätösehdotus: 
Toimikunta käy luonnoksen pohjalta keskustelun toimitila- ja kiin-
teistöstrategian sisällöstä ja strategiassa asetettavista päämääristä 
ja tavoitteista.  
 
 
Pöytäkirjamerkintä: 
Parkkila liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.07. 
 
Wärri poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.59. 
 
 
Käsittely: 
Keloniemi ehdotti Parkkilan ja Niittymaan kannattamana pöytäkir-
jaan merkittäväksi, että kunnanjohtaja tulee esittelemään valmiin 
strategian tarkastuslautakunnalle. Ehdotus hyväksyttiin yksimieli-
sesti. 
 
 
Päätös: 
Toimikunta kävi luonnoksen pohjalta keskustelun toimitila- ja kiin-
teistöstrategian sisällöstä ja strategiassa asetettavista päämääristä 
ja tavoitteista sekä päätti, että kunnanjohtaja tulee esittelemään val-
miin strategian tarkastuslautakunnalle. Ehdotus hyväksyttiin yksi-
mielisesti. 
 
 
 

4 § MUUT ASIAT 
 

 Keskusteltiin valmistelun ja päätöksenteon aikataulusta keväällä.  
 

 Seuraava toimikunnan kokous päätettiin pitää torstaina 17.2. klo 
17 alkaen. 

 

 
 

https://sign.visma.net/fi/document-check/9a747fe9-d66b-4ddb-8752-e39d177d7490

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



PÖYTYÄN KUNTA 
Toimitila- ja kiinteistötoimikunta 
 

 

3 
 

 
 

Vakuudeksi   Pöytyällä/sähköisesti  
 
 

Vilja Lahti    Jussi Heinonen  
 puheenjohtaja  sihteeri  

 
 
 
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kul-
kua vastaavaksi.  
 
 
Esko Tuuppa  Katri Keloniemi 

 

 

JAKELU  
 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja  
Kunnanjohtaja  
Tekninen johtaja  
 
 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA KIELTOJEN PERUSTEET  
 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun-
nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät  1-4 
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