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PÄÄTÖSVALTAISUUS
ASIAT §
24 – 31
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JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Pasi Myllyniemi

Antti Iivari

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika

Isonkyrön kunnanvirasto 18.02.2020
Allekirjoitus

Kati Harjunpää
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Jaana Mäntylä

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi torstai 20.02.2020 klo 14.00 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Hyvltk § 24

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Hyvltk § 25
Hyvinvointilautakunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka kaksi lautakunnan
kokouksissa erikseen valittua pöytäkirjantarkastajaa tarkastaa pöytäkirjan nähtävänä oloaikana.

HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi jäsentä.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kati Harjunpää ja Jaana Mäntylä.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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HYVINVOINTILAUTAKUNNAN VUODEN 2020 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA JA TAVOITTEET
Hyvltk 18.2.2020 § 26
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion määrärahat tehtävätasolla ja
kunnanhallitus on antanut 13.1.2020 § 7 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet (liite).
Lautakuntien on päätettävä määrärahojen jakamisesta tulosyksiköille. Valtuuston
hyväksymään talousarvioon sisältyy tavoitteet tehtävittäin. Valtuusto on vahvistanut
vuoden 2020 tavoitteet ja määrärahat.
Lautakuntien tulee antaa tavoitteet tulosyksiköille ja niiden vastuuhenkilöille siten,
että valtuuston antamat tavoitteet saavutetaan. Tarkastuslautakunta valvoo
tavoitteiden toteutumista.
Ohjeiden mukaan hyvinvointilautakunta nimeää tulosyksiköiden toiminnasta
vastaavaksi vastuuhenkilöksi hyvinvointipalveluiden palvelualueen johtajan, joka
päättää kustannuspaikkojen vastuuhenkilöt sekä laskujen asiatarkastajat ja heidän
varahenkilönsä.
Lisätietoja hyvinvointijohtaja
mi.sukunimi@isokyro.fi.

Antti

Iivari

puh.

050 466

4120,

etuni-

HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Merkitään tiedoksi talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja kunnanvaltuuston
asettamat tavoitteet talousarviovuodelle 2020 ja vahvistetaan hyvinvointilautakunnan käyttötalousosan määrärahat ja lautakunnan asettamat lisätavoitteet seuraavasti:
Hyvinvointipalvelut (42):

Tulosyksikkö: Hyvinvointilautakunta (4200):
Toimintatuotot 7.950 euroa
Toimintakulut 68.262 euroa
Toimintakate 60.312 euroa
Lautakunnan asettamat lisätavoitteet: Osavuosiraportointi talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti neljännesvuosittain.

Tulosyksikkö: Etsivä nuorisotyö (4201):
Toimintatuotot 18.500 euroa
Toimintakulut 28.571 euroa
Toimintakate 10.071 euroa
Lautakunnan asettamat lisätavoitteet:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Tulosyksikkö: Vapaa-aikatoiminta (4210):
Toimintatuotot 5.892 euroa
Toimintakulut 341.777 euroa
Toimintakate 335.885 euroa
Lautakunnan asettamat lisätavoitteet: Erityisryhmille omaa ohjattua liikuntaa.
Tavoitteena on, että nuorilla on oma tila kuluvan vuoden aikana.

Tulosyksikkö: Liikuntahallit (4220):
Toimintatuotot 238.000 euroa
Toimintakulut 758.730 euroa
Toimintakate 520.730 euroa
Lautakunnan asettamat lisätavoitteet: Liikuntatilojen käyttöaste korkea. Maksullisia
tapahtumia, joilla saadaan toimintatuottoja.

Tulosyksikkö: Kirjasto- ja kulttuuritoiminta (4310):
Toimintatuotot 7.700 euroa
Toimintakulut 373.667 euroa
Toimintakate 365.967 euroa
Lautakunnan asettamat lisätavoitteet: Kulttuurikasvatussuunnitelman tekeminen
yhdessä sivistyspalveluiden kanssa. Säilyttää kirjaston palvelutaso palvelutyytyväisyyskyselyn erinomaisella tasolla.
Kaikissa tulosyksiköissä vastuuhenkilönä on hyvinvointijohtaja.
Lisätietoja hyvinvointijohtaja
mi.sukunimi@isokyro.fi.

PÄÄTÖS:

Antti

Iivari

Ehdotus hyväksyttiin.
________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

puh.

050 466

4120,

etuni-
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HYVINVOINTIPALVELUIDEN VUODEN 2020 AVUSTUSOHJEET JA AVUSTUSTEN JULISTAMINEN HAETTAVAKSI
Hyvltk 18.2.2020 § 27
Hallintosäännön 35 § 1. kohdan mukaan hyvinvointilautakunta päättää nuoriso- ja
liikuntajärjestöjen sekä kulttuuritoimintaan tarkoitettujen perus- ja kohdeavustusten perusteista ja jakamisesta.
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari puh. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta hyväksyy liitteiden mukaiset nuoriso-, liikunta-, ja kulttuuripalveluiden avustusohjeet ja julistaa nuoriso- ja liikuntatoiminnan avustukset
haettavaksi yleisavustuksina sekä kohdeavustuksina. Kulttuuritoiminnan avustukset julistetaan haettavaksi kohdeavustuksina.
Vuoden 2020 kaikkien avustusten erityisteemana on terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen.
Hakuilmoitus julkaistaan Pohjankyrö-lehdessä ma 2.3.2020. Hakuaika päättyy ke
31.3.2020 klo 15. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida, muutoin kuin siinä
tapauksessa, että haettavien avustusten summa alittaa avustuksiin budjetoidun
rahasumman. Myöhästyneet hakemukset käsitellään palautusjärjestyksessä ja
mahdollisia avustuksia myönnetään budjetin sallimissa rajoissa.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VANHUSNEUVOSTON ALOITE YLI 65-VUOTIAIDEN ILMAISUINNEISTA
Hyvltk 18.2.2020 § 28
Isonkyrön kunnan Vanhusneuvosto on kokouksessaan 31.10.2019 § 8 käsitellyt
asiaa yli 65-vuotiaiden ilmaisista uimalipuista (liite). Vanhusneuvosto ehdottaa,
että yli 65-vuotiaat ikäihmiset saisivat 5 ilmaisuintikertaa vuodessa, joka kannustaisi hoitamaan terveyttä ja harrastamaan nivelystävällistä liikuntaa.
Hyvinvointijohtaja on viranhaltijapäätöksellään 31.1.2020 (liite) myöntänyt kaikille
kuntalaisille 2 ilmaista uintikertaa tammikuussa, sekä 2 ilmaista uintikertaa elokuussa. Näiden lisäksi kaikille tarjotaan uimahallin 50-vuotisjuhlaviikonloppuna
4.-5.4.2020 maksuton uinti. Edellä mainitut ilmaisuinnit kattavat näin ollen ehdotuksen.
Tehostetaan kunnan säännöllistä ohjattua liikuntatoimintaa yli 65-vuotiaiden
ikäihmisten osalta tarjoamalla Isokyrö Areenalla ohjattuja liikuntatuokioita liikunnanohjaajan ohjaamana. Liikuntatuokioiden ajat ilmoitetaan kunnan kotisivuilla.
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari puh. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta toteaa, että esittelytekstissä esitellyt toimenpiteet ovat riittävät aloitteen osalta.
Hyvinvointilautakunnan osalta aloite on loppuun käsitelty.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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SOSIAALIDEMOKRAATTIEN VALTUUSTORYHMÄN KUNTALAISALOITE ULKOLIIKUNTAPUISTOSTA
Hyvltk 18.2.2020 § 29
Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmä on tehnyt kuntalaisaloitteen ulkoliikuntapuistosta (liite). Hyvinvointilautakunta on käsitellyt kokouksessaan 29.10.2019 §
46 kuntalaisaloitetta koskien Välimäen kalliolle rakennettavia kuntoportaita ja
päättänyt ottaa huomioon kuntoportaiden rakentamisen ulkoliikuntapaikkojen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä. Kunnanvaltuusto on 14.11.2019 § 35 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman 2020-2022, jonka investointiosaan teknisten palveluiden yleisiin alueisiin on varattu investointimääräraha liikuntapaikkojen kehittäminen koulukeskus/aluesuunnitelma 2020 (sis. mahd. kuntoportaat). Talousarvio vuodelle 2020 suunnittelumääräraha on 20 000 euroa.
HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta toteaa, että ulkoliikuntapuisto on osa ulkoliikuntapaikkojen
kokonaisvaltaista kehittämistä, joten se huomioidaan aluesuunnitelmassa. Hyvinvointijohtaja osallistuu suunnitteluun yhdessä teknisten palveluiden kanssa.
Hyvinvointilautakunnan osalta aloite on loppuun käsitelty.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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MUUT ASIAT
Hyvltk 18.2.2020 § 30
Kunnanvaltuusto kokouksessaan 23.1.2020 § 5 on myöntänyt Heikki Vallille eron
kaikista luottamustoimistaan. Valli on toiminut hyvinvointilautakunnan varajäsenenä. Jäljellä olevaksi toimikaudeksi Sami Nikulan henkilökohtaiseksi varajäseneksi kunnanvaltuusto valitsi Matti Mantilan.
Kunnanhallitus kokouksessaan 3.2.2020 § 24 on päättänyt isokyröläisten nuorten
palkkaamisesta kesätöihin.
Kunnanhallitus kokouksessaan 3.2.2020 § 25 irtisanoi 4H-yhdistyksen sopimuksen hyvinvointilautakunnan ehdotuksen mukaisesti.
Isokyrö Areenan avajaiset 7.3.2020.
Omatoimikirjasto käyttöönotettu 3.2.2020.

HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Hyvltk 18.2.2020 § 31
Hyvinvointijohtaja
Henkilöstöasiat:

§ 1, 6, 9, 10

Koulutus:

§ 2, 11, 13-16

Muut asiat:

§ 1/2020

Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari
puh. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta merkitsee päätökset tiedoksi ja ilmoittaa, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 26, 27
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Määräaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä. 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 kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten
kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään. Tavallisessa
sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
Isonkyrön hyvinvointilautakunta
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
telefaksi (06) 470 1444, sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 24, 25, 28, 29, 30, 31
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 26, 27

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

