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Hintsa Reino
Laine Tommi
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Järvi-Laturi Jaana
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hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
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Todettiin.
PÄÄTÖSVALTAISUUS
ASIAT §

142 - 152

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Mirva Mäki-Rammo

Jaana Järvi-Laturi

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

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

Isonkyrön kunnanvirastossa 5.9.2017
Allekirjoitus

Jouni Mäkynen
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi torstai 7.9.2017 klo 14.00 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.
Toimistosihteeri

Todistaa

Nina Perkiö

Aika ja paikka

Tarja Perkiö
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall 142 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall 143 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouni Mäkynen ja Nina Perkiö.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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JÄSENTEN EHDOTTAMINEN VEROTUKSEN OIKAISULAUTAKUNTAAN
Khall 144 §
Verotuksen oikaisulautakunta on Verohallinnon yhteydessä toimiva valtakunnallinen
toimielin, jonka tehtävänä on käsitellä oikaisuvaatimuksia. Oikaisulautakunnasta
säädetään laissa Verohallinnosta (503/2010). Oikaisulautakunta käsittelee 1.1.2017
alkaen seuraavia asiaryhmiä koskevia oikaisuvaatimuksia: arvonlisäverotus, ennakkoperintä, varainsiirtoverotus ja veronkanto.
Verotuksen oikaisulautakunta toimii jaostoihin jakautuneena. Oikaisulautakunnan
jaostossa on puheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen
varajäsen. Verohallinto määrää jäsenet, joista yksi on Verohallinnon, yksi kuntien
sekä kaksi eri veronmaksajia edustavien järjestöjen ehdottamaa.
Verotuksen oikaisulautakunnassa on 2018 alkaen yhteensä 16 jaostoa, jotka toimivat 7 paikkakunnalla. Jaostot ovat pääosin erikoistuneet siten, että oikaisulautakunnassa on erikseen henkilöverotukseen ja yritysverotukseen erikoistuneita jaostoja.
Vaasassa toimii jaosto nro 10, jonka pääasialliset tehtävät ovat ruotsinkieliset oikaisuvaatimukset, henkilöasiakkaat ja yritysasiakkaat.
Oikaisulautakunnan jäsenen tulee olla perehtynyt verotukseen. Tällä tarkoitetaan
erityistä verotuksen asiantuntemusta.
Kuntaa pyydetään tekemään ehdotus lähimpänä sijaitsevien verotuksen oikaisulautakunnan jaostojen jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen 15.9.2017
mennessä. Oikaisulautakunnan toimikausi alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2022.
Koska oikaisulautakunnan jaostojen määrä on vähäinen suhteessa kuntien lukumäärään, on suositeltavaa, että kaksi tai useampi kunta tekee yhteisen ehdotuksen.
Ehdotuksen mukaan tulee liittää tarvittava selvitys jäsenen ja varajäsenen perehtyneisyydestä verotukseen sekä molempien kirjallinen suostumus tehtävään.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus tekee ehdotuksen valittavasta henkilöstä.
Ehdotus hyväksyttiin ja jäseneksi päätettiin ehdottaa Reino Hintsaa.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TÄYTTÖLUPA VAPAA-AIKAOHJAAJA
Khall 145 §
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kunnanhallitukselta on pyydettävä
lupa virkojen ja toimien vakinaiseen täyttämiseen. Kirjasto- ja vapaaaikatoimenjohtaja Mia Penttala-Salli pyytää täyttölupaa vapaa-aikaohjaajan toimen
vakinaiseen täyttämiseen 1.1.2018 alkaen vakituisen työntekijän irtisanoutumisen
johdosta. Tehtävät hoidetaan siihen saakka sijaisjärjestelyin.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Mia Penttala-Salli, puh. (06)
470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan vapaa-aikaohjaajan toimen vakinaiseen
täyttämiseen.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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PRESIDENTINVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYKSEN JÄRJESTÄMINEN, VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKAT SEKÄ ULKOMAINONTA
Khall 146 §
Presidentinvaalien ennakkoäänestys on kotimaassa 17.–23.1.2018. Varsinainen
vaalipäivä on 28.1.2018. Jos 28.1.2018 toimitettavassa vaalissa kukaan ehdokkaista
ei saa vähintään puolta annetuista äänistä, toimitetaan kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä toinen vaali sunnuntaina 11.2.2018. Toisen vaalin ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 31.1.–6.2.2018.
Vaalilain mukaan kunnanhallitus päättää ennakkoäänestyspaikoista, ennakkoäänestyspaikkoina olevista sosiaalihuollon toimintayksiköistä sekä varsinaisen vaalipäivän
äänestyspaikoista. Kunnanhallitus päättää ennakkoäänestyspaikan päivittäisistä aukioloajoista, jotka tulee olla arkisin klo 8-20 välillä sekä lauantaisin ja sunnuntaisin
klo 9-18 välillä. Varsinaisena vaalipäivänä äänestyspaikat ovat auki klo 9-20.
Ennakkoäänestys on vuodesta 2003 lähtien järjestetty kirjastossa. Ennakkoäänestyspaikkana olevana sosiaalihuollon yksikkönä on ollut Laurilan palvelukeskus. Varsinaisena vaalipäivänä äänestyspaikat olivat viime vaaleissa Pohjankyrön talo, Kylkkälän koulu, Ylipään nuorisoseura ja Lehmäjoen nuorisoseura. Äänestyspaikoista
päätettäessä tulee huomioida myös liikuntaesteisten pääsy äänestyspaikoille.
Suomen Kuntaliitto suosittelee, että vaalien ulkomainonta aloitetaan viikkoa ennen
ennakkoäänestyksen aloittamista eli 10.1.2018.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää, että
-

yleinen ennakkoäänestys järjestetään Isonkyrön kunnan kirjastossa seuraavin
aukioloajoin:
ke-pe 17.–19.1.2018 klo 12–19
la-su 20.–21.1.2018 klo 10–14
ma-ti 22.–23.1.2018 klo 12–19
sekä tarvittaessa:
ke-pe 31.1.–2.2.2018 klo 12–19
la-su 3.–4.2.2018 klo 10–14
ma-ti 5.–6.2.2018 klo 12–19

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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PÄÄTÖS:
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-

ennakkoäänestyspaikkana olevaksi sosiaalihuollon toimintayksiköksi määrätään
Laurilan palvelukeskus

-

varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat ovat Keskikunnan äänestysalueella Pohjankyrön talo, Alapään äänestysalueella Kylkkälän koulu, Ylipään äänestysalueella Ylipään nuorisoseura ja Lehmäjoen äänestysalueella Lehmäjoen nuorisoseura.

-

vaalien ulkomainonta aloitetaan suosituksen mukaisesti.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

4.9.2017

Sivu

216

NUORISOVALTUUSTON ASETTAMINEN JA TOIMINTASÄÄNTÖ
Sivltk 26.4.2017, 16 §
Kuntalain (410/2015) 26 § mukaan Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuusto voi olla useamman kunnan yhteinen. Nuorisovaltuustolle
on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun,
valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan
asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai
liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja
nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten
osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.
Nuorisovaltuuston perustaminen Isossakyrössä on kirjattu tavoitteeksi nuorisotoimen talousarvioon 2017. Lisäksi hallintosääntötoimikunta on kokouksessaan
3.4.2017 päättänyt, että hallintosääntöön kirjataan nuorisovaltuusto tai vastaava vaikuttajaryhmä.
Nuorisovaltuuston perustamista Isoonkyröön on valmistellut ma. vapaa-aikaohjaaja
Laura Lahti.
Lisätietoja antaa ma. vapaa-aikaohjaaja Laura Lahti, puh. 050 314 2354 sekä kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Mia Penttala-Salli, puh. 050 466 4120.

JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle nuorisovaltuuston perustamista Isoonkyröön 1.6.2017 alkaen siten, että
-

-nuorisovaltuustossa olisi 8 jäsentä + 2-5 varajäsentä,
-nuorisovaltuuston esittelijänä toimisi nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja,
-nuorisovaltuuston jäsenet olisivat 13-19 –vuotiaita isokyröläisiä,
-nuorisovaltuuston toimikausi olisi kaksi vuotta,
-nuorisovaltuusto valitsisi keskuudestaan edustajat eri lautakuntiin (yksi/lautakunta) ja edustajalla olisi läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnassa,
- varataan määräraha kokouspalkkioihin ym. kuluihin
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Khall 15.5.2016, 72 §
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan ehdotuksen ja toteaa, että nuorisovaltuustoa koskevat valmistelevat ym. tehtävät kuuluvat 1.6.2017 perustettavan hyvinvointilautakunnan kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden tehtäväalueelle.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Khall 4.9.2017, 147 §
Hallintosäännön 11 §:n mukaan kunnassa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja
vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä
päättää kunnanhallitus.
Sivistyslautakunta on päättänyt kokouksessaan 17.5.2017 § 30 esittää kunnanhallitukselle, että Isonkyrön nuorisovaltuustoon 1.6.2017 alkaen nimitetään:
Varsinaisiksi jäseniksi:
Akseli Alapeltola
Emilia Hannuksela
Ella Harju
Anni Ikola
Anni Jaurila
Alina Lahti
Tytti Lehtimäki
Oona Lehtokunnas
Varajäseniksi:
Tuuli Raunio
Emma Killinen
Elisa Hämäläinen
Nuorisovaltuusto on laatinut ehdotuksen Isonkyrön nuorisovaltuuston toimintasäännöksi sekä valmistellut nuorisovaltuuston kokoonpanon.
Lisätietoja antaa vs. vapaa-aikaohjaaja Laura Lahti, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus
-

nimeää toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2019 nuorisovaltuustoon

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Varsinaisiksi jäseniksi:
Akseli Alapeltola
Emilia Hannuksela
Ella Harju
Anni Ikola
Anni Jaurila
Alina Lahti
Tytti Lehtimäki
Oona Lehtokunnas
Varajäseniksi:
Tuuli Raunio
Emma Killinen
Elisa Hämäläinen
PÄÄTÖS:

hyväksyy liitteen mukaisen Isonkyrön nuorisovaltuuston toimintasäännön.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

4.9.2017

Sivu

219

LIIKUNTAHALLIN HANKESUUNNITELMA JA LUONNOSPIIRUSTUKSET
Khall 148 §
Isonkyrön kunnan valtuusto on 16.11.2016 26 §:ssä hyväksynyt Isonkyrön kunnan
taloussuunnitelmassa investointisuunnitelman, jossa liikuntahallin rakentamiselle on
varattu vuodelle 2017 100 000 euroa ja vuodelle 2018 1 900 000 euroa.
Kunnanhallitus on 28.11.2016 156 § valinnut Liikuntahallin suunnittelutoimikunnan.
Suunnittelutoimikunta on valmistellut liikuntahallin hankesuunnitelmaa, joka on kunnanvaltuuston käsittelyssä syksyllä 2017. Toimikunta on kuullut kunnassa toimivia
liikuntaseuroja sähköpostikyselyllä ja kaikkia käyttäjiä yhteisessä keskustelutilaisuudessa. Lisäksi kuntalaiset ovat voineet osallistua valmisteluun otakantaa.fi palvelussa ja paperilomakkeilla.
Tavoitteena on, että koulukeskuksen nykyinen liikuntahalli ja Keskustan alakoulun
liikuntatilat sekä uusi liikuntahalli muodostavat kokonaisuuden, joka palvelee mahdollisimman laajasti eri toimijoiden tarpeita. Valmistellun tarveselvityksen, tilaohjelman ja luonnossuunnitelmien perusteella hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 3,5–3,9 miljoonaa euroa.
Kunnanvaltuusto on 15.6.2017 34 §:ssä hyväksynyt talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman 2017–2019 investointisuunnitelman muuttamisen/liikuntahallin osata
siten että taloussuunnitelma vuosille 2017–2018 on muutettu niin, että liikuntahallin
rakentamiseen on varattu menomäärärahaa 100 000 euroa vuodelle 2017, menoja
2 000 000 euroa ja tuloja 450 000 vuodelle 2018 sekä menoja 1 600 000 ja tuloja
300 000 euroa vuodelle 2019.
Kunnanjohtaja Eino Toivola on pyytänyt 20.6.2017 hyvinvointi-, perusturva- ja sivistyslautakunnilta sekä tekniseltä lautakunnalta lausuntoa suunnittelutoimikunnan
valmistelemasta liikuntahallin hankesuunnitelmasta.
Sivistyslautakunta on 27.6.2017 § 43 päättänyt antaa seuraavan lausunnon:
-

”Hankesuunnitelmaluonnos on kattava. Nykytilanne on kartoitettu laajasti,
ja tarpeellisuus on perusteltu monin tavoin.
Luonnospiirustukset ovat hyvät. Monikäyttöisyys eri lajien kannalta on
huomioitu. Varastotila on hyvä, iso ja yhtenäinen. Kenttä on riittävän kokoinen varoalueineen (virallinen salibandykenttä, koripallo, futsal, käsipallo,
lentopallokentät 3 kpl poikittain jne.).

Perusopetus ja lukio
Taustaa: Lukuvuonna 2017 - 18 koulukeskuksen alueella (Keskustan koulu,
Isonkyrön yläkoulu ja Kyrönmaan lukio) liikkuu päivittäin yhteensä 543 lasta ja
nuorta, ja viikossa heillä on liikuntatunteja keskimäärin noin 73 h.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Kyrönmaan lukiossa toimii urheilulinja, urheilulinjalla opiskelee yli 30 erilajien lukiolaista. Lukio tarjoaa kaikille linjalaisille voimaharjoittelun perusteet ja lisäksi salibandyn ja lentopallon lajivalmennusta.
-

-

Liikuntahalli tulee parantamaan ja helpottamaan koulujen liikuntatuntien järjestämistä oleellisesti. Erityisesti se mahdollistaa sisäliikuntaryhmien samanaikaisen toimimisen niin alakoulun kuin yläkoulun ja lukion kohdalta.
Liikuntahalli luo uusia mahdollisuuksia Kyrönmaan lukion urheilulinjan kehittämiselle, lajikirjon laajentamiselle ja tukee näin koko lukion toimintaa
Koulujen kerhotoiminta voi alkaa jo heti alakoulun tuntien loputtua, mikä
edistää lasten hyvinvointia ja terveyttä
Hallin tulee olla monikäyttöinen, luoda mahdollisuudet monien eri lajien
opettamiselle, harrastamiselle ja kokeilemiselle

Muuta:
-

-

-

-

Varhaiskasvatuksen lapsiryhmät voivat saada päivävuoroja sisäliikuntatiloista samoin kuin kansalaisopistotoiminta
Koko koulukeskuksen alueen liikuntapaikkoja tulee tarkastella kokonaisuutena ja keskittää toimintoja kullekin ryhmälle sopivimpiin tiloihin
Sisäliikuntatilojen lisääntyminen parantaa kuntalaisten, niin lasten, nuorten
kuin vanhempien, harrastusmahdollisuuksia huomattavasti ja edistää hyvinvointia
On huolehdittava että kokonaismäärään tulevat lisävuorot palvelevat muutakin kuin kilpaurheilua (kaikki tilat yhteensä)
Luonnospiirustuksissa oleva kokonaisuus, koulukeskus keittiöineen, nykyinen halli jne. mahdollistaa monenlaisten isojenkin tapahtumien järjestämisen Isossakyrössä.
Tulisi tarkastella tapahtumienjärjestämismahdollisuudet, Areena –
tyyppinen.
Käyttö- ja huoltokustannukset ja ympäristön muutoksista aiheutuvat kustannukset esim. parkkialueet tulee laskea ja huomioida
Tutkittava erilaiset tulonhankkimismahdollisuudet, tulot ja tuotot esim. kaikenlaiset tapahtumat, tilanvuokraus ulkopaikkakuntalaisten järjestämiin peleihin yms.
Hallin välittömässä yhteydessä on oltava riittävän suuri kanttiinitila
Selvitettävä onko mahdollista yhdistää nuorisotila hallin tiloihin
Onko katsomot riittävän kokoiset?
Esteettömyys, liikuntarajoitteiset tulee huomioida”

Tekninen lautakunta on 22.8.2017 § 69 päättänyt antaa seuraavan lausunnon:
”Liikuntahallin rakentamisessa on huomioitava seuraavat seikat:
-

käyttäjäystävällisyys
kustannustehokkuus

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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terve rakennus
teknisiltä ratkaisuiltaan yksinkertainen ja selkeä
energiataloudellisuus
huollon ja kunnossapidon helppous ja yksinkertaisuus
monikäyttöisyys.”

Perusturvalautakunta on 24.8.2017 § 43 päättänyt antaa seuraavan lausunnon:
”Perusturvalautakunta puoltaa liikuntahallin rakentamista Isoonkyröön. Liikuntahalli mahdollistaa monipuolisemman liikkumisen ja harjoittelun Isossakyrössä sekä erilaisten tapahtumisen järjestämisen. Nämä asiat tukevat isokyröläisten
psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Liikuntahallin tulee olla kaikenikäisten isokyröläisten käytettävissä.”
Hyvinvointilautakunta on 24.8.2017 § 8 päättänyt antaa seuraavan lausunnon:
”Hankesuunnitelman luonnoksessa on monipuolisesti käsitelty eri käyttäjien tarpeet sekä hankkeen tekniset näkökohdat. Hankesuunnitelma sisältää ne asiat,
jotka valtionavustushakemuksessa edellytetään.
Huomioitavaa:
Vapaa-ajan käyttäjät sekä hallissa työskentelevät henkilöt (mm. liikunnanopettajat, siivous, huolto) tulee ottaa jatkossakin suunnitteluun mukaan
Yläkerran omavartalovoima-alueesta tulee tehdä liikuntatila, jota kaikki kuntalaiset voivat käyttää. Tämä lisää kuntalaisten liikuntamahdollisuuksia
Yläkertaan tulee olla esteetön kulku
Esteettömiä katsomopaikkoja tulee olla
Hallin sisäkorkeus 7 m ei ole riittävä kaikille lajeille ja sarjoille. Esim. lentopallon SM-liigassa on väh. 8 m korkeusvaatimus.
Hallin koko näyttää olevan riittävä tällä hetkellä, mutta suunnittelussa tulee
huomioida tulevaisuuden laajennusmahdollisuudet
Uuteen halliin tarvitaan riittävät kahviotilat, koska kahvion pitäminen esim.
turnaustapahtumissa on seuroille tärkeä varainhankintamuoto
Pukuhuoneita tulee olla vähintään neljä
Suunnitelmassa wc-tiloja on liian vähän. Jokaisessa pukuhuoneessa tulee
olla oma wc ja yleisö-wc:itä tulee olla enemmän sekä ylä- että alakerrassa
Ovien lukituksiin kiinnitettävä huomiota: nykyään avaimen haltija laittaa
oven väliin kiven tms., jolloin hukkaantuu lämpöä ja asiattomat henkilöt
saattavat päästä sisään. Avaimen haltija voisi esimerkiksi hallin sisältä kytkeä lukituksen pois 15-30 minuutiksi.
Tapahtumia varten tulee olla riittävästi sähköpistokkeita ja tarpeeksi suuret
ovet. Lattiamateriaalin tulee kestää esim. lavarakenteita ja niiden liikuttelua
sekä tapahtumayleisöä
Mahdollisuus rakentaa nuorisotila uuden liikuntahallin yhteyteen selvitettävä
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Halleihin kulku tulee saada ohjattua ns. Tolkin puolelle. Liikuntahallissa käy
paljon ulkopaikkakuntalaisia, joten parkkipaikalle tulee olla selkeät opasteet
tieltä
Yleisurheilijoiden harjoittelua varten hallissa olisi hyvä olla esim. kuularinki
ja muita mahdollisia lajiharjoittelupaikkoja
Ylläpitokustannukset tulee pitää kohtuullisina

Tällä hetkellä vapaa-aikaohjaaja hoitaa sekä nuorisotoimen että liikuntatoimen
tehtävät. Nuorisotoimen osuus työajasta on 70 % ja liikuntatoimen 30 %. Uuden
hallin myötä liikuntatoimeen liittyvien työtehtävien määrä kasvaa, jolloin tarvitaan
uusi työntekijä liikuntatoimeen.
Uudet liikuntatilat ja liikuntatoimen työntekijä mahdollistavat myös kunnan oman
liikuntatoiminnan järjestämisen. Tällöin monipuolista ja helposti saavutettavaa liikuntatoimintaa voidaan järjestää kaikille kuntalaisille lapsista eläkeläisiin ja erityisryhmiin sekä päivä- että ilta-aikaan. Erityisliikunnan järjestäminen on kunnan
tehtävä ja sen järjestämiseen tarvitaan em. uutta työntekijäresurssia.”
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Juha Försti ja kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja
Mia Penttala-Salli, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
- kunnanvaltuusto hyväksyy hankesuunnitelman ja siihen sisältyvät liitteet.
- lautakuntien lausunnot huomioidaan hankkeen tarkemmassa suunnittelussa.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________
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LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄLLE
Perusturvaltk 24.8.2017, 39 §
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä pyytää esityksiä taloussuunnitelmaansa
toimintansa kehittämistä varten vuosina 2018- 2020. Vastaukset lausuntopyyntöön
tulee esittää 2.9.2017 mennessä.
Isonkyrön kunnasta halutaan painottaa edellisten vuosien tapaan sitä, että Eskoon
ja kuntien välisessä yhteistyössä asiakkaille suunnatut palvelut tulisi pystyä järjestämään siten, että asiakas saa tarpeidensa mukaiset riittävät palvelut kustannustehokkaasti. Huolellinen kustannusten tarkastelu ja palvelujen mahdollisimman tehokas tuottaminen on kaikkien jäsenkuntien kannalta hyvä asia. Suoritehinnat tulee pitää vähintään vuoden 2017 tasolla.
Tärkeä kehittämisen painopiste tulee olla kehitysvammaisten henkilöiden terveyspalvelujen järjestäminen osana yleistä terveydenhuoltoa, joka on myös valtakunnallinen kehittämisen painopiste. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän, erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon välistä yhteistyötä ja työnjakoa tulee kehittää.
Tässä kehittämistyössä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä voi toimia ns. veturina.
Kehittämistyötä tulisi painottaa myös kehitysvammaisten asumisvaihtoehtojen laajentamisessa. Uutta innovatiivista palvelutarjontaa tarvitaan, jotta voidaan tukea
nuorten kehitysvammaisten mahdollisuuksia asua itsenäisemmin. Lisäksi myös
nuorten kehitysvammaisten työllistymismahdollisuuksiin tulee työtoiminnan kautta
löytää uusia väyliä.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486
PTJ:N
EHDOTUS:

Perusturvalautakunta päättää
-

PÄÄTÖS:

esittää kunnanhallitukselle pykälätekstin mukaisen lausunnon lähetettäväksi Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palvelujen kehittämiseksi vuosina 20182020.

Ehdotus hyväksyttiin.
___________

Khall 4.9.2017, 149 §
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää antaa Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymälle perusturvalautakunnan esityksen mukaisen lausunnon.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN
Khall 150 §
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:
-

PÄÄTÖS:

Nuorisovaltuuston pöytäkirja
Sivistyslautakunta
Ympäristölautakunta
Tekninen lautakunta
Hyvinvointilautakunta
Perusturvalautakunta

12.6.2017
27.6.2017
22.8.2017
22.8.2017
24.8.2017
24.8.2017

Ehdotus hyväksyttiin.
__________
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KESKUSTAN ASEMAKAAVA TOLKIN ALUEELLA
Jaosto 13.3.2017, 8 §
Asemakaavan laajennuksen tavoitteena on osoittaa Tolkin alueelle teollisuuden tarpeisiin uusia tontteja. Kaavoitettavat tontit kytkeytyvät olemassa olevan teollisuusalueen yhteyteen. Asemakaavan tavoitteena on myös turvata alueen luontoarvot sekä
muuttaa voimassa olevan kaavan viheralueen merkintä VP (puisto), vastaamaan paremmin alueen käyttötarkoitusta (lähivirkistysalue).
Asemakaavaluonnos, luonnosvaiheen kaavaselostus sekä OAS ovat liitteenä.
Asemakaavahanketta selostaa kokouksessa projektipäällikkö Susanna Paananen,
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Juha Försti 06-470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS: Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää, että
-

asetetaan Tolkin aluetta koskevan asemakaavan luonnosaineisto yleisesti nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten MRL 62 § ja MRL 30 § tarkoittamalla tavalla

-

nähtävillä olosta ilmoitetaan kunnan kotisivulla, julkisten kuulutusten ilmoitustaululla
sekä Pohjankyrö-lehdessä

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Raili Varo poistui kokouksesta tämän pykälän esittelyn aikana
kello 17.50.
Merkittiin, että Susanna Paananen oli kutsuttuna asiantuntijana tämän asian
esittelyn ajan.
__________

Jaosto 5.6.2017, 23 §
Asemakaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävänä 30.3.2017 – 2.5.2017.
Luonnoksesta ei ole jätetty huomautuksia määräaikaan mennessä.
Viranomaisten antamien lausuntojen referaatit ja kaavoittajan vastineet
niihin sisältyvät kaavaselostukseen.
Asemakaavaehdotus ja kaavaselostus ovat liitteenä.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Juha Försti p. 06 470 1111.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Elinkeino- ja kaavoitus päättää, että
-

Isonkyrön keskustan asemakaavan Tolkin aluetta koskeva ehdotus
asemakaavaksi asetetaan yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi

-

muistutukset ja lausunnot kaavaehdotuksesta tulee toimittaa kuntaan
kaavaehdotuksen nähtävänäoloaikana.

Hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Jaosto 4.9.2017, 27 §
Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävänä 19.6.2017-11.8.2017. Ehdotuksesta annetut lausunnot ja muistutukset ovat liitteenä. Kaavoittajan laatimat vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin sisältyvät kaavaselostukseen.
Saadun palautteen perusteella hyväksymiskäsittelyyn on tässä vaiheessa tarkoituksenmukaista viedä kortteli 436 sekä siihen liittyvä katu- ja virkistysalue.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Juha Försti, p. 06-4701111.
KJ:N
EHDOTUS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että
- Keskustan asemakaava (liite) ja kaavaselostus (liite) Tolkin alueella hyväksytään
liitteen mukaisena.
Merkittiin, että Jari Viertola poistui esteellisenä (intressijäävi) kokouksesta tämän
asian käsittelyn ajaksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
___________

Khall 4.9.2017, 151 §
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
- Keskustan asemakaava (liite) ja kaavaselostus (liite) Tolkin alueella hyväksytään
liitteen mukaisena.
Merkittiin, että Jari Viertola poistui esteellisenä (intressijäävi) kokouksesta tämän
asian käsittelyn ajaksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

4.9.2017

Sivu

227

AJANKOHTAISET ASIAT
Khall 152 §
Kunnanjohtaja selostaa ajankohtaisista asioista.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Eino Toivola, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus merkitsee selostuksen tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Helena Tuuri-Tammela poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn
aikana klo 19.05.
__________
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 146-147
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: 142-145, 148-152
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 146-147
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