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Pasi Myllyniemi
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Kati Harjunpää § 18
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

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

Isonkyrön kunnanvirasto 22.04.2021
Allekirjoitus

Sami Nikula
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Heidi Sivula

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi torstai 22.4.2021 klo 14.00 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Hyvltk § 11

PÄÄTÖS:
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Todettiin että etäyhteydellä kokouksessa mukana ovat Harri Niemi ja Helena TuuriTammela.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Hyvltk § 12
Hyvinvointilautakunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka kaksi lautakunnan
kokouksissa erikseen valittua pöytäkirjantarkastajaa tarkastaa pöytäkirjan nähtävänä oloaikana.

HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi jäsentä.
PÄÄTÖS:
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Sami Nikula ja Heidi Sivula.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNTALAISALOITE / NUORTEN OMA TILA
Hyvltk 20.4.2021 § 13
112 allekirjoittajaa (ens. Alisa Torkko ja Ada Minni) ovat 11.5.2017 tehneet kuntalaisaloitteen, että nuorille osoitettaisiin oma paikka, missä he voisivat olla rauhassa.
Sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta ja tekninen lautakunta ovat käsitellyt asiaa
kokouksissaan vuosina 2017-2019.
Hyvinvointilautakunta on ehdottanut 29.10.2019 § 44 kunnanhallitukselle, että
Restahovin tilat hankitaan kunnan nuorisopalvelujen käyttöön. Vuokrasopimuksen
valmistelu on kesken koronavirustilanteen ja siitä johtuvien kokoontumisrajoitusten
takia. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.5.2020 § 15 todennut aloitteen käsittelyn keskeneräiseksi.
Nuorisolle on löytynyt edellisen aloitteen käsittelyn jälkeen oma heidän käyttöönsä
soveltuva tila kunnan omasta kiinteistöstä, kunnantalon 1. kerroksesta, jossa nuoriso on kokoontunut elokuusta 2020 alkaen.
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja
mi.sukunimi@isokyro.fi.

Antti Iivari

puh.

050 466 4120,

etuni-

HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta toteaa, että aloite on hyvinvointilautakunnan osalta loppuun
käsitelty.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNTALAISALOITE / MONIPUOLINEN LIIKUNTAPAIKKA VERKOSTO
Kokoomuksen valtuustoryhmä on 9.11.2017 jättänyt valtuustoaloitteen, jossa esitetään monipuolisen liikuntapaikkaverkoston ylläpitämisen ja omaehtoisen vapaaajan liikunnan lisäämisen hyvinvointisuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
Hyvinvointilautakunta esittää 26.4.2018 § 18, että vuoden 2019 talousarvioon varataan määrärahaa kuntopolun rakentamiseksi Välimäen metsäalueelle ja kuntorappusten rakentamiseksi kuntopolun yhteyteen sekä ulkokuntoiluvälineiden
hankkimiseksi koulukeskuksen alueelle. Kuntopolun rakentamisessa säilytetään
luonnonmukaisuus ja ainakin yksi pulkkamäki.
Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 29.10.2019 § 46 todennut, että
teknisten palvelujen budjetissa 2020 on varattu määrärahaa ulkoliikuntapaikkojen
kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Välimäen kallion kuntoportaiden rakentaminen
otetaan huomioon kyseisessä suunnitelmassa.
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.5.2020 § 15 todennut aloitteen käsittelyn
keskeneräiseksi.
Hyvltk 20.4.2021 § 14
Hyvinvointijohtaja on osallistunut koulukeskuksen piha-alueiden kehittämissuunnitelmien laadintaan yhdessä teknisen osaston ja sivistyspalveluiden henkilöstön
kanssa. Suunnittelussa on huomioitu keskustan alueen ulkoliikuntapaikkojen kokonaisvaltainen kehittäminen.
Tekninen lautakunta on käsitellyt koulukeskuksen piha-alueiden kehittämistä kokouksessaan 6.4.2021 § 44 ja esittänyt kunnanhallitukselle kehittämissuunnitelman
ja siihen liittyvän toteutusjärjestyksen hyväksymistä. Lisäksi teknisen lautakunnan
esityksessä kunnanhallitukselle esitetään, että hyvinvointijohtaja, johtava rehtori ja
tekninen johtaja valitsevat käyttäjiä kuultuaan alueelle sopivat toimintavälineet hyväksytyn talousarvion puitteissa.
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja
mi.sukunimi@isokyro.fi.

Antti Iivari

puh.

050 466 4120,

etuni-

HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta toteaa, että aloite on hyvinvointilautakunnan osalta loppuun
käsitelty.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNTALAISALOITE / KUNTORATA KOULUKESKUKSEN VIEREEN
Hyvltk 20.4.2021 § 15
Elisabeth Killinen on lähettänyt 25.3.2020 kuntalaisaloitteen kuntoradan rakentamisesta Isonkyrön koulukeskuksen viereen.
Hyvinvointijohtaja on osallistunut koulukeskuksen piha-alueiden kehittämissuunnitelmien laadintaan yhdessä teknisen osaston ja sivistyspalveluiden henkilöstön
kanssa. Suunnittelussa on huomioitu keskustan alueen ulkoliikuntapaikkojen kokonaisvaltainen kehittäminen.
Tekninen lautakunta on käsitellyt koulukeskuksen piha-alueiden kehittämistä kokouksessaan 6.4.2021 § 44 ja esittänyt kunnanhallitukselle kehittämissuunnitelman
ja siihen liittyvän toteutusjärjestyksen hyväksymistä. Lisäksi teknisen lautakunnan
esityksessä kunnanhallitukselle esitetään, että hyvinvointijohtaja, johtava rehtori ja
tekninen johtaja valitsevat käyttäjiä kuultuaan alueelle sopivat toimintavälineet hyväksytyn talousarvion puitteissa.
Hyvinvointijohtaja hallinnoi ”Teemareitistö”-hanketta, jossa koko kunnan alueelle tulee eripituisia patikointi-, maastopyöräily- ja melontareittejä. Yksi patikointireiteistä
tulee Lapinmäen alueelle vuoden 2021 aikana.
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja
mi.sukunimi@isokyro.fi.

Antti Iivari

puh.

050 466 4120,

etuni-

HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta toteaa, että aloite on hyvinvointilautakunnan osalta loppuun
käsitelty.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNTALAISALOITE / ETÄ-ISOKYRÖ HANKE
Hyvltk 20.4.2021 § 16
Mirva Mäki-Rammo ja Helena Tuuri-Tammela ovat jättäneet 1.9.2020 kuntalaisaloitteen Etä-Isokyrö-hankkeesta, jossa tarjotaan työlle paikka, kootaan työyhteisö ja mahdollistetaan tietoliikenneyhteydet sekä mm. videoneuvottelumahdollisuudet.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 11.1.2021 § 10 todennut, että vuoden 2021 talousarvion investointiosassa on varattu Pohjankyrön talon peruskorjauksen tarvekartoitukseen ja suunnitteluun 30.000 euroa. Peruskorjausta on suunniteltu
suunnitelmakauden vuosille 2022-2023 (334.000 euroa ja 150.000 euroa).
Ennen peruskorjauksen varsinaista suunnittelua on tarpeen kartoittaa Pohjankyrön talon tulevia käyttötarpeita ja kiinteistön peruskorjaustarvetta. Tätä varten
kunnanhallitus päätti nimetä Pohjankyröntalon peruskorjauksen tulevia käyttötarpeita ja kiinteistön peruskorjaustarvetta kartoittamaan työryhmän. Työryhmän on
annettava kartoituksesta raportti kunnanhallitukselle 30.4.2021 mennessä.
Tällä hetkellä Pohjankyrön talo ei ehkä vastaa kaikkiin etätyöpisteiden vaatimuksiin.
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari puh. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta toteaa
- ettei näe nykyisellään estettä Pohjankyrön talon tilojen vuokraamiseksi
etätyökäyttöön
- että aloite on hyvinvointilautakunnan osalta loppuun käsitelty
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Kokouspäivämäärä

Sivu
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HYVINVOINTIPALVELUIDEN VUODEN 2021 AVUSTUKSET / LIIKUNTA JA NUORISO
Hyvltk 11.3.2021 § 9
Hallintosäännön 35 § 1. kohdan mukaan hyvinvointilautakunta päättää nuoriso- ja
liikuntajärjestöjen sekä kulttuuritoimintaan tarkoitettujen perus- ja kohdeavustusten perusteista ja jakamisesta.
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari puh. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta hyväksyy liitteiden mukaiset nuoriso-, liikunta-, ja kulttuuripalveluiden avustusohjeet ja julistaa nuoriso- ja liikuntatoiminnan avustukset
haettavaksi yleisavustuksina sekä kohdeavustuksina. Kulttuuritoiminnan avustukset julistetaan haettavaksi kohdeavustuksina.
Vuoden 2021 kaikkien avustusten erityisteemana on terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen, joissa toivotaan huomioitavan myös mahdollisten koronarajoitusten
jatkuminen vuoden loppuun.
Hakuilmoitus julkaistaan Pohjankyrö-lehdessä ma 15.3.2021. Hakuaika päättyy
ma 12.4.2021 klo 15. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida, muutoin kuin siinä tapauksessa, että haettavien avustusten summa alittaa avustuksiin budjetoidun rahasumman. Myöhästyneet hakemukset käsitellään palautusjärjestyksessä ja mahdollisia avustuksia myönnetään budjetin sallimissa rajoissa.
Säännöistä poiketen vuodelle 2020 myönnetyt kohdeavustukset, mutta koronasta
johtuvien rajoitusten takia toteuttamatta jääneet avustuskohteet eivät aiheuta ”karenssia”. Hakemusten liitteenä vaaditut yleensä vuosikokouksessa vahvistettavat
asiakirjat eivät tarvitse olla vuosikokouksen vahvistamia hakuvaiheessa, mikäli
koronarajoitukset ovat estäneet vuosikokouksen kokoontumisen. Myönnetyt
avustukset pannaan täytäntöön kuitenkin vasta vuosikokouksessa vahvistettujen
asiakirjojen toimittamisen jälkeen.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Hyvltk 20.4.2021 § 17
Liikunta- ja nuorisopalveluiden avustuksia haki kaiken kaikkiaan määräaikaan
mennessä yhteensä 19 hakijaa ja 1 määräajan jälkeen. Koronan aiheuttamien
kokoontumisrajoitteiden vuoksi kaikki hakijat eivät ole pystyneet toimittamaan yhdistyksen vuosikokouksen vahvistamia asiakirjoja.
Avustusohjeessa todetaan, että avustuksia myönnettäessä huomioidaan toiminnan merkitys kunnan järjestämän toiminnan kannalta, avustuksen tarve, toiminnan tarkoitus, laatu ja laajuus sekä omarahoitus ja muualta saadut avustukset.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Merkitystä kunnan järjestämän toiminnan kannalta on arvioitu siten, tarjoaako
kunta vastaavaa toimintaa. Avustuksen tarvetta on arvioitu hakijan tuloslaskelman ja taseen, sekä toiminta-/rahoitussuunnitelman perusteella. Tarkoituksessa,
laadussa ja laajuudessa on huomioitu toiminnan tarkoitus ja vaikuttavuus. Omarahoitusosuus on huomioitu kohdeavustuksissa.
Koska määräaikaan mennessä tulleiden hakemusten avustusmäärä ylitti jaettavissa olevan summan, ei määräajan jälkeen tullutta hakemusta ole otettu käsittelyyn.
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari puh. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyväksytään liitteen mukaiset liikunta- ja nuorisopalveluidenavustukset. Kohdeavustukset maksetaan avustusohjeen mukaisesti hyväksyttyjä tositteita vastaan.
Lisäksi niiden yhdistysten osalta, jotka eivät vuosikokouksen vahvistamia asiakirjoja ole pystyneet vielä toimittaa, vaaditaan näiltä avustusohjeessa lueteltujen asiakirjojen toimittaminen ennen kyseessä olevan avustuksen maksamista.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
Helena Tuuri-Tammela poistui esteellisenä klo 19.14 (yhteisöjäävi), Anni Ikola
poistui esteellisenä päätöksenteon ajaksi klo 19.25-19.26 (yhteisöjäävi).
________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Sivu
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HYVINVOINTIPALVELUIDEN VUODEN 2021 AVUSTUKSET / KULTTUURI
Hyvltk 11.3.2021 § 9
Hallintosäännön 35 § 1. kohdan mukaan hyvinvointilautakunta päättää nuoriso- ja
liikuntajärjestöjen sekä kulttuuritoimintaan tarkoitettujen perus- ja kohdeavustusten perusteista ja jakamisesta.
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari puh. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta hyväksyy liitteiden mukaiset nuoriso-, liikunta-, ja kulttuuripalveluiden avustusohjeet ja julistaa nuoriso- ja liikuntatoiminnan avustukset
haettavaksi yleisavustuksina sekä kohdeavustuksina. Kulttuuritoiminnan avustukset julistetaan haettavaksi kohdeavustuksina.
Vuoden 2021 kaikkien avustusten erityisteemana on terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen, joissa toivotaan huomioitavan myös mahdollisten koronarajoitusten
jatkuminen vuoden loppuun.
Hakuilmoitus julkaistaan Pohjankyrö-lehdessä ma 15.3.2021. Hakuaika päättyy
ma 12.4.2021 klo 15. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida, muutoin kuin siinä tapauksessa, että haettavien avustusten summa alittaa avustuksiin budjetoidun rahasumman. Myöhästyneet hakemukset käsitellään palautusjärjestyksessä ja mahdollisia avustuksia myönnetään budjetin sallimissa rajoissa.
Säännöistä poiketen vuodelle 2020 myönnetyt kohdeavustukset, mutta koronasta
johtuvien rajoitusten takia toteuttamatta jääneet avustuskohteet eivät aiheuta ”karenssia”. Hakemusten liitteenä vaaditut yleensä vuosikokouksessa vahvistettavat
asiakirjat eivät tarvitse olla vuosikokouksen vahvistamia hakuvaiheessa, mikäli
koronarajoitukset ovat estäneet vuosikokouksen kokoontumisen. Myönnetyt
avustukset pannaan täytäntöön kuitenkin vasta vuosikokouksessa vahvistettujen
asiakirjojen toimittamisen jälkeen.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Hyvltk 20.4.2021 § 18
Kulttuuripalveluiden avustuksia haki kaiken kaikkiaan määräaikaan mennessä yhteensä 11 hakijaa. Koronan aiheuttamien kokoontumisrajoitteiden vuoksi kaikki
hakijat eivät ole pystyneet toimittamaan yhdistyksen vuosikokouksen vahvistamia
asiakirjoja.
Avustusohjeessa todetaan, että avustuksia myönnettäessä huomioidaan toiminnan merkitys kunnan järjestämän toiminnan kannalta, avustuksen tarve, toiminnan tarkoitus, laatu ja laajuus sekä omarahoitus ja muualta saadut avustukset.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Kokouspäivämäärä
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Merkitystä kunnan järjestämän toiminnan kannalta on arvioitu siten, tarjoaako
kunta vastaavaa toimintaa. Avustuksen tarvetta on arvioitu hakijan tuloslaskelman ja taseen, sekä toiminta-/rahoitussuunnitelman perusteella. Tarkoituksessa,
laadussa ja laajuudessa on huomioitu toiminnan tarkoitus ja vaikuttavuus. Omarahoitusosuus on huomioitu kohdeavustuksissa.
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari puh. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyväksytään liitteen mukaiset kulttuuripalveluidenavustukset. Kohdeavustukset
maksetaan avustusohjeen mukaisesti hyväksyttyjä tositteita vastaan. Lisäksi niiden yhdistysten osalta, jotka eivät vuosikokouksen vahvistamia asiakirjoja ole pystyneet vielä toimittaa, vaaditaan näiltä avustusohjeessa lueteltujen asiakirjojen
toimittaminen ennen kyseessä olevan avustuksen maksamista.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
Puheenjohtajana pykälän käsittelyn ajan toimi Kati Harjunpää.
Helena Tuuri-Tammela poistui esteellisenä klo 19.14 (yhteisöjäävi), Pasi Myllyniemi ja Veli-Matti Ojaluoma poistuivat esteellisenä pykälän käsittelyn ajaksi klo
19.26-19.30 (yhteisöjäävi).
________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Hyvltk 20.4.2021 § 19
Muut asiat:

§ 1, 2/2021

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.
Pykälä käsiteltiin ennen avustuspykäliä 17 & 18.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Kokouspäivämäärä

Sivu
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MUUT ASIAT
Hyvltk 20.4.2021 § 20
1) Isonkyrön kunta tuli valituksi Ikäinstituutin ”Voimaa
mentorointiohjelmaan.
2) Kulttuuri kunnan toiminnassa 2021 – kyselyn vastaukset.

HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
Pykälä käsiteltiin ennen avustuspykäliä 17 & 18.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

vanhuuteen”-
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 17-18
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: 11-16, 19-20
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 17-18

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

