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TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kuntalain 54 §:n sekä kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljä päivää ennen
kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle ja samassa ajassa annettava yleisesti tiedoksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta on myös ilmoitettava niissä sanomalehdissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksestaan ilmoittaa.
Kutsu valtuuston kokoukseen on 29.1.2009 tehdyn päätöksen mukaisesti julkaistu ?.?.2012 ilmoitustaululla, Ilmajoki-lehdessä sekä
kunnan www-sivuilla. Sen lisäksi on lähetetty kullekin valtuutetulle
kutsu postitse.
Kuntalain 58 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun
vähintään 2/3 valtuutetuista on saapuvilla.
Ehdotus:
Kunnanvaltuuston kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouksessa läsnä todettiin olevan 35 varsinaista tai varavaltuutettua.

KV 52 §

VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT
Ehdotus:
Kunnanvaltuusto valitsee jäsenistään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Johanna Reinilä ja Tuija
Takamäki, joita pyydetään varmistamaan, että heillä ei ole estettä
pöytäkirjantarkistukseen.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Johanna Reinilä ja Tuija Takamäki.

Pöytäkirjantarkistajien nimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

ILMAJOEN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirjantarkistajien nimet
Lautakunta

Kokouspäivämäärä
29.10.2012
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Valtuusto
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YHT 320/2012/16
KV 53 §

LUKION MONITOIMIKATSOMON HANKINTA VUONNA 2012

SIV 28.8.2012, § 104

Lukion remontin ja laajennuksen yhteydessä on jäämässä ao. tarkoitukseen varattua valtionosuuteen oikeuttavaa rahoitusta jäljelle. Lukion suurryhmätilaksi rakennettuun saliin sopii 200 henkilöä. Nykyisessä muodossaan salia ei käytetä, koska sieltä puuttuvat istuimet.
Myöskään liikuntasalina tilaa ei voida käyttää, koska salin yhteydessä ei ole pukuhuonetiloja, eikä varastotiloja.
Tarkoituksenmukaista olisi saada lukion saliin veivattava siirtokatsomo, jolloin esimerkiksi ylioppilaskirjoituksiin varatut pöydät voisi
sijoittaa katsomon taakse. Siirtokatsomon ansiosta lukion salin käyttöaste tulisi korkeaksi, koska tällöin salissa voidaan pitää koulukeskuksen vanhempainillat, henkilöstön tiedotustilaisuudet, oppilaiden
uusintakokeet ja kunnan muut tilaisuudet. Varsinkin oppilaanohjaajat
tarvitsevat usein tilaa, johon saa koko saman ikäluokan oppilaat (5060 opp.) kerralla.
Monitoimikatsomon hinta on noin 130 000 euroa.
Asiantuntijana kuultavana kokouksessa ovat tekninen johtaja Paavo
Perälä ja lukion rehtori Tapani Koskiniemi.
Sivistystoimenjohtajan ehdotus:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle edelleen esitettäväksi
valtuustolle, että lukion monitoimikatsomo hankitaan lukion rakentamiseen tarkoitetuista varoista vuonna 2012.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Asiantuntijana kuultava kokouksessa olivat tekninen johtaja Paavo
Perälä ja lukion rehtori Tapani Koskiniemi klo 17:45-17:50.
(Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh. 06-4191 280).
----------------

KH 10.9.2012, § 252

Pöytäkirjantarkistajien nimet
Lautakunta

Heinäkuun 2012 loppuun mennessä lukion laajennus ja muutostöihin (sis. irtaimisto) oli käytetty 1.647.000 euroa (määräraha
2.734.000 euroa). Valtionosuutta oli tullut 675.000 euroa (määräraha 810.000 euroa). Edellä esitetty monitoimikatsomon hankinta ei
aiheuta kuluvan vuoden talousarviossa määrärahan lisäystä.

Hallitus

Valtuusto
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Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen ja esittää
Kunnanvaltuustolle edellä kuvattua talousarvion investointiosan
muutosta.
Päätös:
Esittelijä ehdotti asian jättämistä pöydälle.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän kokouksessa tekemän ehdotuksen.
(Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh 06-4191 280)
-------------------KH 22.10.2012, § 293

Lukion peruskorjaus 2-vaihe/koko hanke
Myönnetty valtionavustus: 1 349 700 euroa (50 % kustannusarviosta 2 699 400 eroa, valtionavustus haettu 12/2010)
maksettu 10 erää: 1 214 730 euroa
maksamatta: 134 970 euroa (maksetaan, kun hankeselvitys on
tehty, hankeselvitys tehtävä 31.1.2013 mennessä)

KIRJANPITO

Peruskorjaus/laajennus
Käyttö 2011
-1 929 131,07 euroa
Käyttö 12.9.2012 menn. -1 729 874,17 euroa
Käyttö yht.
-3 659 005,24 euroa 12.9.2012 mennessä
Irtaimisto
Käyttö 12.9.2012 menn. 281 566,82 euroa
Myönnetystä valtionosuudesta, 1 349 700 euroa, irtaimiston osuus
on 179 900 euroa.
Kuluvan vuoden talousarviossa syyskuun 2012 loppuun mennessä
lukion laajennus ja muutostöihin (sis. irtaimisto) oli käytetty
2.037.500 euroa (määräraha 2.734.000 euroa). Valtionosuutta oli
tullut 675.000 euroa (määräraha 810.000 euroa). Edellä esitetty
monitoimikatsomon hankinta ei aiheuta kuluvan vuoden talousarviossa määrärahan lisäystä. Todettakoon, että kunnanhallitus on
3.7.2012/§ 213 käsitellyt seuraavan sisältöistä teknisen lautakunnan
esitystä koskien Ilkantien siltaa:
Pöytäkirjantarkistajien nimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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1. Peruskorjauksen toteuttamiseen käytetään vuodelle 2012 talousarviossa sillan peruskorjaamiseen varattu 25.000 euroa ja 35.000
euroa katujen suunnitteluun ja peruskorjaamiseen osoitetuista
määrärahoista;
2. Esitetään kunnanhallitukselle, että siirretään lukiohankkeen loppuun toteuttamisesta ja talousarvion mukaisesta säästöön jäävästä määrärahasta n. 510.000 eurosta 75.000 euroa Ilkantien sillan
peruskorjaukseen ja peruskorjauksen loppuun saattaminen huomioidaan vuoden 2013 talousarviossa.

Kyseistä katetta ei kuluvan vuoden aikana käytetä Ilkantien sillan
kunnostukseen vaan se osoitetaan monitoimikatsomon hankintaan
sivistyslautakunnan 28.8.2012 esityksen mukaisesti.
Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen ja esittää
Kunnanvaltuustolle edellä kuvattua talousarvion investointiosan
muutosta.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkastettiin ja hyväksyttiin heti
kokouksessa.
Kai Väli-Torala poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana
klo 18.08.
(Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh 06-4191 280)
-------------

KV 29.10.2012

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
(Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh. 06-4191 280)

Pöytäkirjantarkistajien nimet
Lautakunta
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YHT 411/2012/520
KV 54 §

MÄÄRÄALAN MYYMINEN JA VAIHTAMINEN ILMAJOEN KUNNAN SEKÄ
PETRI RIIHIMAAN JA ELINA SIRENIN KESKEN

KH 22.10.2012, § 299

Ilmajoen kunta omistaa Pojanluomalla tilan Pojanluoma 3:367. Tilan
tälle palstalle on 5 m:n levyinen kulkuyhteys Mäkisentieltä. Tila on
ostettu tarkoituksella myydä alueelta yleiskaavan valmistumisen jälkeen tontteja omakotirakentajille. Nykyinen kulku on siten ahdas.
Riihimaan ja Sirenin kanssa on neuvoteltu maanvaihto siten, että
kulku voidaan osoittaa Niemistöntieltä. Vaihdon yhteydessä myydään Riihimaalle ja Sirenille lisämaata siten, että tontti on kooltaan
vähintään MRL:n mukainen 2000 m2 .
Riihimaan ja Sirenin luovuttaman alueen pinta-ala on 129 m2 ja
kunnan luovuttaman alueen pinta-ala on 639 m2 . Alueet sijaitsevat
Niemistöntien varrella alla olevaan karttaan merkityssä paikassa.

Kunnan omistamaa aluetta ei ole annettu yleiseen myyntiin, eikä sille ole määritelty hintaa eikä myyntiehtoja. Kauppahinnaksi on neuvoteltu vaihdon yli menevältä osalta 2 €/m2 . Hintaa määriteltäessä
on otettu huomioon alueen ostohinta ja Välivainion tonttien myyntiPöytäkirjantarkistajien nimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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hinta 3 €/m2 sekä myynnin ja vaihdon vaikutus tulevaan kaavoitukseen.
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä
nro 5 olevan vaihtokauppakirjan. Valtuusto oikeuttaa kunnanhallituksen tekemään vaihtokauppakirjaan mahdollisesti tarvittavat vähäiset muutokset. Päätös on voimassa 6 kuukautta.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
(Lisätietoja: Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh. 06-4191 334)

------------KV 29.10.2012

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen.

Liite 1

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kauppakirja pöytäkirjan liitteenä 1.
(Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh. 06-4191 334)

Pöytäkirjantarkistajien nimet
Lautakunta
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YHT 195/2012/103
KV 55 §

OSAKUNTALIITOSESITYS KOSKIEN MUNAKAN KUNNANOSAN LIITTÄMISTÄ
SEINÄJOKEEN/ILMAJOEN KUNNAN LAUSUNTO MUNAKAN
OSAKUNTALIITOSHANKKEESTA

KH 18.6.2012, § 203

Erkki Hiipakka, Pekka Järvi, Pertti Kuusisto ja Reijo Ourula ovat
7.5.2012 toimittaneet esityksen Ilmajoen kunnan Munakan alueen
siirtämiseksi Seinäjoen kaupunkiin. Kunnanhallitus on merkinnyt
asian tiedoksi 21.5.2012.
Todettakoon, että kuntajakolaissa säädetään erilaiset menettelytavat kunnan osan siirtämisessä toiseen kuntaan riippuen siitä, mikä
taho muutosta esittää. Vain kuntien yhteinen esitys käynnistää esim.
kuulemiskierroksen (mm. väestö- ja kiinteistörekisteriviranomaiset,
kuntalaiset). Kuntajakolain 11 §:n 2 momentista ilmenee, mitä kunnan pitää tehdä kunnan jäsenen/jäsenien tekemään esitykseen liittyen: Kunnan jäsen toimittaa esityksensä oman kuntansa kunnanhallitukselle, jonka on hankittava esityksestä kaikkien muutoksen
kohteena olevien kuntien valtuustojen lausunnot. Lausunnosta tulee
ilmetä kunnan kanta kuntajaon muuttamiseen perusteluineen. Kunnanhallituksen on toimitettava esitys ja kuntien lausunnot ministeriölle kuuden kuukauden kuluessa esityksen vastaanottamisesta.
Vasta ministeriön kanta muutosesitykseen 11.2 §:ssä säädetyn menettelyn jälkeen ratkaisee, jatketaanko asian valmistelua (ks. kuntajakolain 14 §).
Edelliseen liittyen, lausuntojen määräaika on 7.11.2012 mennessä.
Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee aikataulun tässä vaiheessa tiedoksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
(Lisätietoja: kunnanjohtaja Seppo Pirttikoski, puh. 06-4191 200)

------------------KH 27.8.2012, § 236

Ehdotus:
Kunnanhallitus päättää pyytää Seinäjoen kaupunginvaltuustolta lausuntoa liitteenä olevan Hiipakan, Järven, Kuusiston ja Ourulan esityksestä Munakan alueen siirtämisestä Seinäjoen kaupunkiin. Lausunto tulee olla Ilmajoen kunnalla 28.9.2012 mennessä.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkistajien nimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkastettiin ja hyväksyttiin heti
kokouksessa.
(Lisätietoja: kunnanjohtaja Seppo Pirttikoski, puh. 06-4191 200)

------------KH 22.10.2012, § 302

Seinäjoen kaupunginvaltuusto on 24.9.2012 kokouksessaan antanut
lausunnon asiasta, joka on esityslistan liitteenä. Lausunto on saapunut Ilmajoen kuntaan 10.10.2012.
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle seuraavan sisältöistä lausuntoa
kunnan lausunnoksi liittyen Hiipakan, Järven, Kuusiston ja Ourulan
esitykseen:

ILMAJOEN KUNNAN LAUSUNTO ERKKI HIIPAKAN, PEKKA JÄRVEN,
PERTTI KUUSISTON JA REIJO OURULAN JÄTTÄMÄÄN
OSAKUNTALIITOSESITYKSEEN

Todettakoon, että Pertti Kuusisto ym. on vuonna 2007 tehnyt esityksen Munakan osakuntaliitoksesta, jonka Valtiovarainministeriö on
vuonna 2008 kuntajakolain (1196/1997) 11 § 2 momentin nojalla hylännyt.
Erkki Hiipakka, Pekka Järvi, Pertti Kuusisto ja Reijo Ourula ovat jättäneet esityksen kuntajaon tarkistamiseksi siten, että Ilmajoen Munakan kylä liitettäisiin Seinäjoen kaupunkiin. Listaan on liitetty nimilista, joka on otsikoitu ” Me allekirjoittaneet ilmaisemme tahtomme
valtioneuvostolle siitä, että suoritetaan osaliitos kuntarajoja muuttaen siten, että Munakka niminen kylä Ilmajoen kunnassa liitetään
osaksi Seinäjoen kaupunkia”. Listalla on 143 allekirjoittajaa. Tiedossa ei ole, ovatko allekirjoittaneet edes nähneet Hiipakan, Järven,
Kuusiston ja Ourulan laatimaa saatekirjettä valtionvarainministeriölle
tai karttaa esitetystä alueesta.
Perusteluina Hiipakka, Järvi, Kuusisto ja Ourula ovat mm. esittäneet seuraavaa: Munakan pinta-alalla, asukkaiden määrällä ja verotulojen menetyksellä on Ilmajoen kunnan kannalta vain vähäistä
merkitystä. Lisäksi perusteluina esitetään Munakan kunnanosan
asukkaiden elinolojen parantumista, pyörätien rakentamista, viemäröinnin järjestämistä, koulun oppilaiden siirtämistä, perusterveydenhuollon järjestämistä, kulttuuri- ja urheilupalvelujen järjestämistä.
Edellisiin perusteluihin liittyen Ilmajoen kunta tuo esiin seuraavaa:
Pöytäkirjantarkistajien nimet
Lautakunta
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1. ALUE. Virallisen kunnan osa-aluejaon mukaan Munakassa
on 1.1.2012 tilanteen mukaan 418 asukasta, josta ikäryhmittäin 0-14v. 97 henk., 15-64 v. 261 henk. ja yli 65 v. 60 henkeä. Edelleen virallisen kunnan osa-aluejaon mukaisesti Munakan pinta-ala on 4553 ha. Munakassa on 3,5 % kunnan
asukkaista virallisen kunnan osa-aluejaon mukaisesti. Ilmajoen kunta toteaa, että hakijoiden esityksessä oleva kartta liitettävästä alueesta on mielivaltaisesti laadittu eikä perustu
millään tavalla kylä-alueiden jakoon, tosiasiassa kartta esittää osaa Munakan kunnanosasta.
2. Talous. Ilmajoen kunnalla on muiden kasvukuntien tapaan
paljon mm. rakennusinvestointipaineita sekä kustannusnousua päivähoidossa ja koulutoimessa. Isot rakennusinvestoinnit ovat osaltaan aiheuttaneet sen, että Ilmajoki on eteläpohjanmaan alueen velkaantuneimpia kuntia. Tästä huolimatta Ilmajoen kunta on saanut pidettyä kunnallisen palvelutason erittäin korkeana tarkalla taloudenpidolla. Maakunnallisesti Ilmajoen verotusaste sekä ansiotulojen (19,75%) että
etenkin kiinteistöverotuksen suhteen erittäin kilpailukykyinen
lähikuntien kanssa. Koska kasvavilla kunnilla on lähes kaikilla toimialoilla kustannuskasvua laajenevan palvelutarpeen
muodossa sekä mm. erikoissairaanhoidon alati kasvavien
kulujen vuoksi Ilmajoen kunta ei näe mitään perustetta tietoisesti romahduttaa tulopohjaansa esitetyllä osakuntaliitosesityksellä. Paradoksaaliseksi tilanteen tekisi myös se, että menetettyjä verotuloja varten pitäisi nostaa kunnallisveroprosenttia tai supistaa palvelutuotantoaan verotulojen ja valtionosuuksien menetyksien vuoksi ehdotetun osakuntaliitoksen
takia. Hiipakka, Järvi, Kuusisto ja Ourula väittävät, että verotulomenetykset ovat 2,3 %:n luokkaa. Tämä tarkoittaisi viime
tilinpäätöksen(2011) mukaan n. 736.000 € menetystä (hakijoiden laskukaavaa soveltaen). Menetys olisi vuosittainen ja
pysyvä. Ansiotuloveroprosenttiin suhteutettuna tämä tarkoittaa n. 1%:n korotusta. Valtionosuuksien menetyksistä hakijat
eivät ole huomioineet millään tavalla. Ilmajoen kunnalle on
taloudellisesti erittäin merkittävää, ettei esitettyä osakuntaliitosta tapahdu.
3. Yhdyskuntarakenne. Esitetty osakuntaliitosrajaus hajottaa
kylärakennetta, perinteinen nauhakylä katkeaa ja sen kehittäminen vaikeutuu sekä valtakunnallisesti merkittävä maisema-alue ja siihen liittyvä perinne jakautuu. Munakan kunnanosa on oma kokonaisuutensa ja sitä erottavat Seinäjoen
Heikkilänkylästä Kyrönjoki ja peltoaukeat. Myös tulee huomioida se, että sekä Hiipakan, Järven, Kuusiston ja Järven sekä
Seinäjoen kaupungin lausunnon mukaan koulutoimi ja päiväPöytäkirjantarkistajien nimet
Lautakunta
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hoito ohjattaisiin Halkosaaren alueelle, jota erottaa vilkasliikenteinen maantie (vt18). Ilmajoen kunta toteaa tähän lisäksi,
että Munakassa rakennusluvat myönnetään suurimmilta osin
suorilla rakennusluvilla. Kunnan kaavasuunnitelmassa
MRL:n mukaisesti on Munakan osayleiskaavan laatiminen
(nykyäänkin alueella on Ilmajoen kunnan laatima, rakennuslain mukainen osayleiskaava voimassa). Munakan asukasmäärä on tasaisen nouseva tilastokeskuksen tilaston mukaan. Ilmajoki on tukenut kylän kehittämistä mm. ostamalla
maata ja suunnittelemalla alueelle asuntotontteja, jotka on sittemmin myyty rakentajille. Kylän kehittyminen on suotuisaa,
sillä rakennuslupia on myönnetty viimeisen 2,5 vuoden aikana 25 kpl, joista 7 uudelle omakotitalorakentamiselle. Huomioiden jo toteutunut, aluetta sivuava Ylistaron kunnan liittyminen Seinäjoen kaupunkiin 1.1.2009 (Halkosaaren kunnanosa), yhdyskuntarakenteellisesti voidaan todeta, että esitetyllä kunnanosaliitoksella ei ole maantieteellisestikkään mitään
lisäarvoa. Ilmajoella on ollut eri työryhmiä koskien Munakan
kunnanosan asioita. Munakan kunnanosa on kehittynyt ja kehittyy vireästi osana Ilmajoen kuntaa. Munakassa on useita
yksityisten rakennushankkeita, joten mm. tästä syystä on päätetty vastata kysyntään uuden osayleiskaavan laadinnalla
Munakkaan. Sekä hakijoiden viittaukset että Seinäjoen kaupungin lausunnon viittaukset rakentamisen vilkastumiseen
esitetyn osakuntaliitoksen myötä ovat enemmän kuin tulkinnanvaraisia. Mitään numerotietoja ei ole asiasta esitetty. Kyseinen osakuntaliitosesitys ei tue millään tavoin minkään uuden toiminnallisen kokonaisuuden muodostumista
(vrt.kuntajakolaki 2 §).
4. Tiestö. Todetaan, että Munakan läpi kulkee valtion ylläpitämä
yleinen tie(vt7013). Seinäjoen kaupungin lausuntoon viitaten,
pyörätien rakentamista ei ole luvattu millekkään ajanjaksolle
eikä valaistukseen otettu kantaa. Elinolosuhteita arvioitaessa
tilanne pysyisi nykyhetkeen nähden muuttumattomana. Tien
liikennemäärät eivät ole oleellisesti nousseet viimeisen vuosikymmenen aikana. Ottaen huomioon Etelä-Pohjanmaan tämän valtion tieluokituksen tiestön liikennemäärät ja linjaukset
kylien läpi, aluetta ei voida pitää elinolosuhteiltaan vaarallisena tai erittäin vaarallisena ympäristönä. Lisäksi voidaan todeta liikennemäärät 1.1.2011 tilaston mukaan Munakantiellä
(vt7013) 611 ajoneuvoa vuorokaudessa. Vertailun vuoksi tien
vt 18 liikenne on 7380 ajoneuvoa vuorokaudessa Munakan
kohdassa. Kyseinen tie vt18 kulkee Munakan kunnanosan ja
Seinäjoen Halkosaaren välillä ( kts. Seinäjoen kaupungin lausunto opetuksen/päivähoidon järjestämisestä Halkosaaressa).
Vertailun vuoksi voi vielä todeta, että Ilmajoella on kantatie
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67:lla liikenne 9395-11311 ajoneuvoa päivässä, Ilmajoentiellä
(vt7000) 2338 ajoneuvoa päivässä Koskenkorvan suuntaan,
Alaanentiellä (vt701) 1872-2119 ajoneuvoa päivässä ja Pappilantiellä 977 ajoneuvoa päivässä. Liikennemääristä voidaan
yhteenvetona todeta liikenteen olevan melko vähäistä päätielle.
5. Koulu. Munakan koulu on kunnanvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti säilyvä kyläkoulu siihen saakka kunnes asetettu oppilasalaraja, 23 oppilasta, alittuu. Väestöennusteen
mukaan Munakan koulun oppilasmäärä pysyy yli valtuuston
asettaman alarajan, joten huoli koulun lakkauttamisesta on
aiheeton, vaikka Hiipakka, Järvi, Kuusisto ja Ourula sitä hakevatkin. Lapsilukumäärä on Munakan koulussa on 32 oppilasta. Ennusteen mukaan oppilasmäärä on vuosina 2013-2018
33-37 oppilaan välillä. Erikoista on se, että hakemuksen tekijät esittävät hakemuksessaan oppilassiirtoja, osan osalta Seinäjoen Halkosaaren kouluun ja osan osalta Ilmajoen kunnan
kouluun. Ilmajoen kunta on pystynyt ja pystyy järjestämään
perusopetuksen Munakan alueella. Munakan koulun kuntoon
liittyen käyttäjätahoilta ei ole kuulunut moitteita koulun kunnosta. Ilmajoen kunta korostaa sitä, että Munakan koulu on
teknisesti kunnossa oleva kiinteistö palvellen jokapäiväisessä
käytössä. Seinäjoen kaupunki toteaa lausunnossaan, että
Munakan koulu on heikossa kunnossa. Kyseinen väite ei perustu mihinkään tosiseikkaan ja Ilmajoen kunnalla ei ole kiinteistön omistajana tietoa mihin faktaan kyseinen toteamus
Seinäjoen kaupungin taholta perustuu. Ilmajoen kunnalla on
faktisesti paremmat tiedot omistamansa kiinteistönsä kunnosta kuin Seinäjoen kaupungilla. Edellä mainitut tosiseikat huomioiden, Seinäjoen kaupungin lausunto tältä osin vähintäänkin erikoinen.
6. Perusterveydenhuolto. Ilmajoella on hyvin toimiva ja hyvin
saavutettava perusterveyden huolto, johon kuntalaiset ovat olleet tyytyväisiä. Paras-lain velvoitteen mukaisesti tämä palvelu on saatettu yli 20.000 asukkaan väestöpohjalle. Ilmajoen
kunnanvaltuusto on tehnyt yhdessä Kurikan ja Jalasjärven
kanssa päätöksen muodostaa liikelaitoskuntayhtymäperiaatteella toimivia terveyskeskus. Tässä keskeinen lähtökohta oli se, että perusterveydenhuollon palvelu on lähipalvelua joka tulee turvata jatkossakin näissä kunnissa. Näin Ilmajoen terveyskeskuspalvelut turvataan Ilmajoella ja näin muodoin myös munakkalaisille tämä palvelu turvattiin nykyisessä
muodossa. Kyseinen perusterveydenhuollonpalvelu kiistatta
on erittäin toimiva Ilmajoella lyhyine jonotusaikoineen verrattuna siihen, mihin Hiipakan, Järven, Kuusiston ja Ourulan esiPöytäkirjantarkistajien nimet
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tys johtaisi. Väite perusterveydenhuollon saatavuuden paranemisen osalta on täysin perätön ja epämääräinen. Mainittakoon, että joistain osista Munakkaa mahdollinen asiointi Seinäjoen terveyskeskukseen on etäämpänä kuin Ilmajoen keskustassa hyvien kulkuyhteyksien varrella olevassa terveyskeskuksessa. Vielä voidaan todeta, että ensi vuonna (2013)
on tarkoitus aloittaa erittäin laajat terveyskeskuksen saneeraus- ja laajennustyöt Ilmajoen terveyskeskuksen osalta, joka
edelleen tuo tehokkuutta ja kuntalaisille käyttömukavuutta jo
nykyiselläänkin erittäin toimivaan, perusterveydenhuoltoa
suorittavaan terveyskeskukseen. Todettakoon, että tässä vaiheessa ei ole mitään konkreettista näyttöä paremmasta perusterveyspalveluista Seinäjoen kaupungin osalta (vrt. Seinäjoen
kaupungin lausunto). Munakkalaiset – kuin muutkin ilmajokiset – ovat käyneet jo yli kahden vuosikymmenen ajan ilta- ja
viikonloppupäivystyksessä vuoroviikon joko Ilmajoen tai Kurikan terveyskeskuksessa. Hiipakan, Järven, Kuusiston ja Ourulan hakemuksessaan esittämä käsittämätön väite ei pidä
paikkansa Jalasjärvellä päivystyskäynneistä ilmajokisten osalta.

7. Kulttuuri, Liikunta ja Nuoret. Kulttuuripuolesta todettakoon,
että Ilmajoen kunnan kansalaisopistolla on Munakassa toimintaa mm. näytelmäkurssien, muiden kurssien ja lasten sekä aikuisten liikuntakurssien muodossa. Yleisesti ottaen Ilmajoella
on hyvät mahdollisuudet harrastaa kulttuuritoimintaa. Ilmajoen
kunta tukee rahallisesti mm. urheiluseuratoimintaa Munakassa ( kenttä, ladut ) ja nuorisoseuratoimintaa ( Munakan nuorisoseura ). Merkillepantavaa on se, että Ilmajoki käyttää eteläpohjanmaan alueella rahallisesti per asukas eniten liikuntatoimeen ja toiseksi eniten per asukas nuorisotoimeen. Kyseiset palvelut on toteutettu Ilmajoella erittäin laadukkaasti. Näihin em. asioihin ei Seinäjoen kaupungin lausunnossa ole esitetty mitään konkreettista parannusta. Todettakoon se tosiasia, että esim. urheiluseuraan kuuluminen tai harrastaminen
ei ole sidottu kotipaikkakuntaan. Toisaalta voi sanoa, että hakijoiden esittämät urheiluseurojen jäsenyydet ovat enemmän
kuin hatara peruste osakuntaliitokselle. Suomessa teatterissa,
konserteissa ja näyttelyissä voi käydä myös ulkopaikkakuntalainen. Näihin tilaisuuksiin yleensä peritään pääsymaksu kotipaikkakunnasta riippumatta. Kulttuuripalvelujen etäisyys tai
läheisyys ei muutu ehdotetun osakuntaliitoksen myötä.
8. Päivähoito. Lasten päivähoidontarpeet on ratkaistu yhdessä
kunnan viranomaisen ja lasten vanhempien kesken. Jokaiselle päivähoitoa tarvitsevalle lapselle on pystytty osoittamaan
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hoitopaikka lain sallimassa ajassa. Munakkaan on Ilmajoen
kunta hankkinut lisäksi uudet tilat ryhmäperhepäivähoidolle
vuonna 2010.
9. Vesi- ja viemäriverkko. Haja-asutusalueen jätevesien käsittely lain edellyttämälle tasolle on koko kuntaa kattava asia.
Ilmajoen kunnanvaltuusto on päättänyt viemärilaitoksen toiminta-alueesta ja Ilmajoen kunnan investointiohjelmaa rasittaa
useampivuotinen haja-asutusten viemäröintiohjelma. Ilmajoen
kunta on tehnyt selvityksen eri vaihtoehdoista koskien Munakan kunnanosan viemäröintiä. Aivan lähivuosina ei ole taloudellisesti mahdollista laajentaa viemärilaitoksen toimintaaluetta Ilmajoen kunnan toimesta, sama asia on todettu Seinäjoen kaupungin lausunnossa, viemäriverkoston laajentaminen ei ole realistista lähivuosinakaan Seinäjoen kaupungin
toimesta Munakassa. Seinäjoen kaupungin lausunnossa on
todettu, että kunnallisteknisen (vesi- ja viemäriverkosto) rakentamisen näkökulmasta Munakan alueen tilanne on haasteellinen.
Välihuomiona tuotakoon esiin, että hakemuksessa mainitut perusteet osakuntaliitokselle eivät täytä kuntajakolain mukaisia yleisiä
edellytyksiä kuntajaon tarkistamiseksi eikä Hiipakka, Järvi, Kuusisto
ja Ourula tuo esille mitään sellaisia seikkoja, jotka osoittaisivat kuntajakolain tarkoittamisen edellytysten toteutuvan. Ilmajoen kunta jatkaa lausuntoaan seuraavasti:
Tässä yhteydessä on perusteltua tuoda esiin myös aikaisempi osakuntaliitos mikä tapahtui liittämällä Ilmajoesta kyliä Seinäjokeen.
Valtioneuvosto päätti heinäkuussa 2003, että Ilmajoen kunnasta
Honkakylä, Ojajärven kylä ja Lehtimäen kylä liitetään Seinäjoen
kaupunkiin 1.1.2005 lukien Peräseinäjoen kunnan liittyessä Seinäjokeen. Tuolloin Ilmajoen kunta menetti pinta-alaansa 29 neliökilometriä, asukkaita 224 henkeä, Honkakylän koulun jne. Kyseisellä
toimenpiteellä on ollut pitkäkantoisia seurauksia mm. kunnan taloudessa, jotka näkyvät edelleen. Kyseinen osakuntaliitos perustui valtioneuvoston 3.7.2003 antamaan päätökseen ja tarkoitti pintaalaltaan 2900 ha suuruista maa-aluetta. Honkakylää, Ojajärvenkylää
ja Lehtimäenkylää koskeva osakuntaliitos vaikutti mm. arviolta -2,0
% (450.000 €) verovuoden 2005 kunnallisveroon. Ilmajoen kunnan
asukasluku 31.12.2004 oli 11.764 henkilöä ja 1.1.2005 11.517 henkilöä eli väkiluku väheni 224 henkilöä eli n. 2 % osakuntaliitoksen
vaikutuksena. Kyseinen toimenpide aiheutti kunnalle 450.000 € pysyvän verotulomenetyksen sekä arviolta 280.000 € pysyvän menetyksen valtionosuuksiin. Kyseinen toimenpide vaikuttaa oleellisesti
Ilmajoen kunnan tulorahoitukseen vielä tänäkin päivänä. Nykyhetkeen suhteutettuna kunnan menetykset ovat verotuloina varovaisesPöytäkirjantarkistajien nimet
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ti arvioiden tähän päivään saakka vähintään n. 3,5 M€ ja valtionosuuksien suhteen vähintään yli 2 M €.
Olisikin kohtuutonta ja lain hengen vastaista pilkkoa elinvoimaista
kuntaa muutaman vuoden välein osakuntaliitoksin pala palalta. Nyt
tarkoitettu osakuntaliitos tarkoittaisi 270 hengen ja 23 neliökilometrin
menetystä Ilmajoen kunnalle. Esitetty kuntajaon tarkistaminen tarkoittaisi kunnalle n. 270 hengen väestötappiota muutaman vuoden
sisällä. Edelliset luvut on laskettu hakemuksen olleilla tiedoilla, joiden paikkansapitävyydestä ei ole varmuutta. Nyt tarkoitettu 23 neliökilometrin ( hakijoiden ilmoittama luku) osakuntaliitos veisi vajaa 4
prosenttia Ilmajoen kokonaispinta-alasta ( n. 600 neliökilometriä ) ja
2003 toteutettu osakuntaliitos vei jo 29 neliökilometriä kokonaispinta-alasta. Edellä esitetyillä toimilla vietäisiin muutaman vuoden jaksossa Ilmajoen kunnan kokonaispinta-alaa n. 9 % nykyään voimassaolevasta pinta-alasta laskettuna. Ilmeistä on, ettei kuntajakolakia
ole tässä mielessä lainlaatija tarkoittanut toimeenpantavaksi. Edelliset luvut on laskettu hakemuksen olleilla tiedoilla, joiden paikkansapitävyydestä ei ole varmuutta.
Yhteenvetona todettakoon, että Hiipakan, Järven, Kuusiston ja Ourulan esityksessä –sen paremmin kuin Seinäjoen kaupunginkaan
lausunnossa - ei ole kuntajakolain tarkoittamia perusteita kuntajaon
muuttamiseksi. Kyseinen esitys ei mm. edistä palvelujen järjestämistä alueen asukkaille, ei paranna alueen asukkaiden elinolosuhteita
eikä paranna alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia eikä
myöskään edistä kuntien toimintakykyä ja toiminnan taloudellisuutta.
Alueellista eheydelle tai yhdyskuntarakenteen toimivuudelle ei kyseinen esitys tuo mitään etua. Esityksen tekijät ovat perusteluissaan
tuoneet esille mm. palvelujenjärjestämiseen ja alueen asukkaiden
elinolosuhteisiin liittyviä seikkoja. Ilmajoen kunta toteaa, ettei esityksen toteuttaminen edistä palvelujen järjestämistä alueen asukkaille
eikä se paranna alueen asukkaiden elinolosuhteita eikä Seinäjoen
kaupungin lausunnossakaan ole edellä lueteltuja asioita tukevia
seikkoja. Ilmajoen kunta lausuntonaan toteaa, että kokonaisarvion
perusteella esityksen ei voida katsoa täyttävän lain 4 §:n mukaisia
edellytyksiä. Ilmajoen kunta pystyy edellä kerrotulla tavalla vastaamaan kuntajakolain 2 §:n ja 4 §:n mukaisesti mm. asukkaiden palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta. Esitetty osakuntaliitos aiheuttaisi Ilmajoen kunnalle kohtuuttomat väestötappiot, maapinta-alan
menetykset, huomattavat taloudelliset menetykset, vaikeuttaisi yhdyskuntarakenteen kehitystä ja em. seikat ja kaikki edellä lausuttu
huomioiden heikentäisi oleellisesti kunnan toimintakykyä ja edellytyksiä selvitä palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta. Ilmajoen
kunta katsoo, ettei kyseinen osakuntaliitosesitys ja Seinäjoen kaupungin lausunto tue kuntajakolain 2 §:n kehittämistavoitteita.
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Ilmajoen kunnanvaltuusto vastustaa Hiipakan, Järven, Kuusiston ja
Ourulan esittämää muutosta kaikilta osin.
Ilmajoen kunta toteaa, että Seinäjoen kaupunki ei lausunnossaan
tuo mitään konkreettista parannusta Munakan kunnanosan asukkaiden elinolosuhteisiin, lausunnossa todetaan ainoastaan mahdolliset
kunnallistekniset haasteet kylän suhteen ja viemäriverkoston 7500
€:n suuruisine kiinteistökohtaisine liittymismaksuvelvoitteineen. Perusterveydenhuollosta, päivähoidosta, koulutoimesta, kulttuuritoimesta ei käytännössä luvata mitään konkreettista parannusta, ainoastaan uudelleensijoittelua, joka käytännössä esim. koulutoimen ja
päivähoidon osalta tarkoittaa Munakan osalta suuremmalle osalle
lapsista/vanhemmista pidempiä koulu/hoitopaikkamatkoja. Kyseiseen kouluun kuljettaisiin pääosin edellämainittua ja osakuntaliitosesityksen tekijöiden kritisoimaa, valtion ylläpitämää, vt 7013 pitkin. Mainitsematta jää mm. Seinäjoella järjestään korkeammat kiinteistöveroprosentit: Yleinen kiinteistöveroprosentti Ilmajoki 0,70 %
Seinäjoki 1,10 % , Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti Ilmajoki 0,40 % Seinäjoki 0,45 % ja muun asuinrakennuksen
kiinteistöveroprosentti Ilmajoki 0,80 % Seinäjoki 1,05 %. Seinäjoen
kaupungin lausunnosta ei tosiasiassa ilmene mitään kuntajakolain 4
§:n muuttamisen edellytyksiä tukevia elementtejä.

Ilmajoen kunta vastustaa ehdottomasti edellä esitettyä Munakan
osakuntaliitosta.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
(Lisätietoja: kunnanjohtaja Seppo Pirttikoski, puh. 06-4191 200)

--------------Esityslistan liitteenä ministeriölle toimitettavat lausunnon liitteet
(osakuntaliitoshakemus ja Seinäjoen kaupunginvaltuuston lausunto).

KV 29.10.2012

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen Ilmajoen
kunnan lausunnoksi.

Liite 2

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkistajien nimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

ILMAJOEN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
29.10.2012

Sivu
18

Osakuntaliitoshakemus ja Seinäjoen kaupunginvaltuuston lausunto
ovat pöytäkirjan liitteenä 2.
(Lisätietoja: kunnanjohtaja Seppo Pirttikoski, puh. 06-4191 200)
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YHT 410/2012/142
KV 56 §

TILAPÄISLUOTTO ILMAJOEN MOOTTORIPYÖRÄILIJÄT RY:LLE/VELKA-AJAN
PIDENNYS

KH 7.5.2012, § 138

Ilmajoen Moottoripyöräilijät ry, joka hallinnoi Ilmajoen nuijalato kehittämishanketta, anoo 26.4.2012 saapuneella kirjeellään, että
kunta myöntäisi 15.000,00 euron väliaikaisrahoituksen ennen hankeajan päättymistä, hankkeen loppuunsaattamiseen 31.12.2012
mennessä.
Ely-keskukselta on maksamatta rahoitusosuutta ko. hankkeeseen n.
52.000,00 €, mutta sen saamiseksi tulisi rakennuksen lopputarkastus olla tehtynä.
Ilmajoen moottoripyöräilijät ry pyytää, että Ilmajoen kunta olisi hankkeelle myötämielinen ja lainaisi tarvittavat 15000,00 €, jotta hanke
saataisiin saatettua loppuun ja Ilmajoen Moottoripyöräilijät ry voisi
hakea lopun Ely-keskuksen rahoitusosuudesta.
Ely-keskuksen maksuosuus käytettäisiin kunnan lainan maksamiseen ja lopulla lyhennettäisiin rakentamiseen otettua pankkilainaa.
Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan velkakirjan tilapäisluotosta.
Luotto tulee olla kokonaisuudessaan suoritettu kunnan ilmoittamalle
tilille 31.12.2012 mennessä.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Velkakirja pöytäkirjan liitteenä 2.
Kyseisen velkakirjan mukainen 15.000 € suoritettiin Ilmajoen moottoripyöräilijät ry:n tilille kesäkuussa 2012. Ilmajoen Moottoripyöräilijät ry lähetti kuntaan 10.10.2012 hakemuksen, jossa se anoo jatkoaikaa em. velkakirjan takaisinmaksulle, koska ELY-keskuksen
ko.hankkeeseen liittyvä maksatus siirtyy helmikuulle 2013. Kyseisen
velka-ajan siirtyessä tilikauden (1.1.-31.12.) ylitse, asiasta tulee olla
valtuuston päätös.

KH 22.10.2012, § 297

Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi velkakirjaan seuraavaa muutosta: ” Luotto tulee olla kokonaisuudessaan suoritettu
kunnan ilmoittamalle tilille 30.4.2013 mennessä. ”
Päätös:
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Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
(Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää, puh. 06-4191 201)
-------------

KV 29.10.2012

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
(Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillapää, puh. 06-4191 201)
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YHT 412/2012/521
KV 57 §

LISÄALUEEN MYYMINEN HARTO JA SIRPA LOPELLE

KH 22.10.2012, § 300

Harto ja Sirpa Loppi ovat esittäneet, että kunta myisi heidän omistansa kiinteistön lisämaaksi noin 748 m2 suuruisen alueen tilasta
Kaupinmurto 145-419-1-728. Lopen tontti ja tila Kaupinmurto sijaitsevat Ilmajoen keskustassa Huhtimäentien ympäristössä alla olevan
kartan osoittamassa paikassa.

Lopen kiinteistöllä on asuinrakennus ja talousrakennuksia. Tämän
alueen liittäminen kiinteistöön parantaisi sen käyttöä. Myynti ei haittaa tilan Kaupinmurto myöhempää asemakaavoitusta. Hintaa määriteltäessä aluetta on verrattu Napustanmäen alueeseen. joista kunta
myy asemakaavoitettuja omakotitontteja neliöhinnoilla 6 €, 8 € ja 12
€. Näissä hinnoissa on mukana kunnallistekniikan kustannuksia, joita tämän lisäalueen myynti ei aiheuta.
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä
nro 6 olevan kauppakirjan. Valtuusto oikeuttaa kunnanhallituksen
tekemään kauppakirjaan mahdollisesti tarvittavat vähäiset muutokset. Päätös on voimassa 6 kuukautta.
Pöytäkirjantarkistajien nimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
(Lisätietoja: Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh. 06-4191 334)
---------------

KV 29.10.2012

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen.

Liite 3

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kauppakirja pöytäkirjan liitteenä 3.
(Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh. 06-4191 334)

Pöytäkirjantarkistajien nimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
Ehdotus:
Kunnanvaltuustolle saatetaan tiedoksi seuraavaa:
JIK- perusturvaliikelaitoskuntayhtymän talousarvion toteutuminen 1-6 kk (esityslistan oheismateriaalina)
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Kokouksessa saatettiin tiedoksi Matti Järviharjun valtuustoaloite
osakuntaliitosesitysten tekijöiltä haettavista korvauksista.
Hannu Siltaloppi poistui kokouksesta tämän pykälä käsittelyn aikana
klo 18.25.
(Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää, puh. 06-4191 201)

Pöytäkirjantarkistajien nimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

