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Kokouksen aluksi Lapsi ystävällinen kunta -koordinaattori Terhi Kangas oli kertomassa tämänhetkisestä sertifikaatin hakemisen vaiheesta ja tulevista vaikutuksista hyvinvointilautakunnan toimintaan.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Hyvltk § 70

PÄÄTÖS:
Todettiin.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Hyvltk § 71
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS:
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Kati Harjunpää ja Sami Nikula.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OSAVUOSIRAPORTTI 1.1.2020-30.9.2020
Hyvltk 15.12.2020 72 §
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kaikkien vastuuhenkilöiden on
tehtävä lautakunnalle osavuosiraportti, johon sisältyy
- tuloarvioiden ja menomäärärahojen toteutuminen, meno- ja tulolajeittain (tiliryhmätaso 4) lautakunnan hyväksymällä tasolla (osastotaso 4).
- tiedot talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa esitettyjen sanallisten tavoitteiden siihenastisesta saavuttamisesta
- tiedot talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa esitettyjen numeraalisten tavoitteiden siihenastisesta saavuttamisesta sekä
- ennuste koko vuoden toteutumisesta
Lautakuntien on raporttien perusteella arvioitava toimintaansa ja tarpeen mukaan
tehtävä tarvittavat muutokset tulosyksiköiden käyttösuunnitelmiin tai hyväksymiinsä tavoitteisiin tehtäväalueen sisällä. Mikäli tilikauden aikana toteutuvat menot ja niistä laaditut koko vuoden ennusteet osoittavat talousarvion tehtäväalueen
menomäärärahojen ylitystä tai vaihtoehtoisesti tulokertymät ovat liian alhaisia
ajankohtaan nähden on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin.
Tasaisella toteumalla yhdeksän kuukauden toteumaprosentti saisi olla 75 %, mikäli tuotot ja kulut kirjataan ko. kuukaudelle, jolle tulot ja menot syntyvät. Henkilöstökulut kirjautuvat lisiä lukuun ottamatta sille kuukaudelle, jolloin kulut aiheutuvat. Palvelujen ostoissa vastaavasti laskut kirjautuvat kirjanpitoon tositepäiville.
Tulosyksiköiden tavoitteet ja poikkeamat
Tiliryhmätaso 4:n mukaisen toteumaraportin (liite) mukaan hyvinvointipalvelujen
toteumaprosenteissa on poikkeamia tasaiseen toteumaan nähden
hyvinvointilautakunnan
- toimintatuotoissa vajausta, koska kyseiset tuotot laskutetaan suoritusperusteisesti yhdessä erässä vasta loppuvuodesta.
etsivän nuorisotyön
- toimintatuotoissa ylitystä, koska budjetoinnissa näkyy vain hankkeen 19-20
osuus, eikä ole ollut talousarvioita laadittaessa tiedossa hankkeen jatko.
Hankkeelle on myönnetty jatkoa talousarvion laatimisen jälkeen ja hankkeen
20-21 vuoden 2020 osuus näkyy jo tilillä. Toimintakulut ovat toteutuneet lähes
suunnitellusti, sillä 19-20 hanke päättyi syyskuun loppuun ja lokakuun alusta
käynnistyi uusi 20-21 hanke.
vapaa-aikatoiminnan
- toimintatuotoissa ylitystä oppisopimustuesta johtuen.
- toimintakulujen alitus johtuu koronan takia väliin jääneistä nuorten retkistä ja
koronan takia suljettuna olleiden tilojen siivouksen väliin jäämisestä. Uusiin
nuorisotiloihin liittyvät palveluiden ostot ja vuokrat tulevat vasta vuoden jälkipuoliskolle. Myös osa avustuksista on vielä jakamatta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Hyvinvointilautakunta

15.12.2020

104

liikuntahalleissa
- toimintatuotoissa ja -kuluissa näkyy koronasta aiheutunut liikuntatilojen käytön väheneminen.
kirjasto- ja kulttuuritoiminnassa
- toimintatuottojen alitus johtuu perutuista kulttuuritapahtumista.
- toimintakuluissa alitusta koronasta johtuneen kulttuurin työntekijän palkkaamattomuuden myötä.
Covid-19 virukseen liittyvillä varautumistoimilla on ollut kokonaisuudessaan selvää vaikutusta hyvinvointipalveluiden tuloihin ja kuluihin.
Lautakunnan asettamien lisätavoitteiden suhteen osavuosiraportointi on tehty talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kolmannen vuosineljänneksen osalta.
Hyvinvointipalvelut ovat järjestetty vallitsevat koronarajoitukset huomioon ottaen
ja uusia toimintatapoja kehittäen ja erilaisia etäpalveluja käyttöön ottaen.

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

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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LAUSUNTOPYYNTÖ URHEILUKENTÄN KATSOMO
Hyvltk 15.12.2020 § 73
Urheilukentän katsomon katon uusiminen on ollut mukana talousarvion käsittelyssä, mutta se on ajoitettu taloussuunnitelma vuodelle 2023. Uusimiseen on varattu 21 000 €.
Marraskuun alussa myrsky irrotti noin 1/3 katon peltikatteesta ja tämän myötä jotain on tehtävä pikimmiten.
Tekninen palvelualue on pyytänyt 2.11.2020 hyvinvointipalveluilta lausuntoa
yleisurheilukentän katsomosta ja sen tarpeellisuudesta. Lausuntopyynnössä pyydetään ottamaan kantaa katsomorakennuksen käyttötarkoitukseen tulevaisuudessa ja sitä myöten lausuntoa lähdetäänkö hakemaan rahaa korjaustoimiin vai
lupaa rakennuksen purkamiseen.
Hyvinvointijohtaja on selvittänyt katsomon tarvetta oman palvelualueensa ja koulukäytön osalta sekä ollut yhteydessä kolmannen sektorin toimijoihin, joiden tiedetään urheilukenttää ja mahdollisesti katsomoa aktiivisesti käyttävän.
Katsomo on kuulunut vuosikymmeniä Isonkyrön keskustan katukuvaan. Katsomo
on kuitenkin jäänyt suorituspaikkoihin, kuten pituushyppy- ja pikajuoksupaikkoihin
nähden väärälle puolelle kenttää ja suorituspaikkoja lähemmäs on hankittu aikaisempina vuosina jo siirrettäviä katsomoita palvelemaan yleisöä. Kiinteän katsomon etuna on ollut katto, joka on suojannut sateelta ja lisäksi katsomorakenteiden alla olevia tiloja on pystytty hyödyntämään varastotiloina.
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari
puh. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta lausuu urheilukentän katsomosta seuraava:
Hyvinvointipalveluilla eikä sen sidosryhmillä ole välttämätöntä tarvetta katsomolle, kunhan katsomossa varastoituna oleville tavaroille löytyy vaihtoehtoinen ja
käyttäjäystävällinen sijoituspaikka. Lisäksi katsomon kunnostamis- ja ylläpitokustannukset pelkäksi sateensuojaksi ovat kohtuuttomat sen käyttöön ja käyttötarpeeseen nähden.
Hyvinvointilautakunta ehdottaa luvan hakemista rakennuksen purkamiseen.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin tiedoksi, että keskustelun aikana nousi esiin huoli nuorten ulkona olevasta kokoontumispaikasta. Toivotaan että tähän etsitään ratkaisua nuorison tahtoa kuunnellen.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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HYVINVOINTIPALVELUIDEN PALKITSEMISET / RYHTINUORI
Hyvltk 15.12.2020 § 74
Hyvinvointilautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 14.1.2020 § 20 hyvinvointilautakunnan palkitsemissäännöt (liite). Säännöissä on määritelty kriteerit erilaisiin
palkitsemiskategorioihin. Ehdotuksen palkittavista voi tehdä isokyröläinen yhdistys, yhteisö tai yksityishenkilö. Lisäksi hyvinvointilautakunta voi tehdä itse ilman
sille tehtyä ehdotusta päätöksen palkitsemisesta.
Palkitsemissäännöissä määritellyt kriteerit ryhtinuorelle ovat:
- Tunnustus annetaan 15-18 vuotiaalle - hyväkäytöksiselle ja esimerkilliselle
isokyröläiselle nuorelle.
- Tunnustus annetaan sellaiselle henkilölle, joka on ansioitunut urheilu- ja/tai
vapaa-ajan harrastustoiminnassaan.
- Valittavia voi samana vuonna olla korkeintaan kaksi ja tunnustus voidaan
myöntää samalle henkilölle vain kerran.
- Palkintona ryhtinuorelle on 100 euron lahjakortti.
Isonkyrön kunnan kotisivuilla ja Pohjankyrö-lehdessä julkaistussa ilmoituksessa
on pyydetty tekemään ehdotukset kunnan kotisivuilta löytyvän linkin kautta
3.12.2020 mennessä. Saadut ehdotukset palkittavista oheismateriaalina.
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari
puh. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Palkinnot luovutetaan erikseen ilmoitetussa tilaisuudessa kokoontumisrajoitusten
salliessa.
Esittelijän esitys esitetään kokouksessa.
KÄSITTELY:
Esittelyn aikana esittelijä teki seuraavan päätösehdotuksen:
Ryhtinuoriksi 2020 valitaan Emma Ala-Ikkelä ja Akseli Latvala.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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HYVINVOINTIPALVELUIDEN PALKITSEMISET / KUNNON KUNTALAINEN
Hyvltk 15.12.2020 § 75
Hyvinvointilautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 14.1.2020 § 20 hyvinvointilautakunnan palkitsemissäännöt (liite). Säännöissä on määritelty kriteerit erilaisiin
palkitsemiskategorioihin. Ehdotuksen palkittavista voi tehdä isokyröläinen yhdistys, yhteisö tai yksityishenkilö. Lisäksi hyvinvointilautakunta voi tehdä itse ilman
sille tehtyä ehdotusta päätöksen palkitsemisesta.
Palkitsemissäännöissä määritellyt kriteerit Kunnon kuntalaiselle ovat:
- Tunnustus myönnetään isokyröläiselle henkilölle tai yhteisölle, joka omalla
esimerkillään ja toiminnallaan on edistänyt paikkakuntalaisten hyvinvointia liikunnan ja muiden terveellisten elämäntapojen avulla.
- Sama henkilö voi saada tunnustuksen vain kerran.
- Palkintona on 100 euron lahjakortti.
Isonkyrön kunnan kotisivuilla ja Pohjankyrö-lehdessä julkaistussa ilmoituksessa
on pyydetty tekemään ehdotukset kunnan kotisivuilta löytyvän linkin kautta
3.12.2020 mennessä. Saadut ehdotukset palkittavista oheismateriaalina.
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari
puh. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Palkinnot luovutetaan erikseen ilmoitetussa tilaisuudessa kokoontumisrajoitusten
salliessa.
Esittelijän esitys esitetään kokouksessa.
KÄSITTELY:
Esittelyn aikana esittelijä teki seuraavan päätösehdotuksen:
Kunnon kuntalaiseksi 2020 valitaan Merja Högnäsbacka.

PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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HYVINVOINTIPALVELUIDEN PALKITSEMISET / LIIKUTTAVIN TYÖPAIKKA
Hyvltk 15.12.2020 § 76
Hyvinvointilautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 14.1.2020 § 20 hyvinvointilautakunnan palkitsemissäännöt (liite). Säännöissä on määritelty kriteerit erilaisiin
palkitsemiskategorioihin. Ehdotuksen palkittavista voi tehdä isokyröläinen yhdistys, yhteisö tai yksityishenkilö. Lisäksi hyvinvointilautakunta voi tehdä itse ilman
sille tehtyä ehdotusta päätöksen palkitsemisesta.
Palkitsemissäännöissä määritellyt kriteerit Liikuttavimmalle työpaikalle ovat:
- Tunnustus myönnetään isokyröläiselle työpaikalle, joka on edistänyt työntekijöidensä liikkumista heidän työ- ja/tai vapaa-ajallaan.
- Vaikuttavuuden arvioinnissa huomioidaan, kuinka suuri osa työntekijöistä on
liikkunut työpaikan tarjoaman tuen myötä.
- Tunnustus voidaan myöntää samalle työpaikalle useampaan kertaan.
- Palkintona on jokaiselle liikkuneelle työntekijälle 10 kpl uintisarjalippu uimahalli Pärskeeseen.
Isonkyrön kunnan kotisivuilla ja Pohjankyrö-lehdessä julkaistussa ilmoituksessa
on pyydetty tekemään ehdotukset kunnan kotisivuilta löytyvän linkin kautta
3.12.2020 mennessä. Saadut ehdotukset palkittavista oheismateriaalina.
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari
puh. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Palkinnot luovutetaan erikseen ilmoitetussa tilaisuudessa kokoontumisrajoitusten
salliessa.
Esittelijän esitys esitetään kokouksessa.
KÄSITTELY:
Esittelyn aikana esittelijä teki seuraavan päätösehdotuksen.
Liikuttavimmaksi työpaikaksi 2020 valitaan Kyrö Distillery Company.
Heidi Sivula (osallisuusjäävi) poistui pykälän käsittelyn ajaksi klo 19.28-19.30.

PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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HYVINVOINTIPALVELUIDEN PALKITSEMISET / VUODEN VIRI
Hyvltk 15.12.2020 § 77
Hyvinvointilautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 14.1.2020 § 20 hyvinvointilautakunnan palkitsemissäännöt (liite). Säännöissä on määritelty kriteerit erilaisiin
palkitsemiskategorioihin. Ehdotuksen palkittavista voi tehdä isokyröläinen yhdistys, yhteisö tai yksityishenkilö. Lisäksi hyvinvointilautakunta voi tehdä itse ilman
sille tehtyä ehdotusta päätöksen palkitsemisesta.
Palkitsemissäännöissä määritellyt kriteerit Vuoden Virille ovat:
- Tunnustus voidaan antaa isokyröläiselle henkilölle, toimintaryhmälle tai yhdistykselle.
- Tunnustus myönnetään edistyksellisestä toiminnasta Isonkyrön hyvinvointipalvelujen hyväksi tai merkittävästä yksittäisestä aikaansaannoksesta.
- Tunnustus voidaan myöntää samalle toimijalle useampaan kertaan.
- Palkintona on Viri-tikku hopealaatalla
Isonkyrön kunnan kotisivuilla ja Pohjankyrö-lehdessä julkaistussa ilmoituksessa
on pyydetty tekemään ehdotukset kunnan kotisivuilta löytyvän linkin kautta
3.12.2020 mennessä. Saadut ehdotukset palkittavista oheismateriaalina.
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari
puh. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Palkinnot luovutetaan erikseen ilmoitetussa tilaisuudessa kokoontumisrajoitusten
salliessa.
Esittelijän esitys esitetään kokouksessa.
KÄSITTELY:
Esittelyn aikana esittelijä teki seuraavan päätösehdotuksen.
Vuoden Viriksi 2020 valitaan Asko Frusti.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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HYVINVOINTIPALVELUIDEN PALKITSEMISET / VUODEN NUORI URHEILIJA
Hyvltk 15.12.2020 § 78
Hyvinvointilautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 14.1.2020 § 20 hyvinvointilautakunnan palkitsemissäännöt (liite). Säännöissä on määritelty kriteerit erilaisiin
palkitsemiskategorioihin. Ehdotuksen palkittavista voi tehdä isokyröläinen yhdistys, yhteisö tai yksityishenkilö. Lisäksi hyvinvointilautakunta voi tehdä itse ilman
sille tehtyä ehdotusta päätöksen palkitsemisesta.
Palkitsemissäännöissä määritellyt kriteerit Vuoden nuorelle urheilijalle ovat:
- Tunnustus myönnetään enintään 20-vuotiaalle isokyröläiselle urheilijalle, jonka lajin lajiliitto on sitoutunut Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) antidopingohjelmaan.
- Tunnustus annetaan kalenterivuoden aikaisten saavutusten perusteella.
- Palkittavan ei tarvitse edustaa isokyröläistä seuraa.
- Sama henkilö voi saada tunnustuksen useampaan kertaan.
- Palkintona on 500 euron urheilustipendi.
Isonkyrön kunnan kotisivuilla ja Pohjankyrö-lehdessä julkaistussa ilmoituksessa
on pyydetty tekemään ehdotukset kunnan kotisivuilta löytyvän linkin kautta
3.12.2020 mennessä. Saadut ehdotukset palkittavista oheismateriaalina.
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari
puh. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Palkinnot luovutetaan erikseen ilmoitetussa tilaisuudessa kokoontumisrajoitusten
salliessa.
Esittelijän esitys esitetään kokouksessa.
KÄSITTELY:
Esittelyn aikana esittelijä teki seuraavan päätösehdotuksen.
Vuoden nuoreksi urheilijaksi 2020 valitaan Ella Mäntylä.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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HYVINVOINTIPALVELUIDEN PALKITSEMISET / VUODEN URHEILIJA
Hyvltk 15.12.2020 § 79
Hyvinvointilautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 14.1.2020 § 20 hyvinvointilautakunnan palkitsemissäännöt (liite). Säännöissä on määritelty kriteerit erilaisiin
palkitsemiskategorioihin. Ehdotuksen palkittavista voi tehdä isokyröläinen yhdistys, yhteisö tai yksityishenkilö. Lisäksi hyvinvointilautakunta voi tehdä itse ilman
sille tehtyä ehdotusta päätöksen palkitsemisesta.
Palkitsemissäännöissä määritellyt kriteerit Vuoden urheilijalle ovat:
- Tunnustus myönnetään isokyröläiselle urheilijalle, jonka lajin lajiliitto on sitoutunut Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) antidopingohjelmaan.
- Tunnustus annetaan kalenterivuoden aikaisten saavutusten perusteella.
- Palkittavan ei tarvitse edustaa isokyröläistä seuraa.
- Sama henkilö voi saada tunnustuksen useampaan kertaan.
- Palkintona on 500 euron urheilustipendi.
Isonkyrön kunnan kotisivuilla ja Pohjankyrö-lehdessä julkaistussa ilmoituksessa
on pyydetty tekemään ehdotukset kunnan kotisivuilta löytyvän linkin kautta
3.12.2020 mennessä. Saadut ehdotukset palkittavista oheismateriaalina.
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari
puh. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Palkinnot luovutetaan erikseen ilmoitetussa tilaisuudessa kokoontumisrajoitusten
salliessa.
Esittelijän esitys esitetään kokouksessa.
KÄSITTELY:
Esittelyn aikana esittelijä teki seuraavan päätösehdotuksen.
Vuoden urheilijaksi 2020 valitaan Marianne Palo.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Hyvinvointilautakunta

15.12.2020
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HYVINVOINTIPALVELUIDEN PALKITSEMISET / VUODEN VALMENTAJA / VETÄJÄ
Hyvltk 15.12.2020 § 80
Hyvinvointilautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 14.1.2020 § 20 hyvinvointilautakunnan palkitsemissäännöt (liite). Säännöissä on määritelty kriteerit erilaisiin
palkitsemiskategorioihin. Ehdotuksen palkittavista voi tehdä isokyröläinen yhdistys, yhteisö tai yksityishenkilö. Lisäksi hyvinvointilautakunta voi tehdä itse ilman
sille tehtyä ehdotusta päätöksen palkitsemisesta.
Palkitsemissäännöissä määritellyt kriteerit Vuoden valmentajalle/vetäjälle ovat:
- Tunnustus annetaan isokyröläiselle henkilölle, joka on tehnyt ansiokasta toimintaa yksilöurheilulajin, joukkueen tai ryhmän valmentajana ja/tai vetäjänä.
- Tunnustuksen saajalta edellytetään esimerkillistä toimintaa nuorten parissa,
ansiokasta valmennustoimintaa tai pitkäaikaista taustatyötä liikunnan edistämisessä isokyröläisessä liikunta- ja urheilutoiminnassa.
- Sama henkilö voi saada tunnustuksen useampaan kertaan.
- Palkintona on kiertopalkinto, johon kaiverretaan kunkin vuoden valmentajan/vetäjän nimi
Isonkyrön kunnan kotisivuilla ja Pohjankyrö-lehdessä julkaistussa ilmoituksessa
on pyydetty tekemään ehdotukset kunnan kotisivuilta löytyvän linkin kautta
3.12.2020 mennessä. Saadut ehdotukset palkittavista oheismateriaalina.
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari
puh. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Palkinnot luovutetaan erikseen ilmoitetussa tilaisuudessa kokoontumisrajoitusten
salliessa.
Esittelijän esitys esitetään kokouksessa.
KÄSITTELY:
Esittelyn aikana esittelijä teki seuraavan päätösehdotuksen.
Vuoden valmentajaksi 2020 valitaan Olavi Mäntylä.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Hyvinvointilautakunta

15.12.2020
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ILMOITUSASIAT
Hyvltk 15.12.2020 § 81
1) Kunnanhallituksen käsittely: Vapaa-aikaohjaajan toimen tehtävänkuva ja täyttölupa (Khall 21.9.2020 § 157)
2) Kunnanhallituksen käsittely: Täyttölupa uimavalvoja-kassatyöntekijän toimeen
(Khall 12.10.2020 § 168)
3) Kunnanhallituksen käsittely: Jäsenen ja varajäsenen täydentäminen (Khall
23.11.2020 § 186)
4) Kunnanhallituksen käsittely: Sopimus Isonkyrön kunnan ja vapaaehtoisjärjestöjen yhteistoiminnasta (Khall 23.11.2020 § 188)
5) Etsivä nuorisotyö 2 2020-2021 hanke käynnistynyt myönnetyn rahoituksen
turvin. Hankeaika 1.12.2020-30.11.2021.
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari
puh. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Hyvinvointilautakunta
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Hyvltk 15.12.2020 § 82
Hyvinvointijohtaja
Henkilöstöasiat:
Muut asiat:

§ 12, 13, 14, 15/2020

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

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Hyvinvointilautakunta
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 74-80
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: 72, 73, 81, 82
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 74-80

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

