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Kokousaika

Keskiviikko 22.11.2017 klo 9.00 – 10.35

Kokouspaikka:

Alavieskan kunnantalo, valtuustosali, Pappilantie 1

Läsnä:

Kari Jokela, Merijärvi, seutuhall. puh.joht./ seutuhall. jäsen
Terho Ojanperä, Ylivieska, seutuhall. varapuh.joht./ seutuhall. jäsen
Olli Ikonen, Alavieska, seutuhallituksen jäsen
Hannu Kaartinen, Oulainen, seutuhallituksen jäsen
Juha Nivala, Kalajoki, seutuhallituksen jäsen
Pekka Rahkola, Oulainen, seutuhallituksen jäsen
Kati Marjakangas, Ylivieska, seutuhallituksen jäsen
Antti Toivola, Sievi, seutuvaltuuston puheenjohtaja
Jorma Perälä, Oulainen, seutuvaltuuston I varapuheenjohtaja
Alpo Löytynoja, Ylivieska, seutuvaltuuston II varapuheenjohtaja
Jarmo Nahkala, Alavieska, asiantuntijajäsen
Timo Kiema, Ylivieskan seutukunta, seutuhallituksen esittelijä
Jukka Koivisto, Ylivieskan seutukunta

Poissa:

Jukka Puoskari, Kalajoki, seutuhallituksen jäsen
Rami Rauhala, Sievi, seutuhallituksen varajäsen
Juha Pylväs, Ylivieska, maakuntahallituksen jäsen, kansanedustaja
Raili Myllylä, Kalajoki, maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja
Hanna Halmeenpää, Kalajoki, kansanedustaja

1§
2§
3§
4§

5§

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
SEUTUKUNTAYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION 2018 – 2019 KÄSITTELY
MUUT ASIAT
• LAUSUNTOPYYNTÖ POHJOIS-POHJANMAAN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN EHDOTUSAINEISTOSTA
• ALUEELLINEN MAANPUOLUSTUSKURSSI NRO 77
• SEURAAVA KOKOUS JA KEVÄÄN SEUTUHALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULU
• TIEDOKSI SEUTUVALTUUSTON SYYSKOKOUKSEN AJANKOHTA
• MUUT MAHDOLLISET ASIAT
LISÄPYKÄLÄ: IRTISANOUTUMISET PERÄMERENKAAREN YHDISTYKSEN, SEKESIN JA OULUN KAUPPAKAMARIN JÄSENYYKSISTÄ

YLIVIESKAN SEUTUKUNTAYHDISTYS
SEUTUHALLITUS
6 (22.11.2017)

Sivu 2 / 7

PÖYTÄKIRJA

Pöytäkirja on todettu
kokouksen kulun mukaiseksi

Kari Jokela, puheenjohtaja

Jukka Koivisto, pöytäkirjanpitäjä
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1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys: Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Esitys: Vahvistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja.
Päätös: Vahvistettiin edellisen kokouksen pöytäkirja kokouksen kulun mukaiseksi.

3 § SEUTUKUNTAYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION
2018 – 2019 KÄSITTELY
Seutukuntayhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuosille 2018, 2019 ja
2020 lopputoimet on esityslistan liitteenä. Jäsenmaksuksi TTS 2018 – 2019 (2020 lopputoimet) on esityksessä 7,1 €/as/2018, 5,1 €/as/2019 ja 2020 lopputoimet/2,3 €/as.
Nyt esitetyssä TTS:ssä on yhdistyksen budjettiin varattu vielä 2020 ulkopuolisten
hankkeiden seuturahoituksia hankkeille, jotka päättyvät 2020 vuoden lopussa (oma
pieni seuturahoitus meneillä oleva Act Now -hankkeelle/Itämeren Interreg -ohjelma).
Kaikki hankkeet, jotka on esitetty TTS 2018 – 2019 (2020 lopputoimet) on arvioitu ja
käsitelty seutukunnan elinkeino- ja hanketiimissä (kuntien elinkeinojohtajat tai vastaavat).
Esitys: Seutujohtajan esittelystä käydään keskustelua, tehdään mahdolliset muutokset
ja päätetään seutukuntayhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuosille 2018,
2019 ja 2020 lopputoimet ja jäsenmaksu kaudelle 2018 – 2020, esitettäväksi hyväksyttäväksi seutuvaltuustolle.
Päätös: Ylivieskan seutukunnan kuntien kunnanhallituksilta on saatu lausunnot seutukuntatyön tulevaisuudesta. Lausuntojen mukaisesti seutukuntayhdistyksen toiminnan
alasajo tulee tehdä hallitusti siten, että jo käynnissä olevat hankkeet hoidetaan myönnetyn rahoituksen mukaisesti loppuun, mutta seutukunta ei ole hanketoteuttajana uusissa hankkeissa. Uutta henkilökuntaa ei palkata. Seutukuntayhdistyksen toiminta lopetetaan 31.12.2019 mennessä, jolloin kaikki yhdistyksen toiminnat on hallitusti ajettu
alas.
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Toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon tehdään muutokset siten, että 2020 ei ole toimintaa ja 2018 ja 2019 budjetit päivitetään niin, että seutuhallituksen päätöksiin perustuvat rahoitusvelvoitteet meneillä (ulkopuolisiin ja yhdistyksen omiin hankkeisiin)
oleviin hankkeisiin täytetään ja yhdistys ei budjetissa osoita rahoitusta uusille hankkeille sekä yhdistyksen välttämättömät hallinnolliset tehtävät turvataan. Tekstiosaan
tehdään seutuhallituksessa esitetyt huomautukset. Korjattu toimintasuunnitelma ja talousarvio tulee pöytäkirjan liitteeksi, jonka seutuhallituksen jäsenet kuittaavat sähköpostilla hyväksyvänsä. Korjattu ja seutuhallituksen jäsenten hyväksymä toimintasuunnitelma ja talousarvio esitetään hyväksyttäväksi seutuvaltuuston syyskokouksessa
13.12.2017.

4 § MUUT ASIAT
•

Lausuntopyyntö Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotusaineistosta

Pohjois-Pohjanmaan liiton lausuntopyyntö 20.10.2017:
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistamisen kolmas ja viimeinen vaihe on
edennyt ehdotusvaiheeseen. Keskeiset teemat ovat pohjavesi- ja kiviainesalueet sekä
mineraalipotentiaali ja kaivosalueet. Tuulivoiman ja soiden osalta kaavakartalla esitetään ainoastaan muutokset suhteessa 1. vaihemaakuntakaavaan, kokonaistilanne
näytetään erillisillä teemakartoilla. Vaihemaakuntakaavaluonnos on ollut nähtävillä
keväällä 2017.
Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus on 16.10.2017 (§ 183) hyväksynyt kolmannen
vaihemaakuntakaavan ehdotuksen lausuntoaineiston maankäyttö- ja rakennusasetuksen 13 §:n mukaisesti kuultavaksi. Lausuntoaineistoon on tehty päätöksen mukaiset
tekniset tarkistukset 19.10.2017. Lausunnon antajia pyydetään kiinnittämään erityistä
huomiota kaavakartalla selvitysaluemerkinnällä (se-3) osoitettuihin tuulivoimatuotannon suunnittelualueisiin, ja kaavaselostuksen kohdassa Kaavan tuulivoimaratkaisun
perustelut avattuihin Perämeren rannikkoalueen erityiskysymyksiin.
Pyydämme jakelussa mainituilta viranomaisilta ja keskeisiltä yhteisöiltä lausuntoa
Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta. Aineistolinkki toimitetaan sähköpostitse Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle,
jäsenkunnille, muille keskeisille viranomaisille ja yhteisöille sekä niille ministeriöille,
joita asia koskee. Lausunto pyydetään toimittamaan kirjallisena 25.11.2017 mennessä. Maakuntahallitukselle osoitetut lausunnot pyydetään toimittamaan kuulemisaikana sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi tai postitse osoitteella
Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20, 90100 Oulu.
Maakuntakaavaehdotuksen lausuntoaineisto on nähtävillä liiton verkkosivuilla
www.pohjois-pohjanmaa.fi > aluesuunnittelu > maakuntakaavoitus > 3. vaihemaakuntakaava vireillä.
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Verkkosivulta löytyvät myös kaavan taustaselvitykset. Toimitamme pyynnöstä aineiston paperiversiona, mahdolliset tilaukset osoitetaan paikkatietopäällikkö Rauno Maliselle, rauno.malinen(at)pohjois-pohjanmaa.fi tai p. 050 433 0306.
Lausuntoaineisto:
-

Maakuntakaavakartta

-

Kaavamerkinnät ja -määräykset

-

Kaavaselostus

-

Selostuksen liiteosa

-

Maakuntakaavojen epävirallinen yhdistelmäkartta

Lausuntojen palaute käsitellään vuoden ensimmäisessä maakuntahallituksessa ja ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään tammi-helmikuun vaihteessa. Maakuntahallituksen hyväksymä kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville keväällä 2018.
Esitys: Ylivieskan seutukunnan seutuhallitus ei anna erillistä seudullista lausuntoa,
vaan pitäytyy seutukunnan kuntien antamiin lausuntoihin.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

•

Alueellinen maanpuolustuskurssi nro 77

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston pyyntö ehdokkaiden esittämiseksi alueelliselle
maanpuolustuskurssille Kalajoella 5.-9.2.2018:
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto järjestää yhdessä Kainuun Prikaatin kanssa vuosittain yhden alueellisen maanpuolustuskurssin. Kurssin järjestämisalue vaihtelee vuosittain Jokilaakson, Oulun seudun, Koillismaan ja Kainuun kesken. Tälle kurssille pyrimme antamaan etusijan Jokilaakson alueen ehdokkaille.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pyytää organisaatiotanne esittämään enintään
kahta ehdokasta alueelliselle maanpuolustuskurssille, joka pidetään Kalajoella 5.9.2.2018.
Lisäksi pyydämme kunnilta ehdotuksia henkilöistä, jotka niiden omissa liikelaitoksissa,
yrityksissä tai kolmannella sektorilla vastaavat varautumisesta.
Pyydämme ehdotuksia alueelliselle maanpuolustuskurssille valittavista henkilöistä
17.11.2017 mennessä, sähköpostilla osoitteeseen: pelastus.pohjois@avi.fi.
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Esitys: Ylivieskan seutukunnan seutuhallitus ei anna edustajista seudullisesti esitystä.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

•

Seuraava kokous ja kevään seutuhallituksen kokousaikataulu

Käydään tarvittavaa keskustelua, onko tarpeen pitää vielä ennen vuodenvaihdetta ja
päätetään seuraavasta kokouksesta sekä kevään seutuhallituksen kokousaikataulusta.
Esitys: Annetaan kokouksessa.
Päätös: Seuraava seutuhallituksen kokous pidetään tiistaina 6.2.2018 klo 9.00 alkaen,
tarkempi kokouspaikka ilmoitetaan myöhemmin. Kevään 2018 seutuhallituksen
muusta kokousaikataulusta päätetään myöhemmin.

•

Tiedoksi seutuvaltuuston syyskokouksen ajankohta

Seutuvaltuuston syyskokous pidetään keskiviikkona 13.12.2017 klo 15.00 alkaen Ylivieskan kulttuurikeskus Akustiikassa.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Käytiin tässä yhteydessä läpi seutuvaltuuston kokoonkutsumismenettelyä ja seutuvaltuuston syyskokouksessa käsiteltäviä asioita.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

•

Muut mahdolliset asiat

Esitys: Annetaan kokouksessa.
Keskusteltiin hankkeiden vaikuttavuudesta ja esimerkiksi Rajaton-hankkeen näkyvyydestä ja tuloksista.
Keskusteltiin toimintasuunnitelman kohdasta 4.2 Työvoiman saatavuuden edistäminen. Seutujohtaja kertoi, että seutukunnan elinkeinotiimin kokouksessa 24.1.2018 laaditaan työvoiman saatavuuden edistämisen toimenpideohjelma, joka tuodaan käsiteltäväksi seutuhallitukseen.
Päätös: Seuraavaan seutuhallituksen kokoukseen saadaan esitys Rajaton-hankkeen tuloksista. Seuraavaan seutuhallituksen kokoukseen tulee käsiteltäväksi myös seutukunnan elinkeinotiimin laatima työvoiman saatavuuden edistämisen toimenpideohjelma.
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5 § LISÄPYKÄLÄ: IRTSANOUTUMISET PERÄMEREKAAREN YHDISTYKSEN, SEKESIN JA OULUN KAUPPAKAMARIN JÄSENYYKSISTÄ
Seutukuntayhdistyksen kannattaa välittömästi irtisanoutua
koska seutukuntayhdistyksen toimintaa uudelleen järjestellään.

ao.

jäsenyyksistä,

Esitys: Seutukuntayhdistys eroaa välittömästi niin nopeasti kuin se irtisanoutumisen
kannalta on mahdollista (irtisanoutumisehdot) jäsenyyksistä Perämerenkaaren yhdistyksessä, Sekes ry:ssä ja Oulun Kauppakamarissa.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

