VIITASAAREN
KAUPUNKI

KESKUSHALLINNON JA YHTEISLAUTAKUNTIEN KOKOUKSET
VUONNA 2019
Kaupunginhallituksen alkuvuoden kokoukset pidetään 14.1., 28.1., 11.2., 25.2., 11.3., 25.3.,
8.4., 29.4., 13.5., 27.5., 3.6. ja 17.6.2019 klo 16.00 alkaen pääsääntöisesti kaupungintalolla.
Kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirjat tarkastetaan kokousiltana tai viimeistään kolmantena päivänä kokouksesta. Pöytäkirja pidetään nähtävänä saman viikon perjantaina klo
9.00 -15.00 kaupungintalon hallinto-osastolla. Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimii
Sisko Linna ja esittelijänä kaupunginjohtaja Janne Kinnunen, puh. 044 459 7300 sekä pöytäkirjanpitäjänä kaupunginsihteeri Tiina Honkanen, puh. 044 459 7301.
Perusturvalautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa tiistaisin klo 12.00 alkaen vuorotellen Viitasaarella (kaupungintalo), Pihtiputaalla (kunnantalo) ja Kinnulassa (kunnantalo), ellei toisin ilmoiteta. Kokouspäivät vuoden 2019 osalta ovat seuraavat: 22.1., 19.2.,
19.3., 23.4., 21.5., 18.6., 27.8., 24.9., 29.10., 19.11. ja 10.12.2019. Tarvittaessa kokouspäiviä
voidaan lisätä tai mikäli asioita ei kokoukseen ole, se voidaan perua. Perusturvalautakunnan
esityslista on julkinen ei-salassa pidettävien asioiden osalta jäsenille lähettämisen jälkeen.
Hallinto-asioiden pöytäkirja on julkinen pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen. Perusturvalautakunnan puheenjohtajana toimii Mauri Kananen ja esittelijänä perusturvan toimialajohtaja Marja Laurila, puh. 044 459 7256.
Sivistyslautakunta kokoontuu 5.2., 12.3., 9.4., 14.5., 25.6. (varapäivä), 3.9., 29.10., 26.11. ja
10.12.2019. Kokoukset pidetään vuorotellen Pihtiputaan kunnantalolla ja Viitasaaren kaupungintalolla. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai
enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Pöytäkirja
tarkastetaan ja allekirjoitetaan pääsääntöisesti kokouspäivänä, ellei se ole mahdollista, kolmen
arkipäivän kuluessa kokouksesta joko allekirjoittaen tai sähköisesti. Pöytäkirja pidetään nähtävillä Pihtiputaan kunnantalon sivistystoimistossa neljäntenä arkipäivänä kokouksesta klo
9.00 - 15.00. Sivistyslautakunnan puheenjohtajana toimii Hannu Aho ja esittelijänä sivistystoimen toimialajohtaja Laila Nikunlassi, puh. 040 860 0777.
Tekninen lautakunta kokoontuu 16.1., 20.2., 13.3., 17.4., 15.5., 19.6., 14.8., 18.9., 9.10.,
13.11. ja 11.12.2019 klo 14.00 alkaen vuorotellen Viitasaaren kaupungintalolla ja Pihtiputaan
kunnantalolla. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi
tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan pääsääntöisesti kokouspäivänä, ellei se ole mahdollista,
kolmen arkipäivän kuluessa kokouksesta. Pöytäkirja voidaan tarkastaa myös sähköisesti. Pöytäkirja pidetään nähtävillä Viitasaaren kaupungintalon teknisellä osastolla neljäntenä arkipäivänä kokouksesta klo 9.00 - 15.00. Teknisen lautakunnan puheenjohtajana toimii Erkki Kananen ja esittelijänä teknisen toimen toimialajohtaja Juho Tenhunen, puh. 044 459 7380.
Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä tiistaina kello 14.00 Viitasaaren kaupungintalolla. Kokousaika ja -paikka voi kuitenkin vaihdella käsiteltävien asioiden mukaan tai muista aikataulullisista syistä johtuen. Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan pääsääntöisesti kokouspäivänä. Pöytäkirja voidaan tarkastaa myös sähköisesti silloin, kun pöytäkirjaa ei voida tarkastaa ja allekirjoittaa kokouspäivänä.
Pöytäkirja pidetään nähtävillä Viitasaaren kaupungintalon teknisellä osastolla neljäntenä arkipäivänä kokouksesta klo 9.00 - 15.00. Ympäristölautakunnan puheenjohtajana toimii Sisko
Linna ja esittelijänä ympäristötoimen toimialajohtaja Sari Kantonen puh. 044 459 7385.

Jos jokin edellä mainituista päivistä on pyhäpäivä, jolloin kaupungintalo tai muu laitos on suljettu, pidetään pöytäkirja nähtävänä sitä seuraavana arkipäivänä. Kaikkien toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset julkaistaan internetissä kaupungin kotisivuilla.
Viranhaltijat tavoitat myös sähköpostiosoitteista, joka ovat muotoa
etunimi.sukunimi@viitasaari.fi. Kaupungin yleinen, virallinen sähköpostiosoite
on viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi.
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