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OTE KOKOUSPÖYTÄKIRJASTA  TIEDOKSI

KUTSU  KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEEN

KOKOUSKUTSU  Velkuan  kunnanhallituksen kokous pidetään
MAANANTAINA 18.2.2008  klo 17.00
alkaen kunnantoimistossa

ASIALISTA:
1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Pöytäkirjantarkastajat
3. Työjärjestys
4. Talousarviomuutokset vuodelle 2007
5. Koulun ilmanvaihdon tehostaminen
6. Velkuan kunnan ja Matti Bergströmin välisen kauppakirjan tarkistaminen
7. Ilmoitus valtuutettujen tekemistä ja hallitukselle lähetetyistä aloitteista
8. Lausunnon antaminen Varsinais-Suomen maakuntakaavaluonnoksesta
9. Poikkeamislupapäätös, Ratava Tiina ja Jari
10. Ehdotus vesiliittymätaksojen yhtenäistämisestä
11. Turun ja Helsingin kaupungin haaste toimiin  Itämeren tilan parantamiseksi
12. Velkuan kunnan kaavoituskatsaus vuodelta 2007
13. Kummelin laajennus
14. Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat
15.  Muut asiat

____________________

Aulis Toivonen
puheenjohtaja
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KOKOUSAIKA Maanantaina   18.2.2008  KLO  17.00 – 18.45

KOKOUSPAIKKA Velkuan KUNNANTOIMISTO, SINERVO TEERSALO

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET
Jäsenet: Varajäsenet:
Toivonen Aulis, pj.  X  Asunta Anssi
Järvitalo Matti., vpj          X Rannikko Petri
Kivimäki Anne-Maija       -  Majasuo Tarja
Lindgren Merja  X Majasuo Karin
Pietilä Seija  X Luukkonen Päivi
Valin Sirpa  X Keskimäki, Erja
Valtonen Juha  X Aimonen Lasse

MUUT SAAPUVILLA OLEET
Valtonen Lasse X kvalt.pj
Sorvari Teuvo X kvalt. I vpj.
Mantere Kai X kvalt. II vpj.
Rinne-Kylänpää Tiina X kunnanjohtaja
Herrala Kirsti X pöytäkirjanpitäjä

ASIAT §. 10-§.25.
PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

Aulis Toivonen Kirsti Herrala
Puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
ALLEKIRJOITUKSET

Merja Lindgren Sirpa Valin

PÖYTÄKIRJA  ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
Velkua  Keskiviikkona  21.2.2008  klo 9.00 - 14.00

TODISTAA
kirjanpitäjä
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LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Khall. §.10.
 Kunnanjohtajan ehdotus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
______________________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Khall.§.11.

 Kunnanjohtajan  ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Merja Lindgren ja Sirpa Valin.
____________________

TYÖJÄRJESTYS

Khall.§.12.
 Kunnanjohtajan  ehdotus

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin ja esityslista hyväksyttiin kokouksen

työjärjestykseksi yksimielisesti.
_____________________
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TURUN JA HELSINGIN KAUPUNGIN HAASTE TOIMIIN ITÄMEREN TILAN
PARANTAMISEKSI

Khall.§.20.
Turun ja Helsingin kaupungit ovat lähettäneet kunnille seuraavan haasteen toimiin
Itämeren tilan parantamiseksi:

"Arvoisa vastaanottaja
Itämeri on ainutlaatuinen ja ekologisesti hyvin herkkä merialue. On erityisen
huolestuttavaa, että Itämeri on myös yksi saastuneimmista merialueista koko maail-
massa. Itämeren vakavin uhka on sen jatkuva rehevöityminen, jonka pääsyynä on
edelleen meren sietokykykyyn nähden liian suuri ravinnekuormitus. Meren huono tila
vaikuttaa kielteisesti meren eri käyttömuotoihin paitsi suoraan, myös välillisesti
heikentäen koko alueen ja sen elinkeinoelämän kilpailukykyä ja kehittymistä
tulevaisuudessa, jos kehityksen suuntaa ei onnistuta kääntämään.
Kaupunkien vaikutusta Itämeren tilaan on pitkään pyritty vähentämään tehostamalla
jätevesien puhdistusta, jossa on saavutettu hyviä tuloksia, mikä on näky nyt lähivesien
tilan kohentumisena. Itämeren tilaan vaikut tavat kuitenkin varsin monet muut tekijät,
joista hajakuormitus on eräs tärkeimpiä. Edistys vesiensuojelussa on myös ollut
eri Itämeren ranta valtioissa kovin epätasaista. Ympäristölupiin perustuva pistekuor-
mituksen vähentäminen ei yksin riitä, vaan tarvitaan monipuolisia pidemmälle
meneviä toimenpiteitä eri toimialoilla kaikissa Itämeren maissa ja kaupungeissa.

Kaupunkien sitoumus ja haaste muille Turun ja Helsingin kaupungit ovat päättäneet
ryhtyä monin vapaaehtoisin keinoin parantamaan Itämeren tilaa. Kaupungit ovat
sopineet yhteisessä sitoumuksessa vesien tilan parantamiseen tähtäävistä
toimenpiteistä. Samalla kaupungit esittävät haasteen myös muille kaupungeille ja
kunnille ja Itämeren alueella toimiville monille muille tahoille yhteistyöhön Itämeren
tilan parantamiseksi.

Sitoumuksessa ja haasteessa esitetyillä toimenpiteillä pyritään vähentämään
sekä piste- että hajakuormitusta. Toteutettavien toimenpiteiden pääteemoina ovat
viemäriverkoston parantaminen, haja-asutuksen jätevesien ja maatalouden
aiheuttaman kuormituksen vähentäminen, pilaantuneiden sedimenttien ruoppaaminen
ja sijoittaminen sekä laivaliikenteen ja veneilyn jätevesipäästöjen vähentäminen.
Lisäksi kaupungit panostavat jatkossa enemmän myös kansainväliseen ympäristö-
yhteistyöhön sekä osallistuvat Itämeren parantamiseen liittyviin teknisluonnon-
tieteellisiin tutkimushankkeisiin yhteistyössä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa.
Helsinki perustaa lahjoitusprofessuurin ympäristöntutkimuksen tai ympäristön-
suojelun opetusalalle. Turku puolestaan perustaa Centrum Balticum -säätiön yhteyteen
Saaristomeren suojelurahaston, jonka tavoitteena on tukea Saaristomeren konkreettisia
vesiensuojelutoimia ja vesiensuojeluun liittyvää tutkimusta.

Osan suunnitelluista toimista voivat kaupungit itse toteuttaa, mutta useimpien
toimenpiteiden toteutumiseen tarvitaan laajaa yhteistyötä eri tahojen kanssa. Sen
vuoksi Turku ja Helsinki haastavat myös muut kunnat, yritykset, järjestöt,
oppilaitokset ja muut tahot mukaan Itämeren suojeluun. Lisäksi myös yksittäisten
kuntalaisten toivotaan ottavan osaa vesistöjen suojeluun.
jatkuu seuraavalla sivulla…
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TURUN JA HELSINGIN KAUPUNGIN HAASTE TOIMIIN ITÄMEREN TILAN
PARANTAMISEKSI

Khall.§.20.
jatkuu edelliseltä sivulta…

Kansainvälisesti Helsinki ja Turku levittävät haastekampanjaa Itämeren kaupunkeja
edustavien Baltic Metropoles ja Union of the BalticCities (UBC) järjestöjen kautta.

Haasteeseen vastaaminen
Turku ja Helsinki pyytävät vastausta  helmikuun 28. päivää 2008 mennessä siitä,
otatteko haasteen vastaan. Tarkoitus on, että jokainen haasteeseen myönteisesti
vastannut laatii vuoden 2008 toukokuun loppuun mennessä oman toimenpide-
ohjelmansa, jonka pohjana voi soveltuvin osin olla Turun ja Helsingin koko
toimenpidelista tai jokin erityinen kohta siinä. Erityisesti toivotaan mukaantuloa
kohtiin, joissa yhteistyötä tarjotaan ao. taholle. Sen lisäksi voi kukin omista
lähtökohdistaan täydentää listaa, panna niin sanotusti paremmaksi.
Turku ja Helsinki lupaavat haasteen esittäjinä järjestää haastekampanjan
seurannan ja tiedotuksen medialle saavutetuista edistysaskelista säännöllisin
väliajoin."

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus päättää, että Velkua saaristokuntana ottaa haasteen vastaan
ja sitoutuu seuraaviin toimenpiteisiin:

- Teersalon jätevedenpuhdistamon prosessin tehostaminen

- Hulevesien määrän vähentäminen
- Koulutus- ja tiedotustilaisuudet haja-asutuksen jätevesien käsittelystä
- Koulun ympäristökasvatus, mm. Itämeriyhteistyö  (Itämeren nykytilaa

tutkitaan yhteistyössä saaristokoulujen sekä Viron Kihnun ja Ruotsin
Koster –saarten koulujen kanssa)

- Ympäristötietoisuuden lisääminen eri taidemuotojen keinoin
Päätös Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________________

OTTEEN PÖYTÄKIRJASTA OIKEAKSI TODISTAA
KIRSTI HERRALA
PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ
VELKUA 19.2.2008
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