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Ennen kokousta klo 17-18 Anne Pentti kertoi maamiesseurantalon
toiminnasta sekä käytiin keskustelua paikalle kutsuttujen merimaskulaisten
yhdistysten kanssa.
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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Merimaskun maamiesseurantalon vuokrasopimus
647/02.04.03.01/2018
Saaristolautakunta 15.10.2019 § 27
Viestintä- ja kehittämispäällikkö Tiina Rinne-Kylänpää
Merimaskun Maamiesseurantalon kannatusyhdistys ry on 3.10.2018 tehnyt
saaristolautakunnalle liitteenä olevan yhteistyötarjouksen.
LIITE B3, SAARISTOLTK 30.10.2018
Oheismateriaali:

Maamiesseurantalon esite
Merimaskussa on tällä hetkellä seuraavia erityyppisiä kokoontumistiloja:
koulu, nuorisotila Kensu, Lossitupa, Kollolan kotiseututila, Apajan kalastajatila ja Merimaskun Maamiesseurantalo (omistaja Merimaskun maamiesseura).
Merimaskun Lossitupa on vuokrattuna kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan
käyttöön yhdistysten kokous- ja toimintatilaksi.Yhdistysten kokoontumistilat
tulevat Merimaskussa ajankohtaiseksi, mikäli kiinteistö myydään.
Kaupunginhallituksen konsernijaosto (12.02.2018) ja saaristolautakunta
(24.4.2018) ovat käsitelleet saaristoalueen kokoontumistilojen järjestämisen tavoitteita. Kussakin saaristotaajamassa kokoontumistiloilla on tärkeä
merkitys alueen yhdistys- ja harrastetoiminnassa.
Hyväksi toimintamuodoksi saaristossa ovat osoittautuneet ns. kylätalot.
Esimerkkinä on Livonsaaren seurojentalo, jota saaristolautakunta tukee tilalaitoksen vuokrasopimuksen kautta. Sopimuksella seurojentalo voi kattaa suurin piirtein rakennuksen kohtuulliset lämmityskustannukset. Vuokrasopimuksella mahdollistetaan se, että talosta voidaan saada tiloja kunnan
järjestämiin kokoontumistarpeisiin. Saaristolautakunta vuokraa tilat tilalaitokselta ja luovuttaa ne edelleen asukkaitten, kansalaisopiston yms. kautta
kaupungin tarkoittamaan käyttöön. Järjestely mahdollistaa sen, että alueella on käytettävissä tarpeelliset kokoontumistilat.
Livonsaaren mallia voitaisiin soveltaa myös Merimaskussa. Saaristolautakunnan talousarviossa on vuodelle 2019 määrärahavaraus Merimaskun
Maamiesseurantalon vuokraan.
Merimaskun koululla järjestetään 13.11. klo 18.00 info- ja keskustelutilaisuus. Illan aiheina ovat Merimaskun rannan kehittäminen ja Merimaskun
kokoontumistilat.
VIESTINTÄ- JA KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ:
Saaristolautakunta neuvottelee Merimaskun maamiesseuran
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kannatusyhdistyksen kanssa mahdollisesta vuokrasopimuksesta.
KOKOUSKÄSITTELY:
Käydyn keskustelun jälkeen esittelijä muutti päätösehdotustaan:
Saaristolautakunta neuvottele Merimaskun Maamiesseuran
kannatusyhdityksen kanssa mahdollisesta vuokrasopimuksesta, mikäli Lossitupa myydään tai tila poistuu käytöstä tai
kokoontumistilojen tarve tulee muutoin ajankohtaiseksi.
SAARISTOLAUTAKUNTA:
Viestintä- ja kehittämispäällikön muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.
Saaristolautakunta 21.05.2019 § 23
Viestintä- ja kehittämispäällikkö Tiina Rinne-Kylänpää:
Merimaskun Maamiesseurantalon kannatusyhdistykseltä on 16.5.2019 tullut seuraava yhteistyötarjous:
"Yhteistyöehdotus saaristolautakunnalle ja kaupunginhallitukselle
Merimaskun Maamiesseurantalo - kaikkien merimaskulaisten kylätalo
Uusimme viime vuonna tekemämme Merimaskun Maamiesseurantalon
kannatusyhdistyksen ja Naantalin kaupungin välisen yhteistyöehdotuksen.
•

Naantalin kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksellä
8.4.2019 Merimaskun Lossitupa on päätetty myydä, joten alueella on tarve yhdistysten kokous- ja tapahtumatilalle.

•

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Merimaskun yhdistys on
tuonut esiin kiinnostuksensa järjestää perhe- ja nuorisokahvilatilaisuuksia sekä muita perheille suunnattuja tapahtumia
Maamiesseurantalolla (pj. Anu-Elina Niinikorpi).

•

Merimasku-Seura sekä Merimaskun Teatteri suhtautuvat
myönteisesti Maamiesseurantalon käyttöön kokoontumistilana (pj. Maija-Leena Tuomi).

•

Merimaskun Koirakerho on kiinnostunut yhteistyöstä Maamiesseurantalon osalta (pj. Salla-Mari Pechnikova).

Merimaskun yhdistysten ja muiden alueen harrastusryhmien kokoontumistilojen varmistamiseksi tulevaisuudessa ehdotamme seuraavaa:
Merimaskun Maamiesseurantalo on perinteinen kylätalo aivan kirkonkylän
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keskustassa. Talo on perinteinen 'merimaskulaisten olohuone', jossa on
vuosikymmenten mittaan järjestetty erilaisia tilaisuuksia, kuten yhdistysten
kokouksia, joulujuhlia, syntymäpäivä, häitä sekä teatteri- ja elokuvaesityksiä.
Talossa on juhlasali, näyttämö, kokoustilaksi soveltuva 20 hengen kokousja tarjoiluhuone sekä keittiö. Wc-tiloja on useita sekä miehille että naisille.
Talossa on sähkölämmitys ja talo on käytettävissä ympärivuotisesti. Taloa
ylläpitää Merimaskun Maamiesseuran kannatusyhdistys ry.
Esitämme, että Naantalin kaupungin saaristolautakunta tukee taloudellisesti Maamiesseurantalon antamista Merimaskun yhdistysten ja harrastusryhmien käyttöön samalla periaatteella kuin Livonsaaren kylätaloakin. Koska Merimaskun yhdistysten ja harrastajaryhmien lukumäärä ja jäsenmäärä
on huomattavasti suurempi kuin Livonsaaressa, ehdotamme kuukausittaiseksi tukisummaksi tuhat (1 000) euroa.
Kyseistä summaa vastaan Maamiesseurantalon kannatusyhdistys
•

tarjoaa tilaa Merimaskun yhdistyksille ja muille rekisteröidyille
harrastajaryhmille

•

hoitaa talon varauskalenterin ylläpidon

•

vastaa talon avainhallinnasta

•

vastaa talon sähkö- ja vesilaskusta sekä muista kiinteistöön
kohdistuvista kuluista

•

maksaa talon kiinteistöveron

•

huolehtii talon kunnossapidosta ja tarvittavista remonteista

•

pitää rakennuksen pihan ja ympäristön kunnossa

•

hoitaa talon siivouksen

•

huolehtii talon palovakuuttamisesta sekä toiminnan vastuuvakuuttamisesta.

Neuvottelemme mieluusti mahdollisen yhteistyösopimuksen yksityiskohdista, jotta Merimaskussa voidaan säilyttää tämä perinteinen ja rakennushistoriallisesti arvokas kylätalo ja antaa se merimaskulaisten käyttöön."
Tämänhetkisen tiedon mukaan Merimaskun Lossitupa on myynnissä ja tila
on edelleen yhdistysten käytössä.
VIESTINTÄ- JA KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ:
Saaristolautakunta keskustelee Merimaskun Maamiesseurantalon kannatusyhdistyksen ja kiinteistöpäällikön kanssa
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Merimaskun kokoontumistilojen tarpeesta ja Lossituvan tilanteesta.
SAARISTOLAUTAKUNTA:
Viestintä- ja kehittämispäälikön päätösehdotus hyväksyttiin.
Saaristolautakunta
Viestintä- ja kehittämispäällikkö Tiina Rinne-Kylänpää
Merimaskun Lossitupa on ollut vuokrattuna sivistystoimen käyttöön yhdistysten kokous- ja toimintatilaksi. Kiinteistö on laitettu julkiseen myyntiin ja
tilojen käytöstä ollaan luopumassa.
Merimaskun maamiesseuran kannatusyhdistys on esittänyt, että Merimaskun maamiesseurantalon tilat otettaisiin yhdistysten käyttöön. Asiaa on käsitelty viimeksi saaristolautakunnassa 21.5. § 23 ja sen jälkeen vuokrasopimusta on valmisteltu Merimaskun maamiesseuran kannatusyhdistyksen
ja kiinteistöpäällikön kanssa.
Saariston kokoontumistiloilla on tärkeä merkitys alueen yhdistys- ja harrastetoiminnassa. Hyväksi toimintamuodoksi saaristossa ovat osoittautuneet
ns. kylätalot (Livonsaaren seurojentalo ja Sinervon talo).
Mallissa kaupungin tilalaitos vuokraa tilat ja vuokraa ne palvelutilojen vuokrasopimuksin edelleen saaristolautakunnalle. Saaristolautakunta puolestaan luovuttaa tilat seurojen ja yhdistysten käyttöön vuokrasopimuksen
mukaisesti. Yhdistyksiltä ei ole peritty maksua tilojen käytöstä.
Tilojen vuokrauksesta on laadittu kaupungin tilalaitoksen ja Merimaskun
maamiesseuran välinen vuokrasopimus 1.9.2019 alkaen. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Vuokran suuruus on kahdeksansataa (800) euroa kuukaudessa.
Vuokrasopimuksen mukaan tilalaitos vuokraa maamiesseurantalon kokoustilaa/ruokailuhuonetta (noin 40 m²). Vuokralaisella on oikeus käyttää
myös maamiesseurantalon keittiötä. Kaupungilla on oikeus käyttää muitakin tiloja, kuten juhlasali ja piha-alue, etukäteen sovittuina ajankohtina.
Kyseistä summaa vastaan maamiesseurantalon kannatusyhdistys
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hoitaa talon siivouksen
huolehtii talon palovakuuttamisesta sekä toiminnan vastuuvakuuttamisesta.

Saaristolautakunnan talousarviossa on vuodelle 2019 määrärahavaraus
Merimaskun maamiesseurantaloon vuokraan. Myös vuodelle 2020 on esitetty määräraha talon vuokraan.
Merimaskun maamiesseuran kannatusyhdistys ry ja Naantalin kaupunki/ tilalaitos ovat tehneet esityslistan (SAARISTOLTK 15.10.2019) liitteenä
olevan vuokrasopimuksen.
VIESTINTÄ- JA KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ:
Saaristolautakunta merkitsee vuokrasopimuksen tiedoksi.
SAARISTOLAUTAKUNTA:
Viestintä- ja kehittämispäällikön ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Naantalin kaupunki

Pöytäkirja

Saaristolautakunta

§ 28

5/2019

8

15.10.2019

Lähimakuja Naantalin saaristosta-hanke
470/00.01.05/2018
Saaristolautakunta 15.10.2019 § 28
Viestintä- ja kehittämispäällikkö Tiina Rinne-Kylänpää
Saaristolautakunnan Lähimakuja Naantalin saaristosta -hankkeen suunnittelu alkoi huhtikuun alussa lähituottajien tapaamisella Ravintola Pohjakulmassa. Taattisten tilalla järjestettiin 25.5.2019 lähiruuan hankintaan liittyvä
tilaisuus.
Hanke toteutti yhdessä Röölän kylätoimikunnan ja Visit Naantalin kanssa
14.9.2019 Sadonkorjuumarkkinat Röölässä. Tapahtumasta saatiin hyvää
palautetta, joten tapahtumaa päätettiin jatkaa. Tapahtumapäiväksi on sovittu19.9.2020.
Helmikuulle ollaan suunnittelemassa yrittäjien tuotekehitystyöpajaa Rasekon Foodlaboratoryyn.Kesäksi 2020 tehdään esite Naantalin lähiruuasta ja
verkkopalveluun luodaan lähiruokasivut.
Hankkeen seuraava tilaisuus järjestetään 29.10. klo 14–16 Tammiston tilalla. Tilaisuuden teemana on "Lähiruuasta Naantalin menestystekijä" ja
siihen on kutsuttu yrityksiä, tuottajia ja yhteistyökumppaneita.
Tilaisuuden ohjelma
Klo 14–15.15
Tilaisuuden avaus
Visit Naantalin puheenvuoro
Lähimakuja Naantalista -hankkeen esittely
Viestintä- ja kehittämispäällikkö Tiina Rinne-Kylänpää, Naantalin kaupunki
Lähiruuasta Naantalin menestystekijä
Chef Pekka Terävä
Tuotteet kuntoon - miten omia tuotteita voidaan kehittää
Kehittämisasiantuntija Tomi Aho, Rasekon FoodLaboratory
15.15–16.00 Keskustelua ryhmissä:
Miten jatkamme tästä eteenpäin?
Mitä meidän pitää yhdessä tehdä, jotta saadaan Asuntomessuihin 2022
mennessä Naantalin lähituotteet yleisön tietoisuuteen ja entistä näkyvämmäksi?
Verkostoituminen yrittäjien ja lähituottajien kanssa.
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VIESTINTÄ- JA KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ:
Saaristolautakunta merkitsee asian tiedoksi ja päättää osallistumisesta lähiruokatilaisuuteen,
SAARISTOLAUTAKUNTA:
Asia merkittiin tiedoksi.
Lautakunnan jäsenet voivat osallistua halutessaan ja ilmoittautua sihteerille.
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Hallintosäännön tarkistus saaristolautakunnan tehtävien ja toimivallan
osalta
400/00.01.01.00/2019
Saaristolautakunta 15.10.2019 § 29
Viestintä- ja kehittämispäällikkö Tiina Rinne-Kylänpää
Hallintosäännön muutostarpeet
Hallintosääntö on viimeksi hyväksytty 5.6.2017. Sen jälkeen on tapahtunut
toiminnallisia muutoksia ja tarpeita säännön tarkistamiseen. Tavoitteena
on myös keventää hallintoa. Hallintosäännön tarkistuksia valmistellaan virkamiestyöryhmässä ja se pyritään saamaan 9.12.2019 valtuuston käsittelyyn.
Työryhmä on pyytänyt esityksiä hallintosäännön muutostarpeista.
Nykyinen hallintosääntö
Saaristolautakunnan tehtäviksi ja toimivallaksi on määritelty voimassaolevassa hallintosäännössä seuraavaa:
27 § Saaristolautakunnan tehtävät ja toimivalta
1. arvioida vuosittain, miten palvelutarjonta saaristossa on toteutunut sekä
seurata, tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja saariston ja maaseudun ympäristöä ja maankäyttöä koskevissa asioissa
2. tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja toimialaansa liittyvissä asioissa, kuten saariston vakinaiseen asumiseen ja elinkeinojen kehittämiseen sekä
näiden ja vapaa-ajan asumisen yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa;
3. valmistella ja koordinoida saaristoasioiden edunvalvontaa kaupungin ulkopuolisiin tahoihin nähden ja tällöin mm. tehdä esityksiä kaupungille soveltuvista hankerahoitteisista kohteista
4. kehittää osaltaan maaseutu- ja saaristomatkailua yhteistyössä Naantalin
Matkailu Oy:n kanssa
5. valvoa osaltaan saaristoa palvelevan yhteysalus- ja lauttaliikenteen kehittämistä ja antaa kaupungin puolesta lausunnot lautta- ja yhteysalusliikenteestä
6. seurata ja tehdä suunnitelmia yhdessä muiden yhteistyötahojen kanssa
kylien kehittämistä ja kylien omatoimisuuden ja elinvoimaisuuden lisäämistä koskevissa asioissa
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7. huolehtia maaseutuasioista
8. ohjata ja valvoa kaupungin omistamilla ja/tai hallitsemilla alueilla tapahtuvaa kalastusta ja metsästystä.
Saaristoa koskevissa asioissa voivat toimielimet kutsua saaristolautakunnan edustajia kokouksiinsa tai pyytää saaristolautakunnan kannanottoa
keskeisissä saaristoa koskevissa asioissa.
Saaristolautakunta päättää
1. toimialansa hankkeisiin osallistumisesta ja niihin liittyvästä hankerahoituksesta;
2. sopimuksista taloussuunnitelmansa määrärahojen puitteissa;
3. saariston asukkaiden yhteistoimintaa edistävien toimikuntien, kuten
mökkiläistoimikunnan nimeämisestä tai edustajansa nimeämisestä niihin;
4. edustajien nimeämisestä työryhmiin ja muihin elimiin, joihin tarvitaan
saaristoalueen edustus;
5. kaupungin omistajana tai oikeudenhaltijana omaamien kalastukseen tai
metsästykseen liittyvien oikeuksien vuokralle antamisesta yli kolmen kuukauden ja enintään kolmen vuoden pituiseksi määräajaksi kerrallaan voimassa olevan taksan mukaisesti.
28 § Esittely
Saaristolautakunnan kokouksissa asiat ratkaistaan viestintä- ja kehittämispäällikön esittelystä.
Viranhaltijoiden tehtävät ja toimivalta
Voimassaolevan hallintosääntö (§ 46) määrittelee saaristoasioita hoitavien
viranhaltijoiden tehtävät ja toimivallan seuraavasti:
Kehityspäällikkö päättää
1. kaupungin omistamilla ja/tai hallitsemilla alueilla tapahtuvaa kalastusta
ja metsästystä koskevien lupien ja suostumusten antaminen sekä vuokralle antaminen enintään kolmen kuukauden määräajaksi saaristolautakunnan antamien ohjeiden ja voimassa olevan taksan mukaisesti;
2. kaupungin edustaminen kalastusta ja metsästystä koskevien
lakien mukaisissa osakaskunnissa ja muissa toimielimissä.
Viestintä- ja kehittämispäällikkö päättää
1. toimialan hankkeet ja niihin liittyvä hankerahoitus saaristolautakunnan
päättämiä yleisiä perusteita noudattaen
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2. Naantalin kaupungin logon ja Naantalin kaupunkiin liittyneiden kuntien
entisten kuntalogojen käyttämistä koskevien lupien antamisesta.
Tarpeet hallintosäännön tarkistukseen
Kalastukseen ja metsästykseen liittyvät vuokrasopimukset:
Nykyisen hallintosäännön mukaan saaristolautakunta voi tehdä kaupungin
vesi- ja maa-alueille enintään kolme vuoden pituisia määräaikaisia vuokrasopimuksia.
Saaristolautakunnan tekemät kalastukseen ja metsästykseen liittyvät
vuokrasopimukset ovat yleensä olleet pitkäaikaisia. Käytännössä molemmille sopimuskumppaneille olisi yksinkertaisempaa tehdä sopimus toistaiseksi voimassaolevaksi.
Tilanteiden muuttuessa toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan irtisanoa lyhyelläkin irtisanomisajalla, joten se on määräaikaista sopimusta
joustavampi.
Kehityspäällikön tehtävät metsästys- ja kalastusasioissa on siirretty viestintä- ja kehittämispäällikölle. Hallintosääntö tulee muuttaa nykytilannetta
vastaavasti.
VIESTINTÄ- JA KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ:
Saaristolautakunta esittää valmisteilla olevaan hallintosääntöön seuraavat muutokset:
27 § 5
Saaristolautakunta päättää kaupungin omistajana tai oikeudenhaltijana omaamien kalastukseen tai metsästykseen liittyvien oikeuksien vuokralle antamisesta toistaiseksi enintään
kolmen kuukauden irtisanomisajalla voimassa olevan taksan
mukaisesti.
46 §
Viestintäpäällikkö päättää seuraavat asiat:
Kaupungin omistamilla ja/tai hallitsemilla alueilla tapahtuvaa
kalastusta ja metsästystä koskevien lupien ja suostumusten
antaminen sekä vuokralle antaminen enintään vuoden määräajaksi saaristolautakunnan antamien ohjeiden ja voimassa
olevan taksan mukaisesti.
Kaupungin edustaminen kalastusta ja metsästystä koskevien
lakien mukaisissa osakaskunnissa ja muissa toimielimissä.
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SAARISTOLAUTAKUNTA:
Viestintä- ja kehittämispäällikkön ehdotus hyväksyttiin.
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Varsinais-Suomen liiton saaristoseminaari
138/00.03/2019
Saaristolautakunta 15.10.2019 § 30
Viestintä- ja kehittämispäällikkö Tiina Rinne-Kylänpää
Varsinais-Suomen liiton saaristotoimikunta järjestää saaristoseminaariin
Kemiönsaaren Villa Landessa keskiviikkona 30.10.2019.
Aamupäivä: toimijatapaaminen
klo 9.00

kahvi

klo 9.15

aamupäivän avaus ja tavoite / Heidi Loukiainen, pj. Varsinais-Suomen liiton saaristotoimikunta

klo 9.30

lyhyt esittäytymiskierros ja toimijoiden ajankohtaiset à 5–10
min

klo 11.30

loppukeskustelu; yhteistyökohteet, hankkeet, edunvalvonnalliset tavoitteet

klo 12.00

omakustanteinen lounas (keitto, leipä + kahvi 8,90 €)

Iltapäivä: seminaari
klo 13.00

seminaarin avaus / kansanedustaja, SANK:n pj. Sandra
Bergqvist

klo 13.15

valtakunnallinen saaristo-ohjelma ja tulevaisuuden visiot/
SANK:n pääsihteeri Elina Auri

klo 13.30

keskustelua

klo 13.45

Pohjoismaisen saaristoyhteistyön esittely ja ajankohtaiset aiheet / yhteistyökoordinaattori Annastina Sarlin

klo 14.10

maaseudun kuituverkot – kokemuksia viime aikojen projekteista / Aki Linnakoski, Lounea

klo 14.30

iltapäiväkahvi

klo 14.45

saaristostrategiat kuntatasolla
– Parainen / Tomas Eklund
– Kemiönsaari / Benjamin Donner
– Naantali / Tiina Rinne-Kylänpää

klo 15.30

loppukeskustelu ja ”kentän terveiset”

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Naantalin kaupunki

Pöytäkirja

Saaristolautakunta

§ 30
klo 16.00

5/2019

15

15.10.2019

seminaarin päätös / Heidi Loukiainen

VIESTINTÄ- JA KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ:
Saaristolautakunta merkitsee asian tiedoksi ja päättää osallistumisesta seminaariin.
SAARISTOLAUTAKUNTA:
Asia merkittiin tiedoksi.
Puheenjohtaja Jari-Antti Hörkkö ja viestintä- ja kehittämispäällikkö Tiina Rinne-Kylänpää osallistuvat Varsinais-Suomen liiton saaristoseminaariin.
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Naantalin kaupunki

Pöytäkirja

Saaristolautakunta

§ 31

5/2019

16

15.10.2019

Ilmoitusasiat
133/00.99.00/2019
Saaristolautakunta 15.10.2019 § 31
Viestintä- ja kehittämispäällikkö Tiina Rinne-Kylänpää:
Velkuan Saaristolaisyhdistys, Pro Sinervo ry:
Kutsu Velkuan Saaristolaisyhdistyksen kehittämiskatselmukseen
20.11.2019 klo 14.00.
Röölän kylätoimikunta:
Kyläsuunnitelmailta 6.11.2019 klo 18.00, kyläsuunnitelman vuosittainen
tarkistus.
Varsinais-Suomen ELY-keskus 9.10.2019:
Päätös yleishyödyllisestä investointihankkeesta: Teersalon rannan palvelurakennus.
Kaupunginhallitus 30.9.2019:
Viestintä- ja kehittämispäällikkö Tiina Rinne-Kylänpäätä on esitetty valittavaksi saaristoasiain neuvottelukunnan sihteeristöön.
VIESTINTÄ- JA KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ:
Saaristolautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
SAARISTOLAUTAKUNTA:
Asiat merkittiin tiedoksi.
Ilmoitusasioihin lisättiin puheenjohtajan esille ottamat asiat:

Pienen rengastien kevyen liikenteen väylän tilannekatsaus

Hankan vanhan yhteysaluslaiturin purkaminen. Asiaa
selvitetään seuraavaan kokoukseen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Naantalin kaupunki

Pöytäkirja

5/2019

17

Muutoksenhakuohje
Toimielin

Saaristolautakunta

Kokouspäivämäärä

15.10.2019

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Pöytäkirja on 17.10.2019 pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.naantali.fi.
Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua
tai täytäntöönpanoa:
§ 27 - 29, § 31.
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
§ 30.

Oikaisuvaatimusohjeet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:
§ 30.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Naantalin kaupunki, saaristolautakunta
Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali
Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali
Sähköposti: kirjaamo@naantali.fi
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on
lähetetty hänelle kirjeellä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan
asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta muutoksenhakuaikaan. Jos muutoksenhakuajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.
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Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua sekä millaista oikaisua haetaan ja millä perustein. Oikaisuvaatimus on sen
tekijän allekirjoitettava.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

