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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall 29 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall 30 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirkku Rajamäki ja Paula Rinta-Korkeamäki.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNAN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN YHDISTYSTEN JA YHTEISÖJEN VUOSIKOKOUKSIIN
KEVÄÄLLÄ 2017JA OHJEET HALLITUSTEN JÄSENIKSI VUODELLE 2017
Khall 31 §
Isonkyrön kunta on osakkaana useissa yhtiöissä ja yhdistyksissä, joiden vuosikokoukset pidetään ennen valtuustokauden vaihtumista 1.6.2017. Vuosikokouksissa valitaan yhteisöjen hallitukset vuodelle 2017. Nykyisen kunnanhallituksen tulee valita
kunnan edustajat kevään yhtiö/vuosikokouksiin ja ohjeistaa yhteisöjen hallitusvalinnat kuluvalle vuodelle kunnan edustajien osalta.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Eino Toivola, puh.(06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus valitsee kunnan edustajat seuraaviin yhtiöiden ja yhdistysten
kevään 2017 vuosikokouksiin ja antaa ohjeet hallituksen jäseniksi vuodelle 2017 valittavista henkilöistä
Ehdotus hyväksyttiin ja kunnan edustajat seuraaviin yhtiöiden ja yhdistysten kevään
2017 vuosikokouksiin ja ohjeet hallituksen jäseniksi vuodelle 2017 päätettiin seuraavasti:
1.

VAASAN SEUDUN MATKAILU OY
- yhtiökokousedustaja Johanna Talso
(Laihia valitsee hallituksen jäsenen Kyrönmaalta vuosille 2017 ja 2018, hallituksessa ei ole varajäseniä)

2.

KYRÖNMAAN VANHAINTUKI RY
- vuosikokousedustaja Pentti Kauppinen
- hallituksen jäsen Maria Heinonen ja varajäsen Paula Rinta-Korkeamäki

3.

SININEN TIE R.Y.
- vuosikokousedustaja Timo Karhu

4.

POHJANMAAN KAUPPAKAMARI
- vuosikokousedustaja Miko Heinilä
- varalla Jouni Mäkynen

5.

E-P:N KAUPPAKAMARI
- vuosikokousedustaja Helena Tuuri-Tammela
- varalla Jaana Järvi-Laturi

6.

POHJANMAAN PELASTUSALAN LIITTO
- vuosikokousedustaja Vesa Korpela
- varalla Mauno Hölsö

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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7.

JURVAN YHTEISMETSÄN TOIMIELIMET
- osakaskunnan kokous Sami Hahtola

8.

E-P:N KORKEAKOULUYHDISTYS
- vuosikokousedustaja Susanna Pietikäinen, varalla Helena Tuuri-Tammela

9.

VAASAN KESÄYLIOPISTO
- vuosikokousedustaja Susanna Pietikäinen, varalla Miko Heinilä

10.

POHJOLA-NORDEN POHJANMAAN PIIRI RY
- vuosikokousedustaja Johanna Talso

11.

VAASANSEUDUN AJOHARJOITTELURATASÄÄTIÖ
- vuosikokousedustaja Juha Lae

12.

ETELÄ-POHJANMAAN KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUS RY
- vuosikokousedustaja Johanna Talso

13.

YHYRES KEHITTÄMISYHDISTYS RY
- vuosikokousedustaja Pirkko Viljanmaa
- ohje kunnan edustajaksi hallituksessa Jouni Mäkynen ja tämän varahenkilö
Johanna Talso

KUNNAN EDUSTAJAT ASUNTO- JA KIINTEISTÖYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSIIN JA HALLITUKSIIN
As Oy Koulukatu 1 (kunnalla kolme asuntoa)
- yhtiökokousedustaja Juha Försti
- ohje jäseneksi hallitukseen Anu Muhonen
As Oy Koulukatu 5 (kunnalla yksi asunto)
- yhtiökokousedustaja Anu Muhonen
As Oy Riihiranta I (kunnalla kolme asuntoa)
- yhtiökokousedustaja Juha Försti
- ohje jäseneksi hallitukseen Anu Muhonen
As Oy Riihiranta II (kunnalla kolme asuntoa)
- yhtiökokousedustaja Juha Försti
- ohje jäseneksi hallitukseen Anu Muhonen
As Oy Arranmarkki (kunnalla yksi asunto)
- yhtiökokousedustaja Anu Muhonen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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As Oy Kyrönniemi (kunnalla yksi asunto)
- yhtiökokousedustaja Anu Muhonen
As Oy Utopia (kunnalla yksi asunto)
- yhtiökokousedustaja Anu Muhonen
As Oy Talsonranta (kunnalla yksi asunto)
- yhtiökokousedustaja Anu Muhonen
Isonkyrön Asuntovuokraus Oy
- yhtiökokousedustaja Eino Toivola, varalla Jaana Järvi-Laturi
- ohjeet hallituksen jäseniksi:
Varsinainen jäsen (kolme*)
- Beata Taijala
- Lea Knuuttila
- Reino Hintsa

Varajäsen (yksi)
- Simo Perkiö

*) Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisia jäseniä valitaan 3-5 sekä 1 varajäsen. Lain yhteishallinnosta vuokrataloissa 12 §:n mukaan asukasjäseniä on oltava vähintään 1, jos
jäseniä valitaan enintään 4 ja asukasjäseniä on oltava vähintään 2, jos jäseniä valitaan 5

KUNNAN EDUSTAJAT MUIDEN YHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSIIN, HALLINTONEUVOSTOIHIN JA HALLITUKSIIN
1.

ISONKYRÖN LÄMPÖ OY
- yhtiökokousedustaja Eino Toivola
- varaedustaja Jaana Järvi-Laturi
- ohjeet hallituksen jäseniksi:
Varsinainen jäsen (neljä)
- Helena Tuuri-Tammela
- Martti Kamila
- Pentti Kauppinen
- Juha Försti

2.

LEHMÄJOEN VESIHUOLTO OY
- yhtiökokousedustaja Juhani Leskelä

3.

KYRÖNMAAN JÄTEVESI OY
- yhtiökokousedustaja Eino Toivola
- varaedustaja Jaana Järvi-Laturi
- ohjeet hallituksen jäseniksi:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Varsinainen jäsen (neljä)
- Erkki Kuusikko
- Juha Försti
- Tommi Laine
- Jaakko Pukkinen
4.

VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N YHTIÖKOKOUS
- yhtiökokousedustaja Jaakko Pukkinen
- varaedustaja Jouni Mäkynen

5.

OHJE VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N HALLITUKSEN JÄSENEKSI
- varsinainen jäsen Miko Heinilä
- varajäsen Pirkko Viljanmaa

6.

OY WEDECO MANAGEMENT AB
- yhtiökokousedustaja Erkki Kuusikko

7.

OY MERINOVA AB
- yhtiökokousedustaja Erkki Kuusikko

8.

Viria/Anvia Oy
- yhtiökokousedustaja Eino Toivola

9.

NEO INDUSTRIAL OYJ
- yhtiökokousedustaja Jaana Järvi-Laturi

10.

KUNTARAHOITUS OYJ
- yhtiökokousedustaja Jaana Järvi-Laturi

11.

LINTUHARJUN MOOTTORIURHEILUALUE OY
- yhtiökokousedustaja Juha Lae

12.

AB STORMOSSEN OY:N YHTIÖKOKOUS
- yhtiökokousedustaja Eino Toivola

13.

OHJE AB STORMOSSEN OY:N HALLITUKSEN JÄSENEKSI
/VARAJÄSENEKSI
- jäsen/varajäsen Juha Försti

14.

LAKEA OY
- yhtiökokousedustaja Juha Försti

15.

KUNTIEN TIERA OY
- yhtiökokousedustaja Jaana Järvi-Laturi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNAN TAITOA OY
- yhtiökokousedustaja Jaana Järvi-Laturi
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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EROANOMUS LUOTTAMUSTOIMISTA JA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN
Khall 14.12.2016, 172 §
Hannu Lehtiö on 9.12.2016 toimittanut seuraavansisältöisen kirjeen:
”Eroan kaikista Isonkyrön kunnan luottamustoimista välittömästi. Syy eroamisiin
on syvä epäluottamus ja haluttomuus toimia asenteellisen, puolueellisen ja taitamattoman kunnan virkamiesjohdon ja luottamuselinten kanssa. Vähän yli 30 vuoden luottamustoimien ajalta minulla ei juurikaan ole hyvää sanottavaa Isonkyrön
kunnan edustajien tekemisistä. Haluan valita seurani paremmin.”
Kunnanvaltuusto on 17.1.2013 § 6 valinnut Hannu Lehtiön keskusvaalilautakunnan
1. varajäseneksi ja ympäristölautakunnan jäseneksi. Kunnanhallitus on 23.2.2015 §
42 valinnut hänet vammaisneuvostoon.
Kuntalain (365/1995) 38.3 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on.
Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle. Kuntalain 39.1 §:n mukaan
luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin
siihen saakka, kunnes toimeen on valittu toinen. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus
-

päättää myöntää Hannu Lehtiölle eron vammaisneuvoston jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi sekä

-

ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää Hannu Lehtiölle eron keskusvaalilautakunnan 1. varajäsenyydestä ja ympäristölautakunnan jäsenyydestä sekä valitsee keskusvaalilautakuntaan 1. varajäsenen ja ympäristölautakuntaan jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kunnanhallitus päätti myöntää Hannu Lehtiölle eron vammaisneuvoston jäsenyydestä ja päätti, että jäsen vammaisneuvostoon valitaan kunnanhallituksen seuraavassa kokouksessa. Lisäksi kunnanhallitus päätti ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
valtuusto myöntää Hannu Lehtiölle eron keskusvaalilautakunnan 1. varajäsenyydestä ja ympäristölautakunnan jäsenyydestä sekä valitsee keskusvaalilautakuntaan 1.
varajäsenen ja ympäristölautakuntaan jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Khall 16.1.2017, 8 §
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus valitsee vammaisneuvostoon jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Ehdotus hyväksyttiin ja jäljellä olevaksi toimikaudeksi vammaisneuvoston jäseneksi
valittiin Jouni Mäkynen.
__________

Khall 6.3.2017, 32 §
Kunnanvaltuusto on 17.1.2013 § 6 valinnut keskusvaalilautakuntaan 5 varsinaista
jäsentä ja 5 varajäsentä seuraavasti:
puheenjohtaja
varapj
jäsen
jäsen
jäsen

Killinen Eija
Uusihaka Arto
Korvola Anna-Maija
Varo Aarne
Welling Yrjö

1.varajäsen
2.varajäsen
3.varajäsen
4.varajäsen
5.varajäsen

Lehtiö Hannu
Koutila Jouni
Korvola Marja-Leena
Peltorinta Tarja
Näsman Merja

Keskusvaalilautakunnan työskentelystä määrätään vaalilain 14.2 §:ssä seuraavasti:
Kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenen ja varajäsenen esteellisyydestä säädetään hallintolain 27–30 §:ssä.”
Hallintolain 28 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan jäsen on esteellinen jos hän tai
hänen läheisensä on asianosainen. Läheisellä tarkoitetaan hallintolain mukaan:
1) ehdokkaan puolisoa ja ehdokkaan lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa,
isovanhempaa ja ehdokkaalle muuten erityisen läheistä henkilöä samoin kuin
tällaisen henkilön puolisoa;
2) ehdokkaan vanhempien sisarusta sekä hänen puolisoaan, ehdokkaan sisarusten lapsia ja ehdokkaan entistä puolisoa; sekä
3) ehdokkaan puolison lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa ja isovanhempaa
samoin kuin tällaisen henkilön puolisoa sekä ehdokkaan puolison sisarusten
lapsia.
Läheisenä pidetään myös vastaavaa puolisukulaista. Puolisoilla tarkoitetaan
aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisessa
toimielimessä kunnanvaltuustoa lukuun ottamatta tulee olla kumpaakin sukupuolta

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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olevia jäseniä vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään
40 %.
Kuntavaaliehdokkuuksista johtuen osa keskusvaalilautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä on pyytänyt eroa keskusvaalilautakunnasta.
Arto Uusihaka pyytää 1.3.2017 eroa keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja varapuheenjohtajuudesta esteellisyyteen perustuen.
Aarne Varo pyytää 3.3.2017 eroa keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä esteellisyyteen perustuen.
Marja-Leena Korvola pyytää 28.2.2017 eroa keskusvaalilautakunnan 3. varajäsenyydestä esteellisyyteen perustuen.
Merja Näsman pyytää 1.3.2017 eroa keskusvaalilautakunnan 5. varajäsenyydestä
paikkakunnalta poismuuton vuoksi.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää täydentää ehdotustaan 14.12.2016 § 172 ja ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto
1) myöntää Hannu Lehtiölle eron ympäristölautakunnan jäsenyydestä ja valitsee
ympäristölautakuntaan jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
2) myöntää Arto Uusihaalle eron keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja varapuheenjohtajuudesta ja valitsee keskusvaalilautakuntaan jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi sekä valitsee keskusvaalilautakunnan varsinaista jäsenistä varapuheenjohtajan
3) myöntää Aarne Varolle eron keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja valitsee
keskusvaalilautakuntaan varsinaisen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
4) myöntää Hannu Lehtiölle eron keskusvaalilautakunnan 1. varajäsenyydestä ja
valitsee keskusvaalilautakuntaan 1. varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
5) myöntää Marja-Leena Korvolalle eron keskusvaalilautakunnan 3. varajäsenyydestä ja valitsee keskusvaalilautakuntaan 3. varajäsenen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi
6) myöntää Merja Näsmanille eron keskusvaalilautakunnan 5. varajäsenyydestä
ja valitsee keskusvaalilautakuntaan 5. varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VÄLIAIKAISTEN VARAJÄSENTEN MÄÄRÄÄMINEN KESKUSVAALILAUTAKUNTAAN
Khall 33 §
Keskusvaalilautakunnan kokoonpanosta määrätään vaalilain 13.2 §:ssä seuraavasti:
”Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa.”
Kunnanvaltuusto on 17.1.2013 § 6 valinnut keskusvaalilautakuntaan 5 varsinaista
jäsentä ja 5 varajäsentä. Heistä 5 on pyytänyt eroa mm. esteellisyyden vuoksi. Lisäksi heistä 2 on estynyt keskusvaalilautakunnan kokouksissa viikolla 10, jolloin
keskusvaalilautakunta päättää kuntavaalien ehdokasasettelusta.
Keskusvaalilautakunnan työskentelystä määrätään vaalilain 14.1-2 §:ssä seuraavasti:
Kunnan keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Jos varajäsen
on kuollut taikka estynyt tai esteellinen, saa kunnanhallitus tarvittaessa määrätä
väliaikaisen varajäsenen.
Kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenen ja varajäsenen esteellisyydestä säädetään hallintolain 27–30 §:ssä.”
Hallintolain 28 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan jäsen on esteellinen jos hän tai
hänen läheisensä on asianosainen. Läheisellä tarkoitetaan hallintolain mukaan:
1) ehdokkaan puolisoa ja ehdokkaan lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa,
isovanhempaa ja ehdokkaalle muuten erityisen läheistä henkilöä samoin kuin
tällaisen henkilön puolisoa;
2) ehdokkaan vanhempien sisarusta sekä hänen puolisoaan, ehdokkaan sisarusten lapsia ja ehdokkaan entistä puolisoa; sekä
3) ehdokkaan puolison lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa ja isovanhempaa
samoin kuin tällaisen henkilön puolisoa sekä ehdokkaan puolison sisarusten
lapsia.
Läheisenä pidetään myös vastaavaa puolisukulaista. Puolisoilla tarkoitetaan
aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Kunnanhallitus määrää keskusvaalilautakuntaan väliaikaiset varajäsenet.
Ehdotus hyväksyttiin ja väliaikaisiksi varajäseniksi valittiin Timo Mäkelä, Sirpa Seppälä, Raija Uuttu, Matti Keko ja Leila Erkkilä.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VAALITOIMIKUNNAN VALITSEMINEN
Khall 34 §
Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 29.3.–4.4.2017.
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta.
Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä
tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalitoimikunta on päätösvaltainen kolmijäsenisinä. Vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa
asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita
puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Kuntavaaleissa jäsenten ja varajäsenten tulee
kuitenkin edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla
vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita
sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisessa
toimielimessä kunnanvaltuustoa lukuun ottamatta tulee olla kumpaakin sukupuolta
olevia jäseniä vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään
40 %.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
Esityslistan liitteenä toimitetaan edelliset valinnat.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus valitsee vaalitoimikunnan.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja kunnanhallitus valitsi vaalitoimikunnan seuraavasti:
Puheenjohtaja Korvola Marja-Leena
Varapuheenjohtaja Hakala Tuula

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Jäsen Arjovuo Eino
1. varajäsen Hakala Soile
2. varajäsen Soini Timo
3. varajäsen Pesola Juha
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VAALILAUTAKUNTIEN VALITSEMINEN
Khall 35 §
Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 29.3.–4.4.2017.
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita
on kuitenkin oltava vähintään kolme. Vaalilautakunnan varajäsenet on asetettava
siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa
asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita
puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Kuntavaaleissa jäsenten ja varajäsenten tulee
kuitenkin edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.
Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisessa
toimielimessä kunnanvaltuustoa lukuun ottamatta tulee olla kumpaakin sukupuolta
olevia jäseniä vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään
40 %.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
Esityslistan liitteenä toimitetaan edelliset valinnat.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus valitsee Keskikunnan äänestysalueen, Alapään äänestysalueen, Ylipään äänestysalueen sekä Lehmäjoen äänestysalueen vaalilautakunnat.
Ehdotus hyväksyttiin ja kunnanhallitus valitsi vaalilautakunnat seuraavasti:
Keskikunnan äänestysalueen vaalilautakunta
Puheenjohtaja Ojala Heikki
Varapuheenjohtaja Vaismaa Marja
Jäsen Korpela Vesa
Jäsen Keskinen Aino
Jäsen Ihalainen Juha
1.varajäsen Killinen Esa

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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2.varajäsen Hölsö Erkki
3.varajäsen Loukola Eeva
4.varajäsen Saari Raija
5.varajäsen Suorauha Pauli

Alapään äänestysalueen vaalilautakunta
Puheenjohtaja Kauppinen Pentti
Varapuheenjohtaja Mäki Marika
Jäsen Muurimäki Jaana
Jäsen Mäki Esa
Jäsen Hakala Markku
1.varajäsen Lammi Tapani
2.varajäsen Kauppila Pekka
3.varajäsen Kuusikko Liisa
4.varajäsen Uusihaka Anne
5.varajäsen Laine Sami
Ylipään äänestysalueen vaalilautakunta
Puheenjohtaja Raunio Heli
Varapuheenjohtaja Saari Osmo
Jäsen Torpisto Taina
Jäsen Maunuksela Helena
Jäsen Hakala Soile
1.varajäsen Rantala Eila
2.varajäsen Rintamäki Tapio
3.varajäsen Saari Veli
4.varajäsen Huhtala Anne
5.varajäsen Nurmilahti Teijo
Lehmäjoen äänestysalueen vaalilautakunta
Puheenjohtaja Uuttu Aimo
Varapuheenjohtaja Karhu Miia
Jäsen Karhu Henry
Jäsen Saari-Kumpula Raija
Jäsen Vuorela Riitta
1.varajäsen Hakamaa Sari
2.varajäsen Rantakurtakko Markku
3.varajäsen Koskinen Hannele
4.varajäsen Karhu Veli
5.varajäsen Klemetti Kari
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN
Khall 36 §
Isonkyrön kunnan hallintosäännön 75 §: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:
- Perusturvalautakunta
- Sivistyslautakunta

PÄÄTÖS:

15.2.2017
22.2.2017

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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HALLINTOSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN
Khall 37 §
Kunnan ja kuntayhtymän päätöksenteko- ja hallintomenettelystä säädetään kuntalain (410/2015) 12 luvussa. Kuntalain lisäksi menettelyä ohjaavat muun muassa hallintolaki ja hallinnon yleiset periaatteet.
Kuntalain (410/2015) 90 §:n mukaan:
”Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:
1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:
a) toimielimistä ja johtamisesta;
b) kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävistä;
c) henkilöstöorganisaatiosta;
d) taloudenhoidosta;
e) hallinnon ja talouden tarkastuksesta;
f) sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta;
2) päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn liittyvistä seuraavista asioista:
a) toimivallan siirtämisestä;
b) toimielinten kokoontumisesta;
c) varajäsenten kutsumisesta;
d) toimielimen puheenjohtajan tehtävistä;
e) kokouksen tilapäisestä puheenjohtajasta;
f) kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan tai pormestarin läsnäolosta ja
puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa;
g) muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielinten kokouksissa;
h) toimielinten päätöksentekotavoista sekä siitä, miten kunta huolehtii, että sähköiseen kokoukseen ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn osallistumiseen
tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä;
i) esittelystä;
j) pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja tiedoksi antamisesta;
k) asiakirjojen allekirjoittamisesta;
l) asiakirjahallinnon järjestämisestä;
m) asiakirjoista tai tiedon antamisesta perittävistä maksuista;
n) 23 §:ssä tarkoitetun aloitteen käsittelystä ja aloitteen tekijälle annettavista tiedoista;
o) viestinnän periaatteista;
p) menettelystä otettaessa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi;
3) valtuuston toimintaan liittyvistä seuraavista asioista:
a) valtuuston kokousmenettelystä;
b) varavaltuutetun kutsumisesta valtuutetun tilalle;

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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c) valtuutetun aloitteen käsittelystä;
d) valtuutettujen valtuustotyöskentelyä varten muodostamista valtuustoryhmistä;
e) kokouksiin osallistumisesta ja kokouskutsun lähettämisestä sähköisesti;
f) valtuutettujen puheenvuorojen pituudesta yksittäisissä asioissa, jos ne ovat
tarpeen kokouksen kulun turvaamiseksi.
Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset, joilla turvataan kielilaissa
(423/2003) ja muualla laissa säädettyjen kielellisten oikeuksien toteutuminen
kunnan hallinnossa.”
Kuntalain lähtökohtana on, että kaikki johtosäännöllä määrättävät asiat kootaan hallintosääntöön, jolloin ei tarvita muita johtosääntöjä. Hallintosääntöön otetaan määräykset, jotka aiemmin olivat valtuuston työjärjestyksessä, hallintosäännössä, toimielinten johtosäännöissä, taloussäännössä ja tarkastussäännössä. Lain perustelujen
mukaan hallintosääntömääräykset voidaan jakaa eri asiakirjoihin silloin, kun kaikkia
määräyksiä ei kunnan organisaation laajuuden perusteella ole tarkoituksenmukaista
koota yhteen.
Suomen kuntaliitto on laatinut uuden kuntalain mukaisen hallintosäännön pohjaksi
hallintosääntömallin. Malli sisältää mm. valtuuston työjärjestykseen aiemmin sisältyneet määräykset.
Isossakyrössä tehtiin merkittävä hallintosääntöuudistus vuonna 2012, jolloin mm. eri
päävastuualueiden johtosäännöt yhdistettiin hallintosääntöön. Sen jälkeen hallintosääntöä on muutettu tarpeen vaatiessa, merkittävä mm. toimielimien määrää koskeva uudistus tehtiin siten, että se tuli voimaan 1.1.2015 alkaen.
Hallintosääntö uudistetaan kuntalain määräyksestä johtuen siten että se tulee voimaan 1.6.2017. Valmistelun pohjana on käytetty Suomen kuntaliiton mallisääntöä.
Hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi selostaa uudistusta ja esittelee hallintosääntöluonnoksen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsee selostuksen tiedoksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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MUUT ASIAT
Khall 38 §
Jouni Mäkynen esitteli vuokratyöryhmän tekemän selvityksen.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsee esittelyn tiedoksi.
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: 31, 33, 34, 35
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, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.
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 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 29, 30, 32, 36, 37, 38
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 31, 33, 34, 35

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

