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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall § 23

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin, että etäyhteydellä kokoukseen osallistuvat kunnanhallituksen jäsenistä Reino Hintsa ja Jari
Viertola sekä valtuuston puheenjohtajistosta Matti Vaissalo.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall § 24
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tommi Laine ja Sirkku Loukola.
__________

HILJAINEN HETKI
Kunnanhallitus piti kokouksen aluksi hiljaisen hetken Isonkyrön kunnan ensimmäisen kunnanjohtajan Veikko Ulvisen poisnukkumisen muistoksi.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ISOKYRÖLÄISTEN NUORTEN PALKKAAMINEN KESÄTÖIHIN
Khall § 25
Isonkyrön kunta on viime vuosina palkannut peruskoulun päättäneitä nuoria kesätöihin työelämään tutustumista varten. Palkka on ollut 260 euroa kahdelta viikolta vuosina 2013–2019 ja 360 euroa vuonna 2020. Palvelualueet päättävät ja valitsevat
nuoret määrärahojen puitteissa.
Lisäksi kunta on avustanut yksityisiä työnantajia nuorten palkkaamisessa kesätöihin.
Vuosina 2013–2018 avustus on ollut 64 euroa/vk ja vuosina 2019-2020 avustus oli
65 euroa/vk, enintään neljältä viikolta/nuori.
Kuntatyönantajat ovat 15.1.2020 antaneet suosituksen ”Kunta-alan tutustu työelämään ja tienaa” -mallin kahden viikon kesäharjoitteluohjelman suorittamisesta. KT ja
järjestöt suosittelevat maksettavaksi kertakaikkisena palkkana 360 euroa vuonna
2020, 365 euroa vuonna 2021 ja 375 euroa vuonna 2022. Palkka sisältää vuosilomakorvauksen. Työsuhteissa noudatetaan kunta-alan virka- ja työehtosopimusta
(yleensä KVTES) muiden työsuhteen ehtojen osalta. Palkasta maksetaan myös lakisääteiset sosiaaliturvamaksut henkilön iästä riippuen. Palkka maksetaan viimeistään
työsuhteen päättymistä seuraavana palkanmaksupäivänä.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää, että
- kunnan palkkaamien nuorten palkaksi määrätään 365 euroa kahdelta viikolta,
työaika 6 h/pv;
- yksityisille työnantajille maksettava avustus on 65 euroa/vko enintään neljältä viikolta liitteen ohjeiden mukaisesti.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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LAUSUNTO ETELÄ-POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN LUONNOKSESTA
Khall § 26
Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnos on valmistunut. Liikennejärjestelmäsuunnitelma on maakunnan pitkän tähtäimen liikenteen monialainen
kehittämispolku. Liikennejärjestelmäsuunnitelma sisältää kaikki kulkumuodot käyttäjineen, toimijoineen ja liikennevälineineen sekä niiden infrastruktuurin kehittämisen.
Etelä-Pohjanmaan ensimmäinen liikennejärjestelmäsuunnitelma julkaistiin vuonna
2014 ja siihen tehtiin päivitys 2017. Käynnissä olevan työn erityisenä tavoitteena on
huomioida kaikki kulkumuodot ja liikkumisen palvelut sekä vastata ilmastotavoitteisiin ja kestäviin liikkumistapoihin liittyviin haasteisiin. Työ on toteutettu vuorovaikutteisesti yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa. Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma hyväksytään maakuntahallituksessa keväällä 2021.
Etelä-Pohjanmaan liitto pyytää 1.2.2021 saapuneessa lausuntopyynnössä lausuntoja liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta 12.3.2021 mennessä.
Liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnos löytyy osoitteesta: https://epliitto.fi/ljs/
Liikennejärjestelmäsuunnitelma on julkaistu ainoastaan sähköisessä muodossa
verkkosivuina. Saatua palautetta hyödynnämme liikennejärjestelmäsuunnitelman
viimeistelyssä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää antaa liitteen mukaisen lausunnon Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TÄYTTÖLUPA/Sosiaalityöntekijän virka
Khall § 27
Kunnanhallitus on 7.12.2020 § 196 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet,
jonka mukaan virkojen ja toimien vakinaiseen täyttämiseen tulee pyytää kunnanhallituksen lupa.
Perusturvajohtaja Merja Latvala pyytää täyttölupaa sosiaalityöntekijän viran täyttöä
varten 1.3.2021 alkaen. Irtisanoutumisilmoitus toimesta on tehty.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan seuraavasti:
- yksi sosiaalityöntekijän virka 1.3.2021 alkaen perusturvan palvelualueelle.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

22.2.2021

Sivu

45

SEINÄJOEN KESKUSPESULA OY:N OSAKKEEN OSTAMINEN
Khall § 28
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sidosyksikkö Seinäjoen Keskuspesula Oy on tiedustellut sairaanhoitopiirin halukkuutta myydä Seinäjoen Keskuspesula Oy:n osakkeen seuraaville oikeushenkilöille:
- Alajärven kaupunki
- Isonkyrön kunta
- Lapuan kaupunki
Kaupan tarkoituksena on, että edellä mainitut oikeushenkilöt saisivat sidosyksikköaseman Seinäjoen Keskuspesula Oy:ssä. Tämä mahdollistaa hankinnat yhtiöltä ilman kilpailuttamisvelvoitetta.
Sairaanhoitopiiri ilmoittaa, että on valmis myymään edellä mainituille kunnille kullekin yhden osakkeen 210 euron hintaan sidosyksikköaseman varmistamiseksi. Oikeushenkilöiden tulee sitoutua Seinäjoen Keskuspesula Oy:n päivitetyn osakassopimuksen ehtoihin. Liitteenä vuonna 2018 päivitetty osakassopimus.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää ostaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä yhden Seinäjoen Keskuspesula Oy:n osakkeen hintaan 210 euroa sekä valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan ko. kauppakirjan päätöksen lainvoimaisuuden jälkeen.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VESIHUOLTOLAITOKSEN KRIISIVALMIUDEN KEHITTÄMINEN
Tekn.ltk 9.2.2021 § 8
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.11.2020 § 31 hyväksynyt talousarvion 2021
ja taloussuunnitelman vuosille 2021-2023. Vuodelle 2021 talousarvion investointiosassa on varattu suunnittelumääräraha vesihuoltolaitoksen kriisivalmiuden kehittämiseen.
Vesihuoltolaitoksen raakaveden hankinta painottuu tällä hetkellä Kokkokankaalle,
mistä vesihuoltolaitos pumppaa laadukasta pohjavettä Isonkyrön kunnassa vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleville kuluttajalle. Vesihuoltolaitos rakentaa parhaillaan uutta pohjavedenkäsittelylaitosta Kokkokankaalle, valmistuessaan uusi vedenkäsittelylaitos parantaa vesihuollon toimintavarmuutta. Kunnan toinen vedenkäsittelylaitos ns. Suolaisten pohjavesilaitos on rakennettu 60-luvulla. Suolainen on
edelleen toiminnassa, mutta sen tekninen käyttöikä on täyttynyt ja vedenkäsittelyprosessi vaatii toimenpiteitä.
Vesihuoltolaitoksen toimintavarmuuden ylläpito ja vedenjakelun varmistaminen tulevaisuudessa ja mahdollisessa häiriötilanteessa vaatii nyt ratkaisuja. Tulevaisuuden
kannalta on tärkeä päättää, lähdetäänkö kunnostamaan ja edelleen kehittämään
Suolaisten pohjavesilaitosta nykyaikaiseksi vara- ja lisävesilaitokseksi vai haetaanko
yhteistyökumppania naapurikunnista ja parannetaan samalla alueellista kriisivalmiutta vai toteutetaanko molemmat?
Vesihuoltolaitoksen toimintavarmuus ja puhtaan juomaveden saannin turvaaminen
on merkitykseltään laaja ja koskettaa kaikkia kuntalaisia.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää;
-

PÄÄTÖS:

nimetä ”vesihuollon varautumis– ja kriisivesityöryhmän”, jonka tehtävänä on
kartoittaa vaihtoehtoja vesihuoltolaitoksen toimintavarmuuden ylläpidon ja vedenjakelun varmistamiseksi tulevaisuudessa ja mahdollisessa häiriötilanteessa.
työryhmän on annettava kartoituksesta raportti tekniselle lautakunnalle
15.5.2021 mennessä ja
pyytää kunnanhallitusta nimeämään työryhmään edustajan.

Ehdotus hyväksyttiin ja työryhmään nimettiin Beata Taijala, Pentti Salo ja Juha Annala sekä viranhaltijoista tekninen johtaja Petri Hänninen ja kunnan rakennusmestari
Jukka Perttilä. Työryhmän puheenjohtajaksi määrättiin Beata Taijala ja pöytäkirjanpitäjäksi Petri Hänninen.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Khall 22.2.2021 § 29
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää nimetä vesihuollon varautumis- ja kriisivesityöryhmään
edustajan.
Ehdotus hyväksyttiin ja työryhmään kunnanhallituksen edustajaksi nimettiin Erkki
Kuusikko.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä

22.2.2021

Sivu

48

ISONKYRÖN ASUNTOVUOKRAUS OY:N KIINTEISTÖN HUOLTAJAN SIIRTYMINEN ISONKYRÖN KUNNAN TYÖNTEKIJÄKSI
Tekn.ltk 9.2.2021 § 9
Isonkyrön Asuntovuokraus Oy:n hallitus on kokouksessaan 6.10.2020 päättänyt
esittää Isonkyrön kunnan tekniselle lautakunnalle, että asuntovuokrauksen huoltomies siirtyisi Isonkyrön kunnan palvelukseen ja että huoltomiehen palkkakustannukset laskutettaisiin kokonaisuudessaan asuntovuokraukselta muiden kulujen yhteydessä.
Isonkyrön Asuntovuokraus Oy on 100% Isonkyrön kunta omistama, omilla tuloilla
toimeen tuleva yhtiö. Yhtiö huolehtii Isonkyrön kunnan asuntovuokraustoiminnasta
ja sen taseessa on yli neljän miljoonan arvosta rakennuksia, joiden vuokrausaste on
hyvä. Isonkyrön kunnan ja Isonkyrön Asuntovuokraus Oy:n välillä on palveluiden
ostosopimus, jossa kunta laskuttaa palveluista Isonkyrön Asuntovuokraus Oy:tä,
tämänhetkisen ostosopimuksen mukaan vuosilaskutus on n. 140.000 €.
Isonkyrön Asuntovuokraus Oy:n huoltomies on ainoa yrityksen työntekijä. Yhden
työntekijän asuntovuokraus ylläpitää henkilöstöhallinnon ohjelmistoja, työnantaja
velvoitteita kuormittaen näin teknisen palvelualueen toimistosihteerin resursseja.
Asuntovuokraus on myös käynnistänyt kiinteistönhuolto tietokannan kehittämisen ja
liittämisen osaksi Granlund Manager-ohjelmaa, sama ohjelmisto on käytössä Isonkyrön kunnan kiinteistön huoltopalveluissa. Asuntovuokrauksessa on myös tunnistettu yhden miehen huolto-organisaation haavoittuvaisuus ja yhdistymisellä parannettaisiin näin myös kiinteistönhuollon toimintavarmuutta.
Yhtenäinen kiinteistönhuolto organisaatio mahdollistaa myös asuntovuokrauksen
resurssien käytön kunnan kiinteistönhoidon tarpeisiin ja vastaavasti kunnan huoltoresurssien käytön asuntovuokrauksen tarpeisiin. Asuntovuokrauksen kannalta olisi
hyvä, että kiinteistönhoidolla olisi saatavissa esimiesohjausta kentällä ja teknisissä
asioissa.
Kiinteistönhoitajan siirtyminen kunnan alaisuuteen ei lisää kunnan kustannuksia,
koska kustannukset laskutetaan asuntovuokraukselta täysimääräisenä. Isonkyrön
kunnan ja Isonkyrön Asuntovuokraus Oy:n välistä sopimusta tulee päivittää samanaikaisesti tämän siirron kanssa vastaamaan todellisia kustannuksia.
Tekninen johtaja, palvelupäällikkö ja kiinteistönhuoltohenkilöstö ovat pitäneet
19.1.2021 palaverin mahdollisen yhdistymisen vaikutuksesta mm. huoltohenkilöstön
tehtäviin, palaveri muistio liitteenä.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439
TJ:N EHDOTUS:
Lautakunta päättää
-

esittää kunnanhallitukselle Isonkyrön Asuntovuokraus Oy:n huoltomiehen siirtämistä vanhana työntekijänä osaksi Isonkyrön kiinteistönhuoltohenkilöstöä
1.4.2021 alkaen;

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

-

PÄÄTÖS:

22.2.2021

Sivu

49

Isonkyrön kunnan ja Isonkyrön Asuntovuokraus Oy:n palvelusopimus päivitetään kustannusten ja palvelujen osalta 1.4.2021 mennessä.

Ehdotus hyväksyttiin.
Puheenjohtaja Beata Taijala poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi
(yhteisöjäävi) klo 19.32-19.41. Puheenjohtajana toimi tämän pykälän käsittelyn ajan
varapuheenjohtaja Pentti Salo.
_________

Khall 22.2.2021 § 30
Työsopimuslain 1. luvun 10 §:n mukaan:
”Työnantajan liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön tai
säätiön tai näiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos
luovutettava, pää- tai sivutoimisena harjoitettu liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena.
Edellä 1 momentissa tarkoitetussa liikkeen luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet
sekä niihin liittyvät työsuhde-etuudet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle tai
haltijalle. Ennen luovutusta erääntyneestä työntekijän palkka- tai muusta työsuhteesta johtuvasta saatavasta vastaavat luovuttaja ja luovutuksensaaja yhteisvastuullisesti. Luovuttaja on kuitenkin luovutuksensaajalle vastuussa ennen luovutusta erääntyneestä työntekijän saatavasta, jollei muuta ole sovittu.
(15.11.2002/943)”
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan ehdotuksen siten, että Isonkyrön Asuntovuokraus Oy:n huoltomiehen tehtävät siirtyvät kunnan toiminnaksi liikkeenluovutuksena siten, että huoltomies siirtyy kunnan työntekijäksi tekniselle palvelualueelle perustettavaan huoltomiehen toimeen 1.4.2021 alkaen edellyttäen, että
luovuttaja vastaa työntekijän palkka- tai muusta työsuhteesta johtuvasta saatavasta,
jonka peruste on syntynyt 31.3.2021 mennessä.
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Erkki Kuusikko poistui esteellisenä (osallisuusjäävi, läheinen) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 18.32-18.34).
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KOKKOKANKAAN VEDENKÄSITTELYLAITOKSEN AJANKOHTAISKATSAUS
Tekn.ltk 9.2.2021 § 20
Tekninen johtaja esitteli Kokkokankaan vedenkäsittelylaitoksen rakentamisen tämän
hetken tilannetta ja hiekkasuodattimien korjaustöiden etenemisen vaiheita.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta merkitsee Kokkokankaan rakentamisen ja korjaustöiden
tilanteen tiedoksi.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 22.2.2021 § 31
Tekninen johtaja on kutsuttu kokoukseen esittelemään asiaa.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus merkitsee Kokkokankaan vedenkäsittelylaitoksen rakentamisen ja
korjaustöiden tilanteen tiedoksi.

KÄSITTELY: Käsittelyn kuluessa kunnanjohtaja tarkensi päätösehdotustaan seuraavasti.
KJ:N
KOKOUKSESSA
TARKENTAMA
EHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee Kokkokankaan vedenkäsittelylaitoksen rakentamisen ja
korjaustöiden tilanteen tiedoksi, liite. Lisäksi kunnanhallitus edellyttää teknistä lautakuntaa arvioimaan hankkeen viivästyksestä, lisätöistä ja prosesseista aiheutuvia taloudellisia riskejä.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että tekninen johtaja Petri Hänninen oli kutsuttuna asiantuntijana kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan klo 18.34-19.10.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

Sivu

22.2.2021

51

VOIMAA VANHUUTEEN – KUNTAHAKU
Hyvltk 20.9.2018 § 26
Ikäinstituutti Helsingistä on lähettänyt kunnille kirjeen, jossa kerrotaan, että avataan
haku iäkkäiden terveysliikuntaohjelmaan 1.9.2018.
Ikäinstituutti kutsuu kuntia edistämään hyvää vanhuutta terveysliikunnan keinoin.
Voimaa vanhuuteen - mentorointiohjelmaan valitaan joulukuussa 2018 uusia kuntia.
Ohjelmaan kuuluvat kunnat saavat Ikäinstituutilta kolmen vuoden maksuttoman
mentoroinnin, runsaasti koulutuksia ja materiaalia hyvien terveysliikuntakäytäntöjen
käyttöönottoon ja maakunnallisen Voimaa vanhuuteen - oppimisverkoston.
Kohderyhmä on kotona ilman koti- / hoivapalveluja asuvat iäkkäät (pääosin 75+),
joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia, yksinäisyyttä ja/tai osallistumisvaikeutta.
KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta päättää perustaa työryhmän, joka kartoittaa Isonkyrön 75+
henkilöiden tilanteen sekä nyt jo tarjolla olevat liikuntamahdollisuudet.
Lautakunta kutsuu moniammatillisentyöryhmän työryhmän koolle. Lautakunnan
edustajina ovat puheenjohtaja ja kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja.
Työryhmä päättää hakemisesta mukaan Voimaa vanhuuteen-mentorointiohjelmaan.
Talousarvioon tulee varata varoja julkisen sektorin yhteyshenkilöiden ja järjestöjen vapaaehtoisten koulutuksiin liittyviin matka- ja majoituskuluihin ja paikallisen
koulutuksen toteuttamiseen.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Hyvltk 13.11.2018 § 36
Kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtajan koollekutsuma työryhmä kokoontui kirjastolla
30.10.2018. Paikalla oli puheenjohtajan lisäksi seitsemän henkilöä, jotka edustivat
tasapuolisesti sekä kunnan eri toimialoja että kolmannen sektorin toimijoita.
Esiin nousi useita huolenaiheita; vanhusten liikkumattomuus ja kotiin jääminen ja
pitkät välimatkat. Kunnassa on paljon erilaisia tahoja, jotka järjestävät toimintaa,
mutta suunnitelmallisuus puuttuu. Tarvitaan henkilö, joka koordinoi ja toimii yhteyshenkilönä sekä antaa tarvittaessa apua ja välittää ajankohtaista tietoa tapahtumista
ja koulutuksista. Lisäksi koettiin tarve esitteestä, josta ilmenisi vanhusväestölle
suunnatut palvelut ja tapahtumat. Esitteen laadinta ja muut edellä mainitut koordinointitehtävät voisivat tulevaisuudessa sisältyä liikunnanohjaajan toimenkuvaan.
Työryhmä oli yksimielinen siitä, että koska kaikki kriteerit täyttyvät, kunta hakee mukaan Voimaa vanhuuteen mentorointiohjelmaan. Hakemuksen laativat marraskuun
aikana Susanna Takaneva (kotipalvelu) ja Hanna Kujanpää (vs. vapaa-aikaohjaaja).

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen puh.050 466
4120
KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta antaa työryhmälle valtuudet hakea mukaan Voimaa vanhuuteen – mentorointiohjelmaan ja viedä eteenpäin vanhusten hyvinvointiin ja terveyteen tähtääviä edellä mainittuja suunnitelmia.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 22.2.2021 § 32
Isonkyrön kunnalta on tiedusteltu elokuussa 2020 kiinnostusta liittyä Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan vuonna 2021. Tuolloin on ilmaistu Isonkyrön kunnan kiinnostus
ja näin ollen Ikäinstituutti tarjoaa mahdollisuutta hakea ohjelmaan nyt avattavassa
kohdennetussa haussa. Kohdennetulla haulla tavoitellaan mukaan kuntia, joilla on jo
osaamista ja valmiuksia syventää paikallista Voimaa vanhuuteen -toimintaa.
Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan valitut kunnat saavat Ikäinstituutilta kolmeksi
vuodeksi maksuttoman mentoroinnin, joka sisältää tukea alkutilanteen kartoitukseen ja kehittämissuunnitelman laadintaan, hyvien toimintatapojen käyttöönottoon,
seurantaan ja arviointiin. Lisäksi kunnat saavat kuntakohtaista ohjausta, kouluttajakoulutusta eri ammattiryhmien ja vertaisten paikalliseksi kouluttamiseksi, terveysliikunnan ja -neuvonnan materiaalia (pääasiallisesti verkkoversioina) sekä Voimaa
vanhuuteen - yhdessä oppimisen verkostot. Ohjelmatyötä toteutetaan kunnissa julkisen sektorin, järjestöjen ja ikäihmisten yhteistyönä. Voitte tutustua videoon Voimaa
vanhuuteen -työn poikkisektorisesta työtavasta ja oppaaseen ohjelman toimintamallista.
Mentoroinnin tuella kunnissa löydetään liikuntapalvelujen ulkopuolella olevat iäkkäät
ja lisätään heille soveltuvaa voima- ja tasapainosisältöistä ryhmäliikuntaa, liikuntaneuvontaa ja ulkoilua. Kohderyhmänä on kotona ilman säännöllisiä koti-/hoivapalveluja asuvat iäkkäät (pääosin 75+), joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia, yksinäisyyttä ja osallistumisvaikeuksia.
Kunnan panos kehittämistyölle
Ohjelmaan haku edellyttää kunnanhallituksen tai lautakunnan päätöstä, aiesopimuksia järjestöjen kanssa sekä poikkisektorisen yhteistyöryhmän perustamista. Lisäksi
kunnat sitoutuvat kolmivuotiseen toiminnan seurantaan, arviointiin ja raportointiin.
Kunnille ei myönnetä erillistä rahoitusta. Kuntien kannattaa varata henkilötyöpanosten lisäksi varoja mm. julkisen sektorin yhteyshenkilöiden ja järjestöjen vapaaehtoisten koulutuksiin liittyviin matka- ja majoituskuluihin, paikallisten koulutusten toteuttamiseen ja liikuntatilojen kustannuksiin. Kuntien tulee myös varmistaa, että Voimaa
vanhuuteen -työ ei heikenny esim. henkilövaihdosten yhteydessä.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Hakuaika on 17.12.2020–28.2.2021. Lopullisen kuntavalinnan tekee Ikäinstituutin johtoryhmä. Päätös ohjelmaan hyväksytyille kunnille lähetetään sähköpostitse maaliskuun 2021 lopulla.
Valintakriteerit
•
Kunta/ yhteistoiminta-alue ei ole aiemmin kuulunut Voimaa vanhuuteen -mentorointiohjelmaan.
•
Kunnanhallitus tai lautakunta on tehnyt päätöksen ohjelmaan hakemisesta.
•
Kunta on tehnyt aiesopimuksia erityyppisten järjestöjen, kuten kansanterveys-,
liikunta- ja eläkeläisjärjestöjen kanssa Voimaa vanhuuteen -työn toteuttamiseksi.
•
Kunta on nimennyt poikkisektorisen työryhmän, joka ottaa vastuulleen Voimaa
vanhuuteen -työn etenemisen. Ryhmässä on edustajat liikunta-/vapaa-aika-,
sosiaali- ja terveys-, kulttuuri- ja sivistystoimesta, vanhusneuvostosta sekä järjestöistä.
•
Julkisen sektorin hallintokunnat ja vanhusneuvosto nimeävät kukin yhden
•
sekä järjestökenttä 1-2 henkilöä, jotka sitoutuvat toimimaan yhteyshenkilöinä
Ikäinstituuttiin.
•
Kunta/sen edustajia on mukana maakunnallisissa Voimaa vanhuuteen -oppimisverkostoissa tai Ikäinstituutin kouluttajaverkostossa tai oli mukana Voimaa
vanhuuteen tutuksi ja tavaksi -kärkihankkeessa.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää, että Isonkyrön kunta hakee Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan
ja valtuuttaa hyvinvointilautakunnan päivittämään työryhmän kokoonpanon sekä hyvinvointijohtajan valmistelemaan hakemuksen sekä aiesopimukset järjestöjen
kanssa.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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ILMOITUSASIAT
Khall § 33
1. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje 28.1.2021; Rajoitustoimenpiteet virusmuunnoksen ja epidemian leviämisen estämiseksi
2. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje 28.1.2021; Yksityisten toimijoiden tarvitsemien ylimääräisten tarvikkeiden korvaaminen Covid-19-epidemian yhteydessä
3. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Korona nyrkin kokous 1.2.2021
4. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös LSSAVI/1675/5.2.2021; Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös aluehallintoviraston toimialueelle
5. Sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirje 3.2.2021; Koronavirustartuntojen
torjunta rajat ylittävässä liikenteessä
6. Vaasan seudun jätelautakunnan pöytäkirja 2.2.2021 + pöytäkirjanote § 5
Vaasan seudun jätepoliittinen ohjelma 2023
7. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätös 12.2.2021;
Luonnonsuojelualueen perustamista koskeva päätös
8. Kuntien Tiera Oy:n nimitysvaliokunnan kirje osakkeenomistajille 15.2.2021
9. Teknisen lautakunnan pöytäkirjanote 9.2.2021 § 10;
Keskustan koulun investointien loppuselvitys
10. Teknisen lautakunnan pöytäkirjanote 9.2.2021 § 11;
Koulukeskuksen investointien loppuselvitys
11. Teknisen lautakunnan pöytäkirjanote 9.2.2021 § 12;
Peruskorjaushankkeiden varauksen loppuselvitys
12. Teknisen lautakunnan pöytäkirjanote 9.2.2021 § 13;
Riihimäen alueen leikkikentän rakentamisen loppuselvitys
13. Teknisen lautakunnan pöytäkirjanote 9.2.2021 § 14;
Pohjankyröntalon investointien loppuselvitys
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi, tyytyy päätöksiin ja saattaa ne asianomaisille tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN
Khall § 34
Isonkyrön kunnan hallintosäännön 65 §:n mukaisesti kunnanhallitukselle annetaan
tiedoksi seuraavat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset:
-

PÄÄTÖS:

Hallintojohtajan viranhaltijapäätös 2.2.2021 § 2/Saatavien poistaminen tileistä
Ympäristölautakunta
26.1.2021
Sivistyslautakunta
11.2.2021
Tekninen lautakunta
9.2.2021

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32
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 kunnanhallitus
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: 23, 24, 27, 33, 34
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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