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Saapuvilla olleet jäsenet
Sisko Hellgren, puheenjohtaja
Antti Jussila, 1. varapuheenjohtaja
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§ 101
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Puheenjohtaja toteaa sähköisen etäkokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös
Puheenjohtaja totesi sähköisen etäkokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
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§ 102
Pöytäkirjan tarkastaminen
Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään sähköisesti torstaihin 20.5.2021 mennessä ja
allekirjoitetaan myöhempänä ajankohtana.
Ehdotus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Heli Nurmi ja Antti Lähteenmäki.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 103
Päällistönmäen alueen vaiheen 9 (Rekikaari ja Jukotie) luovuttaminen
RUSDno-2021-323
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja
Oheismateriaali
1 Päällistönmäki 9-10 tontit.pdf
Päällistönmäen vaiheen 9 kunnallistekniikka on valmistunut. Tontit on tarkoitus saada
myyntiin alkukesästä.
Vaiheen 9 tontit sijaitsevat metsäisellä alueella kaava-alueen eteläosassa. Alueelta
tulee luovutettavaksi 20 tonttia. Alue on herättänyt kiinnostusta tonttien ostajissa.
Viime vuosina tontteja on tässä vaiheessa myyty tarjouspyyntömenettelyllä.
Menettelyn jälkeen tontteja on myyty varausjärjestyksessä.
Ko. tontteja ei ole vielä lohkottu. Aluetta kuvaava kaavakartta on esityslistan
oheismateriaalina.
Päällistönmäessä on tällä hetkellä vapaana 2 tonttia vaiheen 8 mukaisella alueella.
Valtuusto on vahvistanut kokouksessaan 1.2.2010 Päällistönmäen tonttien
minimihinnaksi 32 euroa/m2.

Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää myydä tarjouskilpailun perusteella Päällistönmäen vaiheen 9
tontit (Rekikaari ja Jukotie) minimihinnan ollessa 32 euroa/m2.

Päätös
Kunnanhallitus päätti myydä tarjouskilpailun perusteella Päällistönmäen vaiheen 9
tontit (Rekikaari ja Jukotie) minimihinnan ollessa 36 euroa/m2.
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§ 104
Lisämäärärahaesitys kesätyöllistämiseen
RUSDno-2021-320
Valmistelija / lisätiedot:
Ismo Airinen
ismo.airinen@rusko.fi
Talous- ja hallintojohtaja
Kunnanhallitus keskusteli kokouksessaan 3.5.2021 § 100 kohdalla ruskolaisten
nuorten kesätyöllistämisestä edellyttäen tuolloin, että kunnanhallitukselle ja edelleen
valtuustolle tuodaan lisämäärärahaesitys nuorten kesätyöllistämiseen siten, että
määrärahan turvin voidaan kaikille ns. kesätyöseteliä hakeneille nuorille osoittaa
ko. seteli.
Keskushallinossa on laskettu, että nuorten kesätyöllistämiseen kuluisi tällä tavoin
kaikkiaan n. 43 000 euroa. Kustannukset jakautuisivat siten, että kunnalle palkattavien
nuorten palkkakuluihin kuluisi n. 29 500 euroa ja kesätyöseteleihin n. 13 500
euroa. Talousarvioon on varattu nuorten kesätyöllistämiseen 35 000 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle 8 000 euron lisämäärärahan myöntämistä
nuorten kesätyöllistämisen menokohdalle käytettäväksi nuorten kesätyöseteleihin.

Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 105
Ruskon Pallon hakemus ja lisämäärärahan myöntäminen
RUSDno-2021-322
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanjohtaja
Ruskon Pallo -67/pesäpallojaosto ja FC Ruskon Pallo ovat toimittaneet kuntaan
16.4.2021 päivätyn seuraavan sisältöisen hakemuksen koskien palaaja-aitioiden
hankkimista Ruskon pesäpallo- ja urheilukentän käyttöön:
"Ruskon uudella pesäpallokentällä ei tällä hetkellä ole lainkaan pelaaja-aitioita ja
jalkapallokentän aitiot ovat huonokuntoiset ja pienet. Lajiliitot suosittelevat pelaaja-
aitioita ja ne saattavat olla jopa turnauksien ym. järjestämisen ehtona.
Aitiot toimivat, paitsi sääsuojina, myös joukkueiden ´palaveripaikkana`. Aitioille on
tarvetta koko ulkokauden niin otteluissa kuin harjoituksissa.
Normaalin peli- ja turnausohjelman lisäksi Ruskon PALLO -67 Ry pesäpallojaosto on
saanut järjestettäväkseen C-ikäisten Itä-Länsi -tapahtuman 5.9.2021. Olisi suotavaa,
että käytössä on pelaaja-aitiot. Itä-Länsi -tapahtumissa pelataan tyttöjen ja poikien
peli- ja kilpasarjojen ottelut. Nämä ottelut ovat pelikauden huipentumia ja pelipaikat
ovat erittäin tavoiteltuja.
FC Ruskon Pallo ry järjestää vuosittain isoja turnauksia. Parempia pelaaja-aitioita on jo
aikaisempina vuosina kipeästi kaivattu.
Koska molempien seurojen tahtotila on, että pelaaja-aitiot ovat laadukkaita ja
molempien kenttien käytössä, anomme Ruskon kuntaa hankkimaan siirrettäviä 12-
hengen pelaaja-aitioita 2 kpl pesäpallo- ja jalkapallokenttien käyttöön. Aitiot soveltuvat
tietenkin myös yleisurheilu ym. tapahtumien käyttöön . niiden varauskäytäntö olisi
sama kuin siirrettävien katsomoiden."
Hyvinvointilautakunta on käsitellyt asiaa 29.4.2021 29 § (Ilmoitus- ja muut asiat)
todeten, että hyvinvointilautakunta puoltaa aloitetta, mutta lautakunnalla ei ole ko.
hankintaan varattuja määrärahoja (n. 10.000 euroa) joten aloite päätettiin lähettää
kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää myöntää vuoden
2021 investointimenoihin pelaaja-aitioiden hankintaan 10.000 euroa.
Päätös
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Kunnanhallitus päätti yksimielisesti olla hyväksymättä päätösehdotusta.
Kunnanhallitus päätti kehottaa hyvinvointilautakuntaa käsittelemään asiaa uudelleen
seikkaperäisemmin taloussuunnitelman 2022 valmistelun yhteydessä.
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§ 106
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2021
RUSDno-2021-321
Valmistelija / lisätiedot:
Ismo Airinen
ismo.airinen@rusko.fi
Talous- ja hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 3 A OSAVUOSIKATSAUS21.pdf
Keskushallinnossa on laadittu kirjanpidosta saatavissa olevien taloustietojen
perusteella Ruskon kunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2021. Katsaus on
esityslistan oheismateriaalina.
Katsauksessa on erikseen tarkasteltu mm. talousarvion toteutumista, verotuloja,
talousarviolainoja ja maksuvalmiutta, asukasmäärää sekä tonttikauppoja.
Tehtäväalueittainen tuloarvio- ja määrärahatoteuma on esitetty erillisenä.
Investointien kehitys on esitetty projektikohtaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi osavuosikatsauksen ajalta 1.1.
-31.3.2021 ja lähettää sen valtuustolle tiedoksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Tekninen lautakunta, § 46,04.05.2021
Kunnanhallitus, § 107, 17.05.2021
§ 107
Kiinteistöraportti 2/21
RUSDno-2021-301
Tekninen lautakunta, 04.05.2021, § 46
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta aloittaa kokouksen tutustumalla Vahdon vanhaan kunnantaloon
paikan päällä.
Tekninen lautakunta käy läpi talousarvion PTS osan, jossa sovittiin vuonna 2021
tehtäviä töitä. Käyttötalous osioon kirjattujen töiden järjestys, tarve ja kustannukset
eivät täsmää.
Tekninen lautakunta keskustelee toimintamallista ja käyttötalouteen tehtävistä
muutoksista.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja
Päätösehdotusannetaan kokouksessa keskustelun jälkeen
_ _ _ _ _ _ _
Päätös
Kokouksessa annettiin päätösehdotus:
Tekninen lautakunta pyytää kunnanhallitukselta ja kunnanvaltuustolta lisämäärärahaa
yhteensä 50 000€
Kunnantalon vesivahingon korjaamiseksi 11 000€, Hiidenvainion päiväkodin ja koulun
aitaan 19 000€ ja Vahdon vanhan kunnantalon kartoitukseen 20 000€.
Päätös
Päätösehdotuksen mukaisesti

Kunnanhallitus, 17.05.2021, § 107
Valmistelija / lisätiedot:
Ismo Airinen
ismo.airinen@rusko.fi
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Talous- ja hallintojohtaja
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 4.5.2021 § 46 päättänyt esittää
kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että investointimenoihin osoitetaan 50
000 euron lisämääräraha kohdistaen se kunnantalon vesivahingon korjaamiseen (11
000,-), Hiidenvainion päiväkodin ja koulun aitaan (19 000,-) sekä Vahdon vanhan
kunnantalon kartoitukseen (20 000,-).
Ehdotus
Esittelijä: Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että investointimenoihin osoitetaan 50
000 euron lisämääräraha kohdistaen se kunnantalon vesivahingon korjaamiseen (11
000,-), Hiidenvainion koulun ja päiväkodin välisen aidan korjaukseen/rakentamiseen
(19 000,-) sekä Vahdon vanhan kunnantalon kuntokartoitukseen ja -korjaamiseen (20
000,-).
Päätös
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle 11 000 euron lisämäärärahan myöntämistä
Ruskon kunnantalon vesivahingon korjaamiseen. Hiidenvainion koulun ja päiväkodin
välisen aidan korjaukseen ja rakentamiseen sekä Vahdon vanhan kunnantalon
kuntokartoitukseen esitetyt määrärahat palautettiin uudelleen valmisteltaviksi
lisäselvityksiä varten.
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§ 108
Valtuuston 26.4.2021 pidetyn kokouksen päätösten lainmukaisuuden toteaminen ja
täytäntöönpano
RUSDno-2021-316

Ehdotus
Kunnanhallitus päättää todeta, että valtuuston 26.4.2021 pitämässä kokouksessa
tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivätkä ole menneet
valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lakien ja asetusten
vastaisia, joten päätökset ovat täytäntöönpanokelpoisia.
1. Antti Lähteenmäen/ Ruskon keskustan valtuustoryhmän aloite koskien Merttelän
koulun käytön selkeyttämistä, kunnanhallitus päättää lähettää opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunnan valmisteltavaksi.
2. Hanna Suovasen/Ruskon demarien aloite koskien Ruskon kunnan koulu- ja
varhaiskasvatusverkon pitkän aikavälin suunnitelmaa, kunnanhallitus päättää lähettää
opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan valmisteltavaksi.
3. Ari Rusin, Tarja Heleniuksen, Tuomas Alanteen ja Jussi Helesvirran aloite koskien
sosiaalisen median käytön ohjeistuksen laatimista Ruskon kunnan työntekijöille ja
viranhaltijoille, kunnanhallitus päättää lähettää
hyvinvointilautakunnan valmisteltavaksi.
4. Kauko Hakalan/Ruskon kokoomuksen valtuustoryhmän aloite koskien Vahdolta
Ruskolle tulevan kevyenliikenteenväylän kunnostamista, kunnanhallitus päättää
lähettää teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.
5. Lassi Laineen aloite koskien Vahdon kunnanosan liikunta- ja ulkoilupaikkoja,
kunnanhallitus päättää lähettää hyvinvointilautakunnan valmisteltavaksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 109
Hallintokuntien pöytäkirjat
Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat hallintokuntien pöytäkirjat:
- Hyvinvointilautakunta 29.4.2021
- Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 28.4.2021

Pöytäkirjat ovat nähtävillä kunnanvirastossa sekä kunnan verkkosivuilla https://rusko.
cloudnc.fi/
Ehdotus
Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi sekä ettei mainittuja
päätöksiä siirretä kunnanhallituksen tutkittaviksi, mikäli niitä ei ole ennen tämän
pykälän käsittelyä siirretty.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 110
Ilmoitus- ja muut asiat
Kunnanhallitukselle saatettiin tietoon Kuntamaisema Oy:n tekemä raportti koskien
Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen toimintaa ja taloutta.

Ruskon kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
17.05.2021

9/2021

16 (16)

Muutoksenhakukielto
§101, §102, §103, §104, §105, §106, §107, §108, §109, §110
Muutoksenhakukielto
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

