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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Hyvltk 11 §

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI
Hyvltk 12 §
Hyvinvointilautakunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka kaksilautakunnan kokouksissa erikseen valittua pöytäkirjantarkastajaa tarkastaa pöytäkirjan nähtävänä oloaikana.

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi jäsentä.

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Veli-Matti Ojaluoma ja Johanna Talso.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TALOUSARVIO 2018 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2019 - 2020
Hyvltk 13 §
Lautakunnille on annettu talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman laatimisohjeet vuosille 2019-2020 liite 1. Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat. Investoinneiksi budjetoidaan ne hankinnat, jotka maksavat enemmän kuin 10 000 euroa ja joiden
käyttöikä on pidempi kuin kaksi vuotta.
Hyvinvointilautakunnan kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle
esitettävä talousarvio käsittää kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden tavoitteet.
Uusia kustannuspaikkoja kirjasto- ja vapaa-aikapalveluissa ovat hyvinvointipalveluiden hallinto, nuorisovaltuusto, asiamiesposti sekä matkahuolto. Tukipalveluista ei ole saatu vielä vuoden 2018 sisäistä kustannuksia, joten sisäiset
kustannukset on huomioitu vuoden 2017 talousarvion mukaan.

Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Mia Penttala-Salli,
puh. 050 466 4120

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta hyväksyy liitteen nro 2 mukaisen talousarvioesityksen
tavoitteineen vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2020.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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NUORET AVUSTAJIKSI KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖILLE -KUNTALAISALOITE
Hyvltk. 7 §
Leena Alanne on 7.4.2017 tehnyt aloitteen ”Nuoret avustajiksi kunnan luottamushenkilöille” kuntalaisaloite.fi –palvelussa. Aloite on liitteenä.
Isossakyrössä on 1.6.2017 aloittanut nuorisovaltuusto. Nuorisovaltuuston tarkoitus on edistää nuorten ja kunnan päättäjien välistä yhteistyötä. Nuorisovaltuusto toimii nuorten äänenä lautakuntien kokouksissa sekä edistää ja kehittää
nuorten asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia sidonnaisuuksia. Nuorisovaltuuston tehtävänä on myös luoda kunnan nuorille lisää virikkeellistä toimintaa.
Isonkyrön nuorisovaltuustoon kuuluu 8 jäsentä ja 3 varajäsentä. Nuorisovaltuustosta kiinnostuneet nuoret saivat itse ilmoittautua ja ilmoittautuneiden
nuorten keskuudesta arvottiin jäsenet ja varajäsenet. Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta, jonka jälkeen järjestetään nuorisovaltuustovaalit. Ehdokkaaksi voivat kaikki 13-19 -vuotiaat isokyröläiset ilmoittautua.
Nuorisovaltuustolla on omia kokouksia, jotka etenevät normaalin kokousjärjestyksen mukaan. Lisäksi nuorisovaltuuston edustajat saavat osallistua lautakuntien kokouksiin.
.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Mia Penttala-Salli,
puh. 050 466 4120

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta päättää, että pyydetään nuorisovaltuustolta lausuntoa
kuntalaisaloitteeseen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Hyvltk 14 §
Nuorisovaltuusto on kokouksessaan 13.9.2017 § 24 antanut ”nuoret avustajiksi kunnan luottamushenkilöille” -kuntalaisaloitteeseen liite 3 seuraavan lausunnon:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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”Nuorisovaltuusto keskusteli aloitteesta, ja jäsenet saivat ilmoittaa kiinnostuksensa kunnan luottamushenkilöiden avustustoimintaan. Kiinnostuneita löytyi,
joten nuorisovaltuusto päätti esittää, että aloitetta voitaisiin viedä eteenpäin
niin, että halukkaat nuorisovaltuuston jäsenet tai varajäsenet saisivat ryhtyä
avustajiksi. Nuorisovaltuusto ei koe tässä kohtaa tarvetta markkinoida avustajatoimintaa muille kunnan nuorille. Nuorisovaltuuston mielestä avustajatoiminta sopisi parhaiten juuri nuorisovaltuuston jäsenille."
Lisätietoja antaa vapaa-aikaohjaaja Laura Lahti p. 050 314 2354

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ns. tutortoimintaa
halukkaiden nuorisovaltuuston jäsenten tai varajäsenten sekä vapaaehtoisten
kunnanvaltuutettujen kesken. Hyvinvointilautakunta ehdottaa, että kunnanvaltuustosta etsittäisiin halukkaita valtuutettuja tutoreiksi avustajatoiminnasta
kiinnostuneille nuorisovaltuuston jäsenille tai varajäsenille. Vapaaehtoiset
kunnanvaltuutetut ottaisivat toiminnasta kiinnostuneet nuoret mukaan valtuustotyöskentelyynsä.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNTALAISALOITE NUORISOTILASTA
Hyvltk 15 §
Nuorten ryhmä, johon kuuluvat Alisa Torkko, Ada Minni, Sirpa Kurunsaari sekä Arttu Syrjä ovat laatineet 11.5.2017 saapuneen kuntalaisaloitteen, joka
koskee nuorisotiloja. Aloite on liitteenä 4.
Sivistyslautakunta on kokouksessaan 17.5.2017 § 33 päättänyt antaa kunnanhallitukselle nuorisotilojen tilatarveselvityksen liite 5 ja ehdottanut, että
nuorisotilalle osoitetaan muu sopiva pelkästään nuorisotoiminnalle varattu tila.
Nykyisten henkilöstöresurssien puitteissa nuorisotilaa pidetään auki kolme
kertaa viikossa, tiistai- ja torstai –iltaisin sekä perjantai-iltapäivisin. Nuorisotilassa on aina aikuinen valvoja, joka työskentelee tilassa yksin.
Lisätietoja vapaa-aikaohjaaja Laura Lahti puh. 050 314 2354 tai kirjasto- ja
vapaa-aikatoimenjohtaja Mia Penttala-Salli puh. 050 466 4120.

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että nuorisotilalle
osoitettaisiin uudet tilat ja vaihtoehtoina tutkittaisiin joko kerhotupaa (seurakunnan omistama tila), Ikolan koulua, kunnanvirastolta kuntosalilta vapautuvia
tiloja tai uuden liikuntahallin yhteyteen rakennettavia uusia nuorisotiloja.
Hyvinvointilautakunta esittää myös talousarvioesityksessään vuodelle 2018
määrärahaa nuorisotilan tuntityöntekijälle aukioloaikojen lisäämiseksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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NUORISOVALTUUSTON JÄSENEN VALINTA
Hyvltk 16 §
Hallintosäännön 29 § mukaan hyvinvointilautakunnan tehtävänä on valmistella ja esittää kunnanhallitukselle nuorisovaltuuston jäsenet. Isonkyrön
kunnan nuorisovaltuustossa on 8 + 2-5 jäsentä, jotka ovat 13-19 -vuotiaita
isokyröläisiä. Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta ja nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan edustajat eri lautakuntiin, joissa edustajilla
on läsnäolo- ja puheoikeus.
Isonkyrön ensimmäinen 1.6.2017 toimintansa aloittanut nuorisovaltuusto valittiin 11 ilmoittautuneesta isokyröläisestä nuoresta arpomalla seuraavasti:
Varsinaisiksi jäseniksi:
Akseli Alapeltola
Emilia Hannuksela
Ella Harju
Anni Ikola
Anni Jaurila
Alina Lahti
Tytti Lehtimäki
Oona Lehtokunnas
Varajäseniksi:
Elisa Hämäläinen
Emma Killinen
Tuuli Raunio
Nuorisovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi valittu Alina Lahti on menettänyt
vaalikelpoisuutensa paikkakunnalta poismuuton takia.
Lisätietoja vapaa-aikaohjaaja Laura Lahti puh. 050 314 2354 tai kirjasto- ja
vapaa-aikatoimenjohtaja Mia Penttala-Salli puh. 050 466 4120

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että Isonkyrön
nuorisovaltuustoon varsinaiseksi jäseneksi Alina Lahden tilalle nimitetään Elisa Hämäläinen

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Hyvltk 17 §
Kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja
Muut asiat § 61
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Mia Penttala-Salli,
puh. 050 466 4120

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi ja ilmoittaa, ettei se
käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TIEDOKSI
Hyvltk 18 §
1) Kunnanhallitus on kokouksessaan 4.9.2017 145 § päättänyt myöntää täyttöluvan vapaa-aikaohjaajan toimen vakinaiseen täyttämiseen 1.1.2018 alkaen.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Mia Penttala-Salli,
puh. 050 466 4120

KIRJASTO-JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Merkitään asia tiedoksi.

PÄÄTÖS:

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:
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 sivistyslautakunta
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: 11-18
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

