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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Hyvltk 1 §

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI
Hyvltk 2 §
Hyvinvointilautakunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka kaksilautakunnan kokouksissa erikseen valittua pöytäkirjantarkastajaa tarkastaa pöytäkirjan nähtävänä oloaikana.

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi jäsentä.

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kati Jussila ja Jaana Mäntylä.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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HYVINVOINTILAUTAKUNNAN KOKOUSAIKA JA –PAIKKA JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ
PITÄMINEN TOIMIKAUDELLA 2017-2021
Hyvltk 3 §
Hyvinvointilautakunta voi päättää ensimmäisessä kokouksessa varsinaisten
kokousten ajan ja paikan, josta ilmoitetaan niin kuin kunnallisten ilmoitusten
julkaisemisesta kunnassa on voimassa.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi
tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille joilla on oikeus osallistua kokoukseen toimielimen päättämällä tavalla.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä etukäteen ilmoitetulla tavalla. Päätökset tulevat lopulliseksi ja valituskelpoisiksi asianmukaisilla allekirjoituksilla.
Lisätietoja: kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Mia Penttala-Salli,
puh. 050 466 4120

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta päättää, että
-hyvinvointilautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti Isonkyrön virastotalossa tai muussa ilmoitetussa paikassa tarpeen mukaan pääsääntöisesti
torstaisin klo 18.30 alkaen.
-hyvinvointilautakunnan kokouksesta ilmoitetaan jäsenille ja muille joilla on oikeus osallistua kokoukseen esityslistalla, joka pyritään postittamaan viisi päivää ennen kokouspäivää sekä lähetetään samana päivänä myös sähköpostilla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa
www.isokyro.fi kokousta seuraavana torstaina klo 14.00 alkaen sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00-14.00, mikäli ko. päivä on kunnanviraston
kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä.
-viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi päätöstä seuraavana torstaina klo 14.00 alkaen sekä
Isonkyrön kirjastossa klo 12.00-16.00 ja mikäli ko. päivä on kirjaston
kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kirjaston seuraavana aukiolopäivänä.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUS HYVINVOINTILAUTAKUNNAN KOKOUKSISSA
Hyvltk. 4 §
Hallintosäännön 153 §:n mukaan kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla sekä muun toimielimen kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla. Muiden kuin
edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.
Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen
asti.
Lisätietoja: kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Mia Penttala-Salli,
puh. 050 466 4120

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta päättää, että lautakunnan kokouksissa on hallintosäännössä mainittujen lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kulttuurisihteerillä, joka toimii
kokouksissa pöytäkirjanpitäjänä, nuorisovaltuuston edustajalla, tarvittaessa
vapaa-aikaohjaajalla, etsivällä nuorisotyöntekijällä sekä toimielimen tai esittelijän erikseen kutsumilla asiantuntijoilla.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN
Hyvltk 5 §
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 23.5.2017 § 14 hyväksynyt Isonkyrön
kunnan hallintosäännön, joka tuli voimaan 1.6.2017. Hallintosäännön 58 §:n
mukaan:
”Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle
tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista
kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.
Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään
päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta
on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.
Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkistamisesta. Jos
pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.
Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden
estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi.”
Suuri osa hyvinvointilautakunnan alaisen viranhaltijan päätöksistä on hallintosäännön 67-68 §:n mukaisia rutiiniluontoisia päätöksiä, kuten esim. vuosilomien tai koulutusten hyväksyminen, lakisääteiset tai työehtosopimusten mukaiset vapaat ym. Näitä ei ole tarkoituksenmukaista tuoda hyvinvointilautakunnalle otto-oikeuden käyttämistä varten.
Lisätietoja: kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Mia Penttala-Salli,
puh. 050 466 4120

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta päättää, että
1) Hyvinvointilautakunta ei käytä otto-oikeuttaan kirjasto- ja vapaaaikatoimenjohtajan hallintosäännön 67-68 §:n mukaisiin päätöksiin. Kuntalain 92 §:n mukaan yksilöön kohdistuvia asioita ei saa ottaa toimielimen
käsiteltäväksi.
2) Päätökset, joissa hyvinvointilautakunta voi käyttää otto-oikeuttaan, ilmoitetaan hyvinvointilautakunnan puheenjohtajalle sähköpostitse neljän päivän
kuluessa päätöksen allekirjoittamisesta ja päätösluettelot annetaan tiedoksi viranhaltijapäätöksen laatimisen jälkeisessä hyvinvointilautakunnan kokouksessa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Hyvinvointilautakunta
Pohjankyröntie 136
61500 ISOKYRÖ

PÄÄTÖS:

24.8.2017
6

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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NUORET AVUSTAJIKSI KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖILLE -KUNTALAISALOITE
Hyvltk. 6 §
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: 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.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN VUODEN 2017 AVUSTUKSET JA AVUSTUSTEN JULISTAMINEN HAETTAVAKSI
Sivltk 9 §
Johtosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää järjestöjen perus- ja kodeavustusten jakamisesta. Vuoden 2017 talousarviossa on varattu avustuksia seuraaviin tarkoituksiin:



nuorisotoiminta ja
liikuntatoiminta
perus- ja kohdeavustuksina




kulttuuritoiminta
kohdeavustuksina
Suomen juhlavuoteen 2017 liittyvinä kohdeavustuksina

Avustusten haku tapahtuu kunnan kotisivulta ladattavilla tai kunnanvirastosta ja kirjastosta saatavilla lomakkeilla, joissa pyydetyt tiedot perustuvat kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen avustusohjeisiin. Avustusohjeet ovat
saatavissa samoista paikoista.
Lisätietoja antavat kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Mia Penttala-Salli,
puh. 050 466 4120
STJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Sivistyslautakunta päättää julistaa nuoriso- ja liikuntatoimen avustukset
haettavaksi rekisteröidyille yhdistyksille perusavustuksina sekä kohdeavustuksina. Kulttuuritoimen avustukset julistetaan haettavaksi kohdeavustuksina. Hakuilmoitus julkaistaan Pohjankyrö-lehdessä to 2.3.2017. Hakuaika
päättyy pe 7.4.2017 klo 15:00.
Ehdotus hyväksyttiin.

Sivistysltk 31 §
Liitteenä 2 on yhteenveto haetuista avustuksista. Määräaikaan 7.4.2017 klo
15.00 mennessä saapui 43 hakemusta. Nuoriso-avustushakemuksia saapui 9
kpl, joista yksi siirrettiin kulttuuriavustuksiin. Eri liikunta-avustushakemuksia
saapui 21 kpl. Kulttuuriavustushakemuksia saapui 13 kpl + 1 kpl.
Lisätietoja: kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja puh. 050 466 4120
STJ:N EHDOTUS:
Sivistyslautakunta varaa nuorisotoiminnan avustuksiin varatusta 12 000 euron
määrärahasta 4H- yhdistykselle 9 000 euroa aiempaan sopimukseen pohjautuen. Määräraha varataan 4H-yhdistykseltä ostettavaan kerho-, loma-, leiri- ja
retkitoimintaan.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Vapaa-aikatoimen ja kulttuurin perus- ja kohdeavustukset järjestöille ja toimintaryhmille vuodelle 2017 jaetaan liitteen 2 mukaisesti.
Mikäli jollakin avustusta saaneella toiminta lakkaa tai kohdeavustuksen
toiminta jää toteutumatta, annetaan viranhaltijain päätettäväksi hyväksyä uusi
avustuskohde.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Terttu Kallio ja Sami Nikula poistuivat esteellisinä liikuntatoimen avustusten
päätösten teon ajaksi.
Hanna Myllyniemi ja Terttu Kallio poistuivat esteellisinä kulttuuritoimen avustusten päätösten teon ajaksi.
_______________

Hyvltk 7 §
Sivistyslautakunnan kokouksessa 17.5.2017 31 § päätettiin jättää jakamatta
kulttuuritoimen erityisesti Suomi 100 –juhlavuodelle varatuista kohdeavustuksista 1 000 eur.
Jakamatta jäänyt avustus voidaan julistaa uudelleen haettavaksi. Avustusten
haku tapahtuu kunnan kotisivulta ladattavilla tai kunnanvirastosta ja kirjastosta
saatavalla lomakkeella, jossa pyydetyt tiedot perustuvat kulttuuritoimen avustusohjeisiin. Avustusohjeet ovat saatavissa samoista paikoista.

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta päättää julistaa kulttuuritoimen erityisesti uusiin Suomi 100 –juhlavuoden tapahtumiin suunnatut kohdeavustukset haettavaksi.
Hakuilmoitus julkaistaan Pohjankyrö -lehdessä 4.9.2017. Hakuaika päättyy
pe 13.10.2017 klo 15:00.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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LAUSUNTO LIIKUNTAHALLIN HANKESUUNNITELMAN JA PIIRUSTUSTEN LUONNOKSISTA
Hyvltk 8 §
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 1,9
milj. euroa.
Kunnanhallitus on 28.11.2016 156 §:ssä valinnut liikuntahallin suunnittelutoimikunnan. Suunnittelutoimikunta on valmistellut liikuntahallin hankesuunnitelmaa, joka tulee kunnanvaltuuston käsittelyyn syksyllä 2017. Toimikunta on
kuullut kunnassa toimivia liikuntaseuroja sähköpostikyselyllä ja seuratapaamisilla sekä kaikkia käyttäjiä avoimella internet-kyselyllä otakantaa.fi -palvelussa
ja avoimessa keskustelutilaisuudessa.
Tavoitteena on, että koulukeskuksen nykyinen liikuntahalli ja Keskustan alakoulun liikuntatilat sekä uusi liikuntahalli muodostaisivat kokonaisuuden, joka
palvelee mahdollisimman laajasti eri toimijoiden tarpeita. Tämä kokonaisuus
sijaitsee keskeisellä paikalla myös muiden tilojen, koulujen, uimahallin, urheilukentän ja kirjaston läheisyydessä.
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
osalta siten, että muutetussa taloussuunnitelmassa vuosille 2017-2018 on liikuntahallin rakentamiseen varattu vuodelle 2017 menomäärärahaa 100 000
euroa, vuodelle 2018 menoja 2 milj. euroa ja tuloja 450 000 euroa sekä vuodelle 2018 menoja 1,6 milj. euroa ja tuloja 300 000 euroa.
Kunnanjohtaja Eino Toivola on pyytänyt 27.6.2017 hyvinvointilautakunnalta
lausuntoa liikuntahallin hankesuunnitelman ja piirustusten luonnoksista annettavaksi eteenpäin kunnanhallitukselle.
Liitteet 2 ja 3 ovat liikuntahallin suunnittelutoimikunnan valmistelema hankesuunnitelma sekä liikuntahallin luonnospiirustukset.
Lisätietoja: kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Mia Penttala-Salli,
puh. 050 466 4120

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta antaa lausunnon suunnittelutoimikunnan valmistelemasta liikuntahallin hankesuunnitelmasta ja luonnospiirustuksista.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Hyvinvointilautakunta
Pohjankyröntie 136
61500 ISOKYRÖ

PÄÄTÖS:

24.8.2017
11

Hyvinvointilautakunta antaa kunnanhallitukselle liitteen 5 mukaisen lausunnon.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Hyvltk 9 §
Kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja
Henkilöstöasiat:
§ 45, 47, 50-55
Koulutus:
§ 56
Muut asiat:
§ 46, 48-49

Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Mia Penttala-Salli,
puh. 050 466 4120
KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta merkitsee päätökset 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 10 §
1) Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain Suomen yleisille kirjastoille
vähälevikkisen laatukirjallisuuden ostotukea. Ostotuella voidaan ostaa tarkoitusta varten laadittaviin kauno- ja tietokirjallisuusluetteloihin kuuluvia teoksia. Tuen tarkoituksena on erityisesti vähälevikkisen laatukirjallisuuden
saatavuuden parantaminen. Isonkyrön kunnankirjaston osuus myönnettävästä avustuksesta vuonna 2017 on 1800 euroa. Kirjat toimittaa Kirjavälitys Oy.
2) Kunnanhallitus on kokouksessaan 7.8.2017 136 § hyväksynyt Isonkyrön
kunnan hyvän hallintotavan ohjeet. Ohjeet ovat liitteenä 4.
3) Kunnanhallitus on kokouksessaan17.8.2017 § 44 hyväksynyt hallintosäännön muutoksen, siten että 179 §:ään lisätään hyvinvointilautakunnan
puheenjohtajan palkkio 700 €.

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

KIRJASTO-JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Merkitään asiat 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 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 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 1-6 ja 8-10
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 7

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

