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SAAPUVILLA OLLEET Myllyniemi Pasi
JÄSENET
Harjunpää Kati
(ja merkintä siitä, kuka
Mäntylä Jaana
toimii puheenjohtajana)

Niemi Harri
Nikula Sami
Ojaluoma Veli-Matti
Sivula Heidi
Talso Johanna

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

Antti Iivari

(ja läsnäolon peruste)

Helena Tuuri-Tammela
Anni Ikola

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
”
”
”
”
”

hyvinvointijohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
khall:n edustaja
nuvan:n edustaja

LAILLISUUS JA
Todettiin
PÄÄTÖSVALTAISUUS
ASIAT §
63 – 69
PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
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 17.09.2020
Allekirjoitus

Veli-Matti Ojaluoma
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Heidi Sivula

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi torstai 17.09.2020 klo 14.00 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Hyvltk § 63

PÄÄTÖS:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Hyvltk § 64
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Veli-Matti Ojaluoma ja Heidi Sivula.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VAPAA-AIKAOHJAAJAN TOIMEN TEHTÄVÄNKUVA JA TÄYTTÖLUPA
Hyvltk 15.9.2020 65 §
Vapaa-aikaohjaajan toimi on vapautunut irtisanoutumisen myötä 31.8.2020 alkaen. Tehtävää on hoidettu määräaikaisesti siten, että työn painopiste on nuorisotoiminnassa. Määräaikainen työsuhde päättyy 30.9.2020.
Osana hyvinvointipalveluiden organisaatiomuutosta on käsitelty tehtävänimikkeiden muutoksia. Hyvinvointipalveluiden organisaatiomuutosta on valmisteltu siten,
että kunnanhallitukselle on ehdotettu vapaa-aikaohjaajan tehtävänimikkeen muutosta nuoriso-ohjaajaksi sekä liikunnanohjaajan toimen perustamista. Kunnanhallitus on kuitenkin käsittelyssään 13.5.2019 § 67 palauttanut asian jatkovalmisteltavaksi.
Vapaa-aikaohjaajan tehtäviin kuuluu mm. nuorten kohtaaminen kasvokkain ja sosiaalisen median kautta, nuorisotilatoiminta, nuorisotoiminnan kehittäminen, nuorisovaltuuston ohjaaminen, tapahtumien järjestäminen sekä yhteistyö koulujen ja
järjestöjen kanssa. Huomioiden kokonaisvaltainen hyvinvointipalveluiden tarjonta,
kuvaa vapaa-aikaohjaaja tehtävänimikkeenä paremmin toimenkuvaa, vaikka tehtävän painopiste on nuorisotoiminnassa.
Tehtävänimike kuuluu kelpoisuusvaatimuksiltaan ja palkkahinnoitteluluokaltaan
KVTES:n mukaiseen 02VAP060 -luokkaan.
Hallintosäännön 71 § mukaan palvelualueen johtaja (hyvinvointijohtaja) päättää
alaistensa vakinaisten ja määräaikaisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden valinnasta.
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari puh. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle
- että vapaa-aikaohjaajan nimike pidetään entisellään ja
- myöntää ko. toimeen täyttöluvan 1.10.2020 alkaen
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Hyvinvointilautakunta

15.09.2020

96

TALOUSARVIO 2021 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2022 – 2023
Hyvltk 15.9.2020 § 66
Lautakunnille on annettu talousarvion 2021 ja talousarvion laatimisohjeet vuosille
2022-2023. Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
sekä niiden edellyttämät määrärahat. Investoinneiksi budjetoidaan ne hankinnat,
jotka maksavat enemmän kuin 10 000€ ja joiden käyttöikä on enemmän kuin
kaksi vuotta.
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari puh. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta hyväksyy liitteiden mukaisen talousarvio -esityksen (liite 1)
tavoitteineen (liite 2) vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2023.

PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
___________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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LIIKUNTAPAIKKOJEN YKSITTÄISVARAUKSEN MAKSU

Hyvltk 15.9.2020 § 67

Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 21.4.2020 §41 tarkastanut liikuntapaikkamaksut. Tuolloin on kuitenkin jäänyt hinnoittelematta yksittäinen harjoitusvuoro
vakiovuorojen ulkopuolella. Koska varattujen vakiovuorojen ulkopuolelle jäi vapaita aikoja, on tällaiselle tarvetta. Lisäksi ulkoliikuntapaikkojen satunnaisvuoron
vuokran hinnaston ulkopuolelta määrittää hyvinvointijohtaja huomioiden tilaisuuden luonteen ja alueeseen liittyvät mahdolliset lisätoimenpiteet. Kuitenkin siten,
että laskutettava summa on vähintään 20 euroa ja enintään 250 euroa. Muilta
osin hinnastot pidetään ennallaan.
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari puh. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:

Hyväksytään liitteen mukaiset päivitetyt hinnastot, jotka astuvat voimaan välittömästi.

PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
___________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Hyvltk 15.9.2020 § 68
1) Kunnanhallituksen käsittely: Osavuosiraportti 1-6/2020 ja toimenpiteet sen
johdosta (Khall 31.8.2020 § 141)

HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Hyvltk 15.9.2020 § 69
Hyvinvointijohtaja
Henkilöstöasiat:

§ 87

Muut asiat:

§ 11/2020

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: 67
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: 63-66, 68, 69
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 67

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

