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Kunnanvaltuusto
Kokousaika

ma 7.12.2020 kello 17:00 - 19:55

Kokouspaikka

Puumilan Taitotalo

Osallistujat

Wiinamäki Petteri
Kärkelä Pilvi
Toivonen Katri
Ala-Katara Severi
Alkkiomäki Jari
Hellgren Jussi
Jokioja Tiina
Koivisto Juha
Koivistoinen Hannu
Korkiakoski Mika
Mäkipää Lea
Markkola Juha-Matti
Niemi Marjo
Pusa Leila
Shemeikka Mika
Silvennoinen Erja
Soininen Kalle

Puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen

Lähti 19:30

Muut saapuvilla olleet

Tiainen Hannu
Törmä Leila
Kuusisto Kosti

Jäsen
Jäsen
Varajäsen

Mäkelä Kristiina
Liukku Petri
Myllyniemi Tuula

Pöytäkirjanpitäjä
Kunnanjohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvoston
edustaja
Tekninen johtaja
Sivistystoimenjohtaja
Talouspäällikkö
Nuorisovaltuuston edustaja

Oraluoma Tarmo
Sillanpää Matti
Törmä Marita
Yli-Lankoski Jemina
Asiat

§36, §37, §38, §39, §40, §41, §42, §43

Pöytäkirjan tarkastustapa

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Markkola Juha-Matti ja Tiainen Hannu

Pöytäkirjan allekirjoitus ja
varmennus

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Wiinamäki Petteri

Mäkelä Kristiina
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Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika: 7.12.2020
Allekirjoitukset

Markkola Juha-Matti
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Tiainen Hannu

Paikka ja pvm:
Kihniö, 8.12.2020
Allekirjoitus

Päivi Shemeikka, toimistosihteeri
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§ 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hallintosäännön mukaan 99 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä
vähintään 4 päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, jolla on kokouksessa
läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan
verkkosivuilla.
Esityslista kokouksessa käsiteltävistä asioista on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä,
jolleivät erityiset syyt ole esteenä (hallintosääntö 93 §)
Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla (Hall.sääntö 95 § ja KuntaL 94 §) ja kunnan
virallisella ilmoitustaululla. Kokouksesta voidaan ilmoittaa Ylä-Satakunta lehdessä.
Ilmoituksen puuttuminen paikallislehdestä ei kuitenkaan estä valtuuston kokoontumista.
Kutsu tähän valtuuston kokoukseen on esityslistoineen on toimitettu 2.12.2020. Kokouskutsu
on julkaistu samana päivänä kunnan verkkosivuilla ja kunnanviraston ilmoitustaululla.
Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on paikalla.
Päätösehdotus
Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan sen jälkeen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös
Toimitettiin nimenhuuto. Paikalla oli 19 valtuutettua ja 1 varavaltuutettua. Kokous todettiin
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 37 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat
Hannu Tiainen ja Juha-Matti Markkola. Pöytäkirja tarkastetaan 7.12.2020 ja pidetään
nähtävänä 8.12.2020 kunnan tietoverkossa.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin
Hannu Tiainen ja Juha-Matti Markkola.
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§ 38 Talouden toteutumisen osavuosikatsaus 30.9.2020 mukaan
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 164 Talouden toteutumisen osavuosikatsaus 30.9.2020 mukaan
Esityslistan oheismateriaalina on yleishallinnon, sivistyslautakunnan ja teknisen
lautakunnan osalta laaditut talousarvion toteutumisen osavuosikatsaukset
30.9.2020 tilanteen mukaan sekä perusturvalautakunnan Kihniön
palvelutuotannon toteutumisen seuranta. Konsernivalvonnan osalta esitetään
kuntakonsernin yhtiöiden toimintaraportit.
Osastopäälliköt esittelevät oman toimialueensa raportit
Liite 1 osavuosikatsaukset
Päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsaukset tietoonsa saatetuksi ja saattaa ne
myös valtuustolle tiedoksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Osastopäälliköt esittelivät asiaa kokouksessa.

Liitteenä 1 hallintokuntien osavuosikatsaukset. Osastopäälliköt esittelevät asiaa.
Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto merkitsee liitteen 1 mukaiset osavuosikatsaukset tietoon saatetuksi.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Asiantuntijoina kuultiin
osastopäälliköitä.
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§ 39 Määrärahamuutokset vuoden 2020 talousarvioon
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 166 Määrärahamuutokset vuoden 2020 talousarvioon
Kuntalain 110 §:n 5 momentin mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa
on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.
Lautakuntien esitykset
Tekninen lautakunta
Tekla 5.11.2020
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle,
että vuoden 2020 talousarvioon, investointeihin vesi- ja viemärilaitoksen
tehtäväalueelle lisätään 46.000 euroa paineviemärin saneeraukseen
Sulkuejärven rannalla.
Liikuntareitin ja Käskyvuoren alueen kunnostushankkeeseen 10 000 euroa sekä
Pyhäniemen kehittämishankkeeseen 10 000 euroa lisämäärärahaa (investoinnit)
Näihin ei ole varauduttu talousarviossa.
Kunnanhallitus
Sosiaali- ja terveystoimen tehtäväalueelle kustannuspaikka Sote -ulkoitus tulee
varata lisämäärärahaa 70.000 euroa. Määrärahan ylitys johtuu kohonneista
vuosikustannuksista.
Verotuksen kustannuksiin tulee varata lisämäärärahaa 500 euroa
kustannuspaikalle Maksuosuudet valtiolle / verotus.
Investoinnit
Kunnanhallitus
Investointien kohtaan arvopaperi, osakkeet tulee varata 103.300 euroa.
Suutarinpihan SVOP-rahaston sekä Kihniön Vesi ja Lämpöyhtiön osakepääomaan 375 000 € ja - SVOP- sijoitus 500 000 €. Näihin ei ole
varauduttu talousarviossa.
Yhteenveto muutosehdotuksista
Menomääräraha

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet

Tulosalue

TA 2020

muutos
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Verotus

-41.000

-500

Yhteensä

-41.500

-70.500

Investoinnit

Tulosalue

TA
2020

Poikeama/
muutos

Ta
+Muutos

Tekninen lautakunta Vesi- ja
viemärilaitos
Paineviemärin saneeraus

-

-46.000

-46.000

Tekninen lautakunta Urheilu- ja
virkistysalueet
Käskyvuori ja liikuntareitti

-

-10.000

-10.000

Tekninen lautakunta Urheilu- ja
virkistysalueet
Pyhäniemen kehittämishanke

-

-10.000

-10.000

Kunnanhallitus Arvopaperit,
osakkeet
Suutarinpihan SVOP-sijoitus

-

-103.300

-103.300

Kunnanhallitus Arvopaperit,
osakkeet
Vesi- ja Lämpö Oy:n Svop- ja
pääomasijoitus

-

-875.000

-875.000

-1.044.300

-1.044.300

Yhteensä

Päätösehdotus
• Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että esitetyille tulosalueille ja
investointeihin tehdään seuraavat muutokset:
Kunnanhallitus
Sosiaali- ja terveystoimen tehtäväalueelle kustannuspaikka Sote -ulkoitus
varataan lisämäärärahaa 70.000 euroa.
Verotuksen kustannuksiin varataan lisämäärärahaa 500 euroa kustannuspaikalle
Maksuosuudet valtiolle / verotus.
Lisäykset investointeihin
• paineviemärin saneeraukseen Sulkuejärven rannalla 46.000 euroa
• Liikuntareitin ja Käskyvuoren alueen kunnostushankkeeseen 10 000
euroa
• Pyhäniemen kehittämishankkeeseen 10 000 euroa
• Suutarinpihan SVOP-sijoitus 103.300 euroa
• Kihniön Vesi ja Lämpö Oy:n pääoma ja SVOP-sijoitus 875.000 euroa
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Tekninen
johtaja poistui kokouksesta klo 19.10.
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Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto päättää, että esitetyille tulosalueille ja investointeihin tehdään seuraavat
muutokset:
Kunnanhallitus
Sosiaali- ja terveystoimen tehtäväalueelle kustannuspaikka Sote -ulkoitus varataan
lisämäärärahaa 70.000 euroa.
Verotuksen kustannuksiin varataan lisämäärärahaa 500 euroa kustannuspaikalle
Maksuosuudet valtiolle / verotus.
Lisäykset investointeihin
•
•
•
•
•

paineviemärin saneeraukseen Sulkuejärven rannalla 46.000 euroa
Liikuntareitin ja Käskyvuoren alueen kunnostushankkeeseen 10 000 euroa
Pyhäniemen kehittämishankkeeseen 10 000 euroa
Suutarinpihan SVOP-sijoitus 103.300 euroa
Kihniön Vesi ja Lämpö Oy:n pääoma ja SVOP-sijoitus 875.000 euroa

Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
Tiedoksi
Taloustoimisto, hallintokunnat
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§ 40 Vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelman
hyväksyminen
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 165 Vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022–2023
taloussuunnitelman hyväksyminen
Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä
hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen
huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion
hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma
kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on
taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa
ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja –
suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden
tavoitteet.
Kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.
Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden
kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.
Talousarvioasiakirjan osa I sisältää yleisperustelut sekä yleiset tavoitteet
suunnitelmakaudelle samoin kuin historia- ja kehystietoa taloudesta ja
tuloslaskelmista, rahoituslaskelman sekä talousarvion sanalliset perustelut
osastoittain / tehtäväalueittain. Osa II sisältää vuoden 2021 talousarvion numeroosan ja siihen liittyvä tuloslaskelman, investoinnit ja rahoitus-suunnitelman. Osa
III sisältää taloussuunnitelman vuosille 2022 – 2023 ja siihen liittyvät
tuloslaskelmat, investoinnit ja rahoitussuunnitelman. Talousarvioasiakirjan
lopussa on liitteenä Kihniön kuntastrategia 2025.
Vuoden 2021 talousarvioesitys on noin 23.545 euroa alijäämäinen. Vuosi-kate on
413.197 euroa positiivinen. Käyttötalouden toimintamenot ovat 14.965.045 euroa
ja toimintatulot 2.213.299 euroa. Nettolainamäärä vähenee talousarviovuonna
2021 noin 359.000 eurolla. Kokonaislainamäärä on suunnittelukauden 2023
lopussa noin 7.845.000 euroa. Nettoinvestoinnit ovat noin 1.009.000 euroa
vuonna 2021
YT-toimielin käsittelee talousarvion ja taloussuunnitelman kokouksessaan 26.11.
Osastopäälliköt ovat kokouksessa asiantuntijana tämän asian ajan.
Liite 2 talousarvioehdotus 2021
Päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy liitteenä 2 olevan talousarvion
vuodelle 2021 ja vuosia 2022 – 2023 koskevan taloussuunnitelman.
Kunnanhallitus oikeuttaa talous- ja hallintojohtajan tekemään
talousarvioasiakirjaan tarvittaessa teknisluonteisia oikaisuja ja täydennyksiä.
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Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Osastopäälliköt esittelivät asiaa kokouksessa. Sivistystoimenjohtaja poistui klo
19.05.

Liitteenä 2 talousarvio ja taloussuunitelma. Osastopäälliköt esittelevät hallintokuntansa
ehdotukset.
Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen 2 mukaisen talousarvion vuodelle 2021 ja
taloussuunnitelman vuosille 2022-2023.
Päätös
Keskustelun aikana valtuutettu Hellgrén esitti, että teknisen lautakunnan talousarvioon
sisältyvä "vanhan kansankoulun" purkurahan 40.000 e käyttötarkoitukseksi joko purkutyöhön
tai koulun säilyttämiseksi aloitettavan hankkeen omarahoitusosuudeksi. Valtuutettu Tiainen
kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja esitti äänestysjärjestykseksi nimenhuutoäänestyksen
Kunnanhallituksen ehdotus JAA ja Hellgrénin äänestys EI. Äänestyksessä annettiin 17 JAA
ääntä ja kaksi EI ääntä. Kaksi valtuutettua oli poissa äänestyksestä. Äänestyksen perusteella
todettiin hallituksen esityksen päätösehdotuksen tulleen asian päätökseksi. Valtuutetut
Tiainen ja Hellgrén jättivät eriävän mielipiteen. Liitetään pöytäkirjaan. Osastopäälliköt
esittelivät hallinnonalansa ehdotukset. Kunnanjohtaja esitti yleiskatsauksen talousarvioon.
Päätösehdostus hyväksyttiin.
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§ 41 Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän varajäsenten täydentäminen
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 171 Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän varajäsenten
täydentäminen
Kristillisdemokraattien valtuutoryhmän muodostaa kolme valtuutettu ja kolme
varavaltuutettua. Ensimmäinen varajäsen on muuttanut paikkakunnalta ja hänen
tilalleen on kutsuttu ryhmän toinen varajäsen. Kolmanneksi varavaltuutetuksi
tulee kutsua kuntavaalin perusteella seuraavaksi suurimman vertausluvun
saanut ehdokas.
Päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuuston puheenjohtaja pyytää
keskusvaalilautakuntaa määrämään kristillisdemokraattien valtuustoryhmään
kolmannen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Vaalituloksen perusteella
kolmas varajäsen on Saija Pystykoski.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen

Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto päättää, että valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa
määrämään kristillisdemokraattien valtuustoryhmään kolmannen varajäsenen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi. Vaalituloksen perusteella kolmas varajäsen on Saija Pystykoski.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
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§ 42 Koulukiusaamista koskeva haaste valtuustoille
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 170 Koulukiusaamista koskeva haaste valtuustoille
RAAHEN KAUPUNGINVALTUUSTO

§ 68

26.10.2020

Koulukiusaamista koskeva haaste valtuustoille
KV § 68
Tehdään yhdessä koko Suomeen välittävä ja turvallinen koulu!
Kiusaaminen ja häirintä ovat olleet viime aikoina kovasti keskusteluissa, niin
valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Kannamme Raahessakin huolta kouluissa ja
vapaa-aikana tapahtuvasta väkivallasta, kiusaamisesta ja ahdistelusta.
Koulukiusaamisessa on aina kyse vakavasta asiasta ja täyttäessään
lainsäädännössä rikokselle asetetut tunnusmerkit, mm. kunnianloukkauksen,
laittoman uhkauksen tai lievän pahoinpitelyn, on kyse myös rikollisesta
toiminnasta. Usein koulukiusaamisen sijaan tulisikin puhua kouluväkivallasta.
Henkinen väkivalta voi olla satuttavuudessaan yhtä julmaa fyysisen väkivallan
kanssa. Lisäksi iso osa nuorista on kokenut seksuaalista häirintää vapaa-aikana.
Eri tutkimusten mukaan Suomen peruskouluissa kiusataan toistuvasti noin 10-15
% lapsista ja nuorista. Luku on suuri ja numeroiden taakse kätkeytyy paljon
yksittäisen lapsen ja nuoren inhimillistä hätää, tuskaa ja kärsimystä ja sillä voi
olla vaikutuksia läpi elämän. Osa koulukiusaamisen uhreista ei selviä koskaan
enää tavanomaiseen elämään, usein myös itsemurhariski kasvaa. Puhutaan siis
hyvin laajasti yksilöön ja yhteiskuntaan vaikuttavasta asiasta, niin inhimillisestä
kuin taloudellisesta näkökulmasta.
Kouluissamme on käytössä monenlaisia käytäntöjä ja menetelmiä
koulukiusaamisen ennaltaehkäisyyn, puuttumiseen ja tilanteiden jälkihoitoon.
Asian vakavuudesta ja yhteisöllisestä ongelmasta johtuen koulukiusaamisen
vastaista tehtävää ei saa jättää yksistään koulujen vastuulle. Koulukiusaamisen
ehkäisy ja pois kitkeminen sekä jokaisen koululaisen hyvinvoinnin lisääminen
tulee olla meidän kaikkien yhteinen asia. Meidän tulee yhdessä huolehtia siitä,
että jokaisella lapsella ja nuorella on koulussa hyvä olla. Yhteisöllisyyden
vahvistaminen sekä se, ettei kiusaamiselle anneta kasvualustaa, on parasta
koulukiusaamisen ehkäisyä. Kantamalla vastuun yhdessä voimme punoa läpi
Suomen ulottuvan tiiviin ja välittävän turvaverkon ja näin tarjota entistä
mielekkäämmät kouluvuodet jokaiselle suomalaiselle lapselle ja nuorelle.
Yhdessä voimme paremmin antaa tähän mahdollisuuden jokaiselle koululaiselle.
Koulun tasolla ennalta ehkäisevä kiusaamisen vastainen työ tarkoittaa myös
yhteisöllisyyden tukemista. Raahessa kouluhyvinvoinnin edistämiseen on jo
vuosia panostettu monin tavoin. Vuorovaikutus- ja tunnetaitojen oppiminen on
tärkeä osa koulujen opetussuunnitelmaa. Kouluissamme työskentelee aikuisia,
joiden tehtävä on tukea jokaista lasta ja nuorta myös oppituntien ulkopuolella ja
vapaa-aikana. Nuorisotoimen väki kohtaa nuoria niin kasvotusten kuin myös

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Valtuusto
Pöytäkirja 5 /2020

14 (16)

7.12.2020

virtuaalisesti. Raahen kaupungin toimijat sekä monipuolinen kolmannen sektorin
verkosto tukevat myös vanhempien kasvatustyötä.
Tutkimusten mukaan nuorten hyvinvointia ja mielenterveyttä suojaavia tekijöitä
ovat koulussa käyminen, opiskelu ja työnteko, perhe, ystävät ja läheiset ihmiset,
oman turvaverkon jäsenten tuki ja hyvät suhteet turvaverkon ihmisiin, kyky
uskaltaa ja osata hakea apua ajoissa auttamispalveluista, turvallinen
kasvuympäristö, vanhempien työ ja toimeentulo ja kuulluksi tuleminen. Näiden
asioiden edistämisellä raahelaisten lasten ja nuorten arjessa, koulussa ja kotona
on suuri merkitys.
Me, Raahen kaupunginvaltuusto, tahdomme olla mukana rakentamassa
turvallista ja välittävää koulua sekä samalla punomassa läpi Suomen ulottuvaa
turvaverkkoa, ettei kukaan lapsi ja nuori joutuisi koulukiusaamisen tai
kouluväkivallan uhriksi. Tätä edistämme kantamalla omia lapsia laajempaa,
yhteisöllistä vastuuta. Raahelaisena päättäjänä ja aikuisena tahdon kantaa
vastuuta, kysyä, puuttua, antaa luvan puhua ja kuuntelen. Kyse on ennen
kaikkea vastuullisesta asenneilmapiirin muutoksesta sekä laajemmasta
yhteisöllisestä vastuusta lapsista ja nuorista. Tahdomme myös valtuustona toimia
esimerkillisesti, edistää hyväksyvää ja toisia kunnioittavaa toimintatapaa, vaikka
olisimme asioista eri mieltä. Tämän tahdonilmauksen ja kutsun vahvistamme
jatkossa aina valtuustokauden alussa.
Lisäksi kutsumme tällä haasteella tähän tärkeään tehtävään (turvallisen koulun
rakentamiseksi) kaikki raahelaiset sekä kaikki Suomen kuntien valtuustot ja
samalla haastamme teidät myös toimimaan esimerkkinä sekä haastamaan oman
kunnan asukkaat mukaan.
Päätösesitys (puheenjohtaja):
kaupunginvaltuusto
• päättää käynnistää edellä selostetun sisältöisen haastekampanjan
koulukiusaamisen ehkäisemiseksi ja pois kitkemiseksi kutsumalla mukaan
kaikki raahelaiset
• haastaa kaikki Suomen kuntien valtuustot kunkin kunnan asukkaineen
mukaan kampanjaan
• tahtoo valtuustona toimia esimerkillisesti, edistää hyväksyvää ja toisia
kunnioittavaa toimintapaa, vaikka asioista oltaisiin eri mieltä. Tämä
tahdonilmaisu ja kutsu vahvistetaan aina uuden valtuustokauden alussa.
Kaupunginvaltuusto : Hyväksyi esityksen.
Päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se vastaanottaa Raahen
kaupunginvaltuuston esittämän haasteen koulukiusaamisen ehkäisemiseksi ja
pois kitkemiseksi sekä kutsuu tähän mukaan kaikki kihniöläiset.
Lisäksi Kihniön kunnanvaltuusto kiittää Raahen kaupunginvaltuustoa
saamastaan haasteesta ja toivottaa asialle hyvää menestystä.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
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Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto päättää, että se vastaanottaa Raahen kaupunginvaltuuston esittämän
haasteen koulukiusaamisen ehkäisemiseksi ja pois kitkemiseksi sekä kutsuu tähän mukaan
kaikki kihniöläiset.
Lisäksi Kihniön kunnanvaltuusto kiittää Raahen kaupunginvaltuustoa saamastaan haasteesta
ja toivottaa asialle hyvää menestystä.
Päätös
Keskustelun aikana Keskustan valtuustoryhmä esitti asiaan toivomuspontena seuraavaa:
Esitämme, että koulussa varattaisiin viikkotasolla yksi tunti vuorovaikutuksen ja tunnetaitojen
kehittämiseen. Vuorovaikutustaitoja nostettaisiin esiin suunnitellusti niin, että henkilöstön
työaikaa olisi siihen varattu. Toteutus voisi tapahtua projektiluontoisesti läpi oppiaineiden.
Ponsiehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätösehdotus hyväksyttiin oheisella lisäyksellä.
Tiedoksi
Raahen kaupunki
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§ 43 Muut asiat
Valtuusto voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, jos
asian kiireellisyys tätä vaatii.
Asiaa, joka kunnanhallituksen on valmisteltava, ei saa ottaa päätettäväksi, ellei
kunnanhallituksella ole ollut tilaisuutta sitä käsitellä. Tämän estämättä valtuusto voi
yksimielisesti ottaa ratkaistavakseen asian, joka on kiireellinen (KunL 95 §).
Valtuustolle tiedotettavat asiat voidaan kirjata tähän asiakohtaan.
Päätösehdotus
Käydään mahdollisista muista asioista keskustelu ja merkitään mahdolliset ilmoitusasiat
tiedoksi.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

