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toimii puheenjohtajana)

Niemi Harri
Nikula Sami
Ojaluoma Veli-Matti
Sivula Heidi
Talso Johanna
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LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS
ASIAT §
28 – 33
PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Pasi Myllyniemi

Antti Iivari

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

Isonkyrön kunnanvirasto 17.06.2021
Allekirjoitus

Kati Harjunpää
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Jaana Mäntylä

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi torstai 17.6.2021 klo 14.00 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.

Todistaa

Hyvinvointijohtaja

Antti Iivari
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Hyvltk § 28

PÄÄTÖS:
Todettiin, kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Todettiin, että etäyhteydellä kokouksessa mukana Veli-Matti Ojaluoma.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Hyvltk § 29
Hyvinvointilautakunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka kaksi lautakunnan
kokouksissa erikseen valittua pöytäkirjantarkastajaa tarkastaa pöytäkirjan nähtävänä oloaikana.

HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi jäsentä.
PÄÄTÖS:
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kati Harjunpää ja Jaana Mäntylä
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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LAUSUNTO KOULUKESKUKSEN PIHA-ALUEIDEN KEHITTÄMISESTÄ
Hyvltk § 30
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.11.2020 § 31 hyväksynyt talousarviovuodelle 2021 investointimäärärahan ” Liikuntapaikkojen kehittäminen koulukeskuksen alueelle”. Investointimäärärahan täytäntöönpanon edellytyksenä on aluesuunnitelman hyväksyminen kunnanhallituksessa.
Alueen kehittämisessä halutaan huomioida, että se palvelee monipuolisesti kaikkia kuntalaisia. Kunnanhallitus halusi kuulla ennen päätöksentekoaan eri hallintoelimiä, järjestöjä ja kuntalaisia pyytäen edellä mainituilta lausuntoa 31.5.2021
mennessä. Hyvinvointilautakunta on 10.5.2021 § 25 päättänyt muun ohella varata ajan läpikäydä lausunnot ja sen jälkeen vielä kommentoida suunnitelmaa.
Kunnanhallitukselle saapui 21 lausuntoa ja määräajan päättymisen jälkeen 1 lausunto, jotka on toimitettu myös hyvinvointilautakunnan jäsenille oheismateriaalina. Kunnanhallitus päätti 7.6.2021 § 95 pyytää hyvinvointilautakunnalta lausuntoa koulukeskuksen piha-alueiden kehittämisen aluesuunnitelmasta ja toteutusjärjestyksestä 21.6.2021 mennessä. Aluesuunnitelma (liite) ja kiireellisyysjärjestys (liite) näkyvät erillisissä liitteissä.
Kustannusarvioita laadittaessa on hyödynnetty lähialueilla tehtyjä vastaavia toteutuksia sekä arviota säännöllisestä huoltotarpeesta. Kustannusarvio liitteenä.
Alueen kehittämissuunnitelmasta on jätetty pois alueen ulkopuolelle, Välimäen
kallioille, sijoitettavat kuntoportaat, joista hyvinvointijohtaja on ollut yhteydessä
kolmanteen sektoriin, jotta he lähtisivät toteuttamaan portaita EUhankerahoituksella.
Lausunnoissa nousee myös huoli ikäihmisten taukopaikkoina toimivista penkeistä. Isonkyrön kunta pääsi mukaan Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen ohjelmaan,
jossa pyritään kehittämään Isostakyröstä ikäihmisystävällistä kuntaa. Olisi hienoa, mikäli esimerkiksi yläkoululaiset tekisivät keskustan alueelle kulkuteiden
varsille penkkejä, jossa voisi huilata kauppareissumatkalla.
Tenniskenttä alkaa olla huonossa kunnossa ja on aiheellista arvioida, lähdetäänkö sitä korjaamaan lähivuosina vai olisiko taloudellisempaa tehdä uusi tennis- tai
padelkenttä koulukeskuksen alueelle esimerkiksi jääkiekkokaukalon ja Vainiontien väliin.
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari puh. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta lausuu kunnanhallitukselle koulukeskuksen aluesuunnitelmasta ja sitä koskevasta toteutusaikataulusta, että
- talousarviovuotena 2021 toteutetaan keskustan koulun turva-aita sekä jalkapallo-/panna-areenat.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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-

-

-

-

suunnitelmavuotena 2022 toteutetaan yläkoulun pihan viihtyvyyttä lisäävät
välineet sekä lähiliikunta-alue/ulkokuntosali uimahallin ja urheilukentän viereiselle nurmialueelle. Lisäksi lisätään leikkivälineitä alakoulun pihaan.
vuonna 2023 toteutetaan bmx-/skeitti-/pumptrackpuisto, jonka painotus tullaan ratkaisemaan lähempänä harrastajatarpeen mukaan. Lisäksi korjataan
tenniskenttä tai rakennetaan uusi.
suunnitelmasta poiketen jätetään toteuttamatta alakoulun pihaan suunnitellut
pihamajat, sekä tekojäärata, jonka käyttökustannukset ovat liian suuret kunnan taloudelliselle kestävyydelle.
kehittämissuunnitelma-alueen ulkopuolelle jääneet, lausunnoissa esitetyt kuntoportaat, toteutetaan mikäli toteuttajana on kolmas sektori.

KÄSITTELY:
Keskustelun kuluessa hyvinvointijohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti:
HYVINVOINTIJOHTAJAN
KOKOUKSESSA
MUUTTAMA
PÄÄTÖSEHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta lausuu kunnanhallitukselle koulukeskuksen aluesuunnitelmasta ja sitä koskevasta toteutusaikataulusta, että
- talousarviovuotena 2021 toteutetaan keskustan koulun turva-aita sekä jalkapallo-/panna-areenat.
- suunnitelmavuotena 2022 toteutetaan yläkoulun pihan viihtyvyyttä lisäävät
välineet sekä lähiliikunta-alue/ulkokuntosali uimahallin ja urheilukentän viereiselle nurmialueelle. Lisätään leikkivälineitä alakoulun pihaan. Lisäksi korjataan tenniskenttä tai rakennetaan uusi.
- vuonna 2023 toteutetaan bmx-/skeitti-/pumptrackpuisto, jonka painotus tullaan ratkaisemaan lähempänä harrastajatarpeen mukaan.
- suunnitelmasta poiketen jätetään toteuttamatta alakoulun pihaan suunnitellut
pihamajat, sekä tekojäärata, jonka käyttökustannukset ovat liian suuret kunnan taloudelliselle kestävyydelle.
- kehittämissuunnitelma-alueen ulkopuolelle jääneet, lausunnoissa esitetyt kuntoportaat, toteutetaan mikäli toteuttajana on kolmas sektori.
Johanna Talso teki vastaehdotuksen Heidi Sivulan kannattamana, että koulukeskuksen suunnitelma palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty
hyvinvointijohtajan kokouksessa muuttamasta päätösehdotuksesta poikkeava
kannatettu esitys, on äänestettävä ja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin: Ne, jotka ovat hyvinvointijohtajan kokouksessa tekemän pohjaehdotuksen kannalla äänestävät JAA, ja ne, jotka ovat Johanna Talson esityksen kannalla, äänestävät EI.
Toimitetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä (Mäntylä, Nikula,
Ojaluoma) ja 5 EI-ääntä (Harjunpää, Myllyniemi, Niemi, Sivula, Talso).
Äänestyksen tuloksena puheenjohtaja totesi, että äänin 3 – 5 Talson ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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PÄÄTÖS:
Puheenjohtaja totesi, että hyvinvointilautakunta on äänin 3 – 5 päättänyt lausuntonaan, että koulukeskuksen suunnitelma palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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NUORISOVALTUUSTON NIMEÄMINEN
Hyvltk 15.6.2021 § 31
Hallintosäännön § 34 ja sen 7. kohdan mukaan hyvinvointilautakunnan tehtävänä
on valmistella ja esittää kunnanhallitukselle nuorisovaltuuston jäsenet.
Nuorisovaltuuston vaalit olivat 4.-5.5.2021. Vaaleissa ehdokkaita oli 11, joista 8 valitaan uuteen nuvaan. Yhteensä ääniä annettiin 175, joista hylättyjä 16. Edellisen
kauden jatkavia nuorisovaltuuston jäseniä ovat Juuso Försti ja Mimmi Heinilä. Nuorisovaltuuston toimintasäännön mukaan nuorisovaltuusto valitsee järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, varasihteerin ja viestintävastaavan.
Nuorisovaltuusto on kokoontunut 1.6.2021 ja päättänyt esittää hyvinvointilautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle, että nuorisovaltuustoon toimikaudelle 20212023 valitaan vaalitulosten perusteella seuraavat 8 jäsenetä ja 2 varajäsentä
Juuso Försti, Mimmi Heinilä, Salla Hietanen, Masi Klemetti, Eero Kurunsaari, Konsta
Nikko, Karoliina Pakkala ja Jenina Vieri sekä varalle Mikael Aheinen ja Matilda Pispa.
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja
mi.sukunimi@isokyro.fi.

Antti Iivari

puh.

050 466 4120,

etuni-

HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Isonkyrön kunnan nuorisovaltuustoon seuraavalle toimikaudelle 2021-2023 valitaan vaalitulosten perusteella seuraavat 8 jäsenetä ja 2 varajäsentä
Juuso Försti, Mimmi Heinilä, Salla Hietanen, Masi Klemetti, Eero Kurunsaari, Konsta
Nikko, Karoliina Pakkala ja Jenina Vieri sekä varalle Mikael Aheinen ja Matilda Pispa.

PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OSA-AIKAISEN VAPAA-AIKAOHJAAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN JA TÄYTTÖLUPA
Hyvltk 15.6.2021 § 32
Hyvinvointipalveluiden organisaatiouudistuksessa on nimetty vain yksi vapaaaikaohjaaja, mutta nuorisotiloilla on turvallisuussyistä oltava kaksi aikuista. Tällä
hetkellä vapaa-aikaohjaajan työparina toimii määräaikaisessa työsuhteessa nuorisoohjaajaoppisopimusopiskelija osa-aikaisella työajalla (30 h/vko). Nuorisotilojen aukioloajoista ja muista vapaa-ajan palvelutarpeista, muun muassa ikäihmisten hyvinvointia edistävän toiminnan lisäämisestä johtuen työaikatarve on jatkossakin 30 h
viikossa, joten menomäärärahatarve säilyy nykyisellä tasolla.
Sivistyspalvelut ovat saaneet hankerahaa niin sanotun Suomen harrastamisen mallin toteuttamiseen, mihin on palkattava hankekoordinaattori. Hankkeeseen on varattu työntekijälle työaikaa yksi päivä viikossa ajalle 1.8.2021-30.6.2022. Koska vapaaaikaohjaajan ja hankekoordinaattorin tehtävissä on yhteistä rajapintaa, voidaan perustettavaan vakinaisen osa-aikaisen vapaa-aikaohjaajan tehtävään yhdistää hankekoordinaattorin tehtävät määräajaksi 1.8.2021-30.6.2022. Tehtävien yhdistämisen
aikana työaika on näin ollen 100 %.
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja
mi.sukunimi@isokyro.fi.

Antti Iivari

puh.

050 466 4120,

etuni-

HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että
1) hyvinvointipalveluiden palvelualueelle perustetaan vapaa-aikaohjaajan osaaikainen toimi 1.8.2021 alkaen
2) myöntää täyttöluvan po. toimeen 1.8.2021 alkaen

PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Hyvltk 15.6.2021 § 33
Muut asiat:

§ 3/2021

Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari puh. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Merkitään tiedoksi.

PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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MUUT ASIAT
Hyvltk 15.6.2021 § 33
1) Kunnanvaltuusto on käsitellyt 26.5.2021 § 17 valtuustoaloitteet ja kuntalaisaloitteet sekä toimenpiteet ja kannanotot niiden johdosta.

HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Merkitään 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 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: 28-33
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

