
Tiedote kaupunginvaltuuston 2.9.2019 pidetystä kokouksesta 

Kokouksessa on käsitelty seuraavat asiat: 

§ 72  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 

§ 73  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Hautakangas ja Anu Huhtinen. 

§ 74 KUUSIOKUNTIEN SOSIAALI- JA TERVEYSKUNTAYHTYMÄN PERUSPÄÄOMAN 

ALENTAMINEN 

Kaupunginvaltuusto päätti: 

1. hyväksyä Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän taseessa 

olevan, arvonalennuksista johtuvan, alijäämän kattamisen 

kuntayhtymän peruspääomasta, 

2. hyväksyä kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisen kuntien 

euromääräisten omistusosuuksien osalta asian selostusosan mukaisesti 

(= muutetun omistusosuus) ja 

3. hyväksyä Soinin kunnan osalta selostusosassa kerrotun menettelyn 

kaksinkertaisen perinnän välttämiseksi sekä 

4. hyväksyä kuntayhtymän toiminnalliseen alijäämään kohdistuvan 

kunnan osuuden maksamisen 221.511,50 euroa vuonna 2019 sekä 

varata lisämääräraha talousarvioon 2019 ja määräraha katetaan 

lainanotolla. 

§ 75 MAA-ALUEEN VUOKRAAMINEN PERUSTETTAVALLE YHTIÖLLE 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kartta-aineiston 

mukaisten maa-alueiden, kooltaan n. 2100m2 ja n. 1100 m2, vuokraamista 

perustettavan yhtiön lukuun tilasta 989-402-4-220 Mekkokallio. 

Alueet vuokrataan saunamaailman/vesiurheilukeskuksen rakentamiseen. 

Vuokra-aika on 30 vuotta ja vuotuinen elintasoindeksiin 2019/5 =1969 sidottu 

yhteenlaskettu vuokra 2112 € maksetaan kultakin vuodelta edellisen vuoden 

viimeiseen päivään mennessä. Alueen yksityiskohtaiset vuokraehdot 

(vuokrasopimus) laaditaan ja hyväksytään asiaa käsittelevän valtuuston 

kokoukseen mennessä. 

Kaupunginjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan maanvuokrasopimus 

kaupungin puolesta. 

§ 76 MAAN VUOKRAUS 989-401-2-27 / MONITOIMITILA-HANKE 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi määräalan vuokraamisen 

Peränteen Metsästys- ja Ampumaseura ry:lle monitoimikäyttötilan 

rakentamiseksi seuraavin ehdoin: 

1) Tontin poikki kulkeva pururata siirretään rakennusalueen alta tontin 

ulkopuolelle sekä 

2) Rakennuksen paikka mitoitetaan siten, että tontin halki kulkeva 

vesijohtorunkolinja jää riittävälle etäisyydelle rakennuksesta 

3) Vuokraehdot määritellään myöhemmin hankkeen toteutumisen ja 



yksityiskohtien selviämisen varmistuttua 

Syntyneistä alueen muutostöistä johtuvista kustannuksista vastaa yhdistys. 

Kaupunginhallitus hyväksyy maanvuokrasopimuksen yksityiskohtineen 

Ähtärin kaupungin osalta. 

§ 77 MESIKÄMMEN UIMAHALLIN PERUSKORJAUS / HANKKEEN ALOITTAMINEN 

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle 

hyväksyttäväksi, että Ähtärin kaupunki rakennuttaa nykyistä uimahallia 

vastaavan uudisrakennuksen. 

Kaupunginhallitus päättää samalla, että nykyisen uimahallin peruskorjaus- ja 

laajennushankkeen sopimukset puretaan välittömästi ja uuden uimahallin 

suunnittelutyö käynnistetään ensi tilassa. Suunnittelutyön aiheuttamat 

kustannukset kirjataan kuluvan vuoden talousarviossa uimahallin 

peruskorjaukseen varatulle investointimäärärahalle. Käyttämättä jäävä osa 

siirretään vuodelle 2020 uimahallin uudisrakentamisesta aiheutuviin 

kustannuksiin. 

Lisäksi kaupunginhallitus päättää anoa Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 

nykyisen uimahallin peruskorjaukseen ja laajennushankkeeseen saadun 

valtionavustuksen siirtämistä uudisrakennukseen ja valtuuttaa teknisen toimen 

toimialajohtajan allekirjoittamaan hakemuksen. 

Kaupunginhallitus päättää sulkea nykyisen uimahallin syyskuun alussa 2019 

laajan vuosihuollon ja rakenteiden tarkastuksen sekä osittaisen korjauksen 

ajaksi. 

§ 78 ÄHTÄRIN ENERGIA JA VESI OY:N ARVONMÄÄRITYKSEN KÄYNNISTÄMINEN 

Keskustelun kuluessa valtuutettu Hannu Riihimäki, valtuutettu Seppo Laineen 

ja valtuutettu Mikko Savolan kannattamana esitti, että asia palautettaisiin 

uudelleen valmisteltavaksi. 

Keskustelun kuluessa valtuutettu Helena Hautakankaan esityksestä pidettiin 

klo 21.17-21.27 neuvottelutauko. 

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi keskustelun kuluessa tehdyn 

kaupunginhallituksen päätösesityksestä poikkeava kannatettu päätösesitys, 

joten asiasta on äänestettävä. 

Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys. Ne, jotka 

kannattavat kaupunginhallituksen tekemää päätösesitystä, äänestävät ”jaa” ja 

ne, jotka kannattavat valtuutettu Hannu Riihimäen tekemää ja valtuutettujen 

Laine ja Savola kannattamaa esitystä, äänestävät ”ei”. Ääniä eniten saanut 

esitys tulee ko. kaupunginvaltuuston päätökseksi. Äänestysjärjestys 

hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 8 ”jaa” -ääntä ja 17 ”ei” -ääntä, yksi 

äänesti tyhjää ja yksi oli poissa. 

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen valtuutettu Hannu 

Riihimäen esityksen. 

§ 79 LUOTTAMUSTOIMEN PÄÄTTYMINEN / NÄTTYLÄ ARI 

Kaupunginvaltuusto päätti  

1) myöntää Ari Nättylälle eron kaupunginvaltuuston varavaltuutetun toimesta ja sivistys- ja 

hyvinvointilautakunnan jäsenyydestä ja 



2) että Suomen Keskustan valtuustoryhmän 11.varavaltuutetuksi tulee Helena Salokangas ja 

toiseksi varavaltuutetuksi nousee Juha Nortunen 

3) valtuutettu Hannu Riihimäen esityksestä valita sivistys- ja hyvinvointilautakunnan jäseneksi 

Risto Riihimäen ja lautakunnan jäsen Timo Nyyssölän varajäseneksi Atte Sulkavan. 

 

§ 80 MOKSUNNIEMI OY:N JA ÄHTÄRIN KAUPUNGIN VÄLISEN 

MAANVUOKRASOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 

Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa Moksunniemi Oy:n kanssa tehtyä 

maanvuokrasopimusta liitteessä 1 karttaan merkityn alueen mukaisesti. Uusi 

alue on rajattu karttaliitteeseen punaisella. Alueen koko muutoksen jälkeen on 

noin kaksi hehtaaria. Vuokrasopimuksen allekirjoittaa kaupungin puolesta 

kaksi allekirjoittamiseen ja varmentamiseen oikeutettua henkilöä. 

§ 81 ALOITTEET 

Valtuutettu Heli Hokkanen jätti Ähtärin Sosialidemokraattien ja 

Vasemmistoliiton valtuustoryhmien puolesta seuraavan aloitteen: 

1.  Lasten ja nuorten kotiintuloaikojen suositus Ähtäriin sekä harrastuskortin käyttöönotto. 

 

Valtuutettu Helena Hautakangas jätti Ähtärin Sosialidemokraattien ja 

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puolesta seuraavan aloitteen: 

2. Käyttöveden saannin turvaaminen Ähtäriläisille ikääntyneille. 

 

Päätökset täydellisinä ovat saatavissa Ähtärin kaupungin kirjaamosta. 

Ähtärin kaupungin kirjaamo 

Ostolantie 17, 63700 Ähtäri 

puh. 06 2525 6000   kirjaamo@ahtari.fi 
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