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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
EHDOTUS: Maaseutulautakunta päättää
- todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS:

Maaseutulautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
________________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
EHDOTUS: Maaseutulautakunta päättää
- valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Maaseutulautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Tommy
Brusaksen ja Britta Anttilan.
________________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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TIEDOKSI MAASEUTUTOIMEN JATKO
Lapinjärven kunta ostaa maaseutupalvelut Loviisan kaupungilta 31.12.2012
asti. Vuoden 2012 jälkeen muodostetaan yhteistoiminta-alue jonka isäntäkunta on Loviisa. Maaseutuhallinnon toiminta ei käytännössä muutu mainittavasti.
Jatkossa ei valita uuttaa maaseutulautakuntaa. Metsien hoito siirtyy tekniselle toimelle ja peltovuokraus hallitukselle tai kunnanjohtajalle. Vaihtoehtoisesti on myös mietitty että peltovuokraus siirtyisi tekniselle toimelle
etenkin jos maankäytön suunnittelu siirtyy heille.
Maatilatalouden kehittäminen on lähinnä ollut 4H-toiminnan tukemista.
Toiminta-avustukset haetaan jatkossa muitten yhdistysten kanssa vapaaaikalautakunnalta. Olisi tärkeää, että lautakunnan määrärahat kasvaisi vastaavasti.
EHDOTUS: Maaseutulautakunta merkitsee asian tiedoksi
PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.
________________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

LAPINJÄRVEN KUNTA
MAASEUTULAUTAKUNTA

2§

Päivämäärä

Sivu

12.6.2012

4

METSÄT VUONNA 2012
Vuoden 2012 talousarviossa on varattu 2000 euroa metsänhoitoon. Alkuvuodesta on käytetty noin 600 euroa ennakkoraivaukseen ja 3400 myrskytuhojen korjuuseen. Myrskypuun myyntihinta kattoi korjuukustannukset.
Talousarviossa on 29 000 euroa puun myyntituloja, näistä on noin 11 600
euroa jo toteutuneet. Viime kesän hakkuualueen muokkauksesta ja istuttamisesta tulee vielä laskuja.
Liitekarttaan merkityt alueet ovat hakkuuvuorossa. Koska metsien hoito
siirtyy tekniselle toimelle vuodenvaihteesta olisi ehkä parempi sopia ainoastaan kiireellisimmistä kuvioista. Kyseessä olisi kuvio 12 ja siihen rajautuvat osat kuvioista 5 ja 6, jotka olivat viime hakkuusopimuksen ulkopuolella.
Kuvio 12 on ongelmallinen. Kuvion länsiosalla on hyönteistuhoja ja hakkuu
pitäisi suorittaa heti. Kuvion läpi kulkevan kaatopaikan laskuojan vedet,
kulkevat käytöstä poistetun Loviisantien vanhan tiepenkan läpi pois metsästä. Tämä läpivienti on tukkeutunut todennäköisesti viemärin rakentamisen yhteydessä viime kesänä. Noin 0,3 – 0,5 hehtaaria oli 30.5 veden alla, ja
märkä alue muutenkin alavalla alueella on iso. Koska kyseessä olisi avohakkuu, voi sen suorittaa kesällä, mutta korjuujälki ei ole hyvä. Toisaalta,
voi maa kantaa paremmin kuivana kesänä kuin leutona talvena. Vaihtoehtoisesti voisi hakata ainoastaan tuhoalueen.
Kuviot 7,8 ja 11 on talviharvennuskohteita ja kuvio 18 raivauskohde. Kuvion 25 mäntykankaan voi hakata milloin tahansa ja se voisi antaa hakkuutuloja syksyn aikana jos esimerkiksi päädytään siihen että kuvio 12 hakataan
vain osittain.
Aikataulun nopeuttamiseksi voisi urakoitsijan valita hieman yksinkertaistetulla tavalla.
EHDOTUS: Maaseutulautakunta päättää
- pyytää tarjoukset kuvion 12 sekä kuvioiden 5 ja 6 loppuosien hakkuusta.
- asettaa työryhmän joka valitse parhaan tarjouksen.
- valtuuttaa maaseutuasiamies allekirjoittamaan hakkuusopimuksen ja metsänkäyttöilmoituksen.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Maaseutulautakunta päätti
- pyytää tarjoukset kuvion 12, 25, 26 sekä kuvioiden 5 ja 6
loppuosien hakkuusta, ja kuvion 12 metsäuudistuksesta.
Tajousten takarajaksi asetettiin 28.6.2012.

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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-

asettaa työryhmän joka valitsee parhaan tarjouksen. Työryhmään valittiin Päivi Lempiö, Annika Lindfors ja Sam
Vickholm.
- valtuuttaa maaseutuasiamies allekirjoittamaan hakkuusopimuksen ja metsänkäyttöilmoituksen.
________________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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AVUSTUHAKEMUKSET
Östnylands 4H rf on hakenut toiminta-avustusta 1185 € tai 21,95 €/jäsen.
Lapinjärvellä oli 2011 54 jäsentä. Ampun 4h-yhdistys ry on hakenut avustusta 1000 €.
EHDOTUS: Maaseutulautakunta päättää
- että Östnylands 4h myönnetään hakemuksen mukaan
- Ampun 4h avustusehdotus tehdään kokouksessa
KÄSITTELY: Asian käsittelyn aluksi puheenjohtaja Päivi Lempiö ilmoitti
olevansa esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn joten hän poistui kokoushuoneesta. Lempiön varajäsen Ulla Onnila kutsuttiin paikalle ja Annika
Lindfors toimi puheenjohtajana.
Kokouksessa esiteltiin Ampun 4h-yhdistyksen hakemus. Yhdistys hakee
avustusta 1000€ ja yhdistyksellä on 30 jäsentä Lapinjärvellä.
Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavaan muotoon.
EHDOTUS: Maaseutulautakunta päättää
- myöntää avustusta 22€/jäsen tai enintään haettu summa.
Ampun 4h-yhdistykselle 660€ ja Östnylands 4hyhdistykselle 1185€
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Maaseutulautakunta päätti
- todeta että puheenjohtaja Päivi Lempiö on esteellinen
osallistumaan asian käsittelyyn ja paikalle kutsuttiin hänen
varajäsenensä Ulla Onnila
- todeta että puheenjohtajana toimi Annika Lindfors
- myöntää avustusta 22€/jäsen tai enintään haettu summa,
Ampun 4h-yhdistykselle 660€ ja Östnylands 4hyhdistykselle 1185€
______________

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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4H-YHDISTYSTEN TUKI JATKOSSA
Maaseutulautakunnassa oltiin huolestuneita toiminta-avustusten jatkosta.
Avustukset haetaan tulevaisuudessa vapaa-aikalautakunnalta tai sen jatkajalta. Tämä tarkoittaa, että heiltä haettu euromäärä kasvaa. Kunnan säästötoimet kohdistuvat kuitenkin todennäköisesti tämänkaltaisiin ei laissa säädettyihin menoihin.
PÄÄTÖS:

Maaseutulautakunta päätti esittää seuraavan viestin kunnanhallitukselle:
- Maaseutulautakunta edellyttää, että Lapinjärven kunta jatkaa paikkakunnalla toimivien 4H-yhdistysten toiminnan
tukemista.
________________

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

HallintolainkäyttöL 5 §:n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
OikaisuvaaViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
timusviranomainen
Lapinjärven maaseutulautakunta
ja -aika
Lapinjärventie 20 A
07800 Lapinjärvi
Pykälät

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan

VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Helsingin hallinto-oikeus
PL 120, 00521 HELSINKI
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

päivää

Valitusaika

päivää

Muu valitusviranomainen, osoite, postiosoite

Valituskirjelmä

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Pykälät

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- Päätös, johon haetaan muutosta
- Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- Muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö valituskirjelmässä
on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä,
minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL
21 §:ssä säädetään.
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) 3 § nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava ¹): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Liitetään pöytäkirjaan

¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

