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Toimistosihteeri

Tarja Soini

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

16.8.2021

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall § 135
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall § 136
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Tuuri-Tammela ja Erkki Kuusikko.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Kunnanhallitus

16.8.2021

Sivu

246

PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄPITO JA PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN MÄÄRÄÄMINEN
Khall 16.8.2021 § 137
Kunnanhallituksen pöytäkirjat on pidettävä yleisesti nähtävänä etukäteen ilmoitetulla
tavalla. Päätökset tulevat lopulliseksi ja valituskelpoisiksi pöytäkirjan asianmukaisilla
allekirjoituksilla.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että
- kunnanhallituksen pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi kokousta seuraavana torstaina klo 14.00 alkaen sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00 ja mikäli ko. päivä on kunnanviraston
kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä;
- kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti
nähtävänä yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi päätöstä seuraavana torstaina
klo 14.00 alkaen sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00 ja mikäli ko.
päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä;
- määrätään kunnanhallituksen kokousten pöytäkirjanpitäjäksi hallintojohtaja.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNANVALTUUSTON 9.8.2021 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANEMINEN
Khall 16.8.2021 § 138
Kunnanvaltuuston 9.8.2021 pidetyssä kokouksessa käsiteltiin seuraavat
asiat:
-

Valtuutetut ja varavaltuutetut 2021-2025
Kunnanvaltuuston pöytäkirjanpitäjän määrääminen
Kunnanvaltuuston puheenjohtajiston valitseminen
Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valitseminen
Kunnanhallituksen valitseminen
Tarkastuslautakunnan valitseminen
Keskusvaalilautakunnan valitseminen
Perusturvalautakunnan valitseminen
Sivistyslautakunnan valitseminen
Hyvinvointilautakunnan valitseminen
Teknisen lautakunnan valitseminen
Ympäristölautakunnan valitseminen
Kunnan edustajien valitseminen kuntayhtymien toimielimiin sekä maakuntapäiville
Kunnan edustajien valitseminen muihin toimielimiin
Valtuustoryhmien järjestäytyminen
Hallintosäännön muuttaminen

Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus
-

toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kunnanvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ole lakien tai asetusten vastaisia

-

panee kunnanvaltuuston päätökset täytäntöön, kun ne saavuttavat lainvoiman.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNANHALLITUKSEN KOKOONPANO
Khall 16.8.2021 § 139

Kunnanvaltuusto on 9.8.2021 § 26 valinnut toimikaudeksi 2021–2023 kunnanhallitukseen 10 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä varsinaisten jäsenten keskuudesta kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa seuraavasti:
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Juha Annala
Sanna Försti
Erkki Kuusikko
Tommi Laine
Antti Lintala
Mirva Mäki-Rammo
Esko Petäjä
Jaakko Renko
Helena Tuuri-Tammela
Raili Varo

Heli Raunio
Erja Hakola
Nina Perkiö
Maria Luhtala
Pentti Salo
Miko Heinilä
Mauno Hölsö
Jouni Mäkynen
Maria Heinonen
Eemeli Taipalus

Kunnanhallituksen puheenjohtajaksi valittiin Mirva Mäki-Rammo, I varapuheenjohtajaksi Helena Tuuri-Tammela ja II varapuheenjohtajaksi Erkki Kuusikko.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsee kunnanhallituksen kokoonpanon toimikautena 2021–2023
tiedoksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSAJAT KUNNANHALLITUKSEN TOIMIKAUDELLA 2021-2023
Khall 16.8.2021 § 140
Kunnanhallitus 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.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että
- kunnanhallituksen kokoukset pidetään kunnanhallituksen toimikaudella 2021–
2023 pääsääntöisesti virastotalossa kunnanhallituksen kokoushuoneessa joka
toinen maanantai klo 18.15 alkaen;
- kutsu kokoukseen pyritään lähettämään kokouspäivää edeltävänä torstaina,
mutta kiireellisissä tapauksissa kutsu voi tapahtua myös muullakin tavalla
- loppuvuoden 2021 kunnanhallituksen alustavat kokouspäivät ovat seuraavat:
• ma 30.8.
• ma 13.9.
• ma 4.10.
• ti 26.10. (talousarviokokous)
• ma 15.11.
• ma 29.11.
• ma 20.12.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN
Khall 16.8.2021 § 141
Hallintosäännön 65 §:n mukaan:
”Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.
Lautakunnan alaisen viranomaisen sekä lautakunnan jaoston on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.
Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.
Ilmoitus tehdään sähköisesti kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja esittelijälle tai
lautakunnan puheenjohtajalle ja esittelijälle.
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 kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöksistä on hallintosäännön
74-75 §:n mukaisia rutiiniluontoisia päätöksiä, joita ei ole tarkoituksenmukaista
tuoda kunnanhallitukselle otto-oikeuden käyttämistä varten (esim. vuosilomien tai
koulutuksien hyväksyminen, lakisääteiset tai työehtosopimusten mukaiset vapaat
ym.).
Hallintosäännön 43 §:n mukaan hallintojohtaja päättää mm. virka- ja työehtosopimuksissa palveluvuosien perusteella myönnettävistä lisistä. Hallintosäännön 78 §:n
mukaan viranhaltijan on tehtävä sivutoimi-ilmoitus hallintojohtajalle sellaisesta sivutoimesta, joka ei edellytä työajan käyttämistä.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää, että
1) kunnanhallitus ei käytä otto-oikeuttaan
- kunnanjohtajan ja hallintojohtajan hallintosäännön 74-75 §:n mukaisiin päätöksiin
- hallintojohtajan päätöksiin, jotka koskevat palveluvuosien perusteella myönnettäviä lisiä ja sivutoimi-ilmoituksia
2) päätökset, joissa kunnanhallitus voi käyttää otto-oikeuttaan

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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- annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle neljän päivän kuluessa päätöksenteosta
- päätösluettelot annetaan tiedoksi viranhaltijapäätöksen laatimisen jälkeisessä kunnanhallituksen kokouksessa.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

Sivu

16.8.2021

252

KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN JA VARAEDUSTAJIEN MÄÄRÄÄMINEN LAUTAKUNTIIN
TOIMIKAUDEKSI 2021-2023
Khall 16.8.2021 § 142
Hallintosäännön 161 §:n mukaan:
”Kunnanhallitus voi 2 momentista ilmenevin rajoituksin määrätä muihin toimielimiin edustajansa ja tälle varaedustajan, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja.
Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakuntaan, valtuuston
tilapäiseen valiokuntaan eikä vaalilaissa säädettyihin vaalitoimielimiin.”
Hallintosäännön 160 §:n mukaan kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus muiden toimielinten kokouksessa, ei kuitenkaan
tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää, että
- kunnanhallituksen puheenjohtajistolle toimitetaan esityslistat lautakuntien kokouksista
- valitaan kunnanhallituksen edustajat ja varaedustajat toimikaudeksi 2021–2023
hyvinvointilautakuntaan, perusturvalautakuntaan, sivistyslautakuntaan, tekniseen
lautakuntaan ja ympäristölautakuntaan.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja edustajat ja varaedustajat toimikaudeksi 2021-2023 valittiin
seuraavasti:

Hyvinvointilautakunta
Perusturvalautakunta
Sivistyslautakunta
Tekninen lautakunta
Ympäristölautakunta
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Edustaja

Varaedustaja

Jaakko Renko
Mirva Mäki-Rammo
Sanna Försti
Antti Lintala
Tommi Laine

Helena Tuuri-Tammela
Esko Petäjä
Juha Annala
Erkki Kuusikko
Raili Varo

Otteen oikeaksi todistaa
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ELINKEINO- JA KAAVOITUSJAOSTON VALITSEMINEN
Khall 16.8.2021 § 143
Hallintosäännön 10.1 §:n mukaan
”Kunnanhallituksen elinkeino- ja kaavoitusjaostoon kunnanhallitus valitsee 6 jäsentä ja jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Kunnanhallitus valitsee elinkeino- ja kaavoitusjaoston jäsenten keskuudesta jaoston puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan. Jaoston jäseneksi voidaan valita myös muu henkilö kuin
kunnanhallituksen jäsen tai varajäsen. Elinkeino- ja kaavoitusjaoston jäsenet valitaan kunnanhallituksen toimikautta vastaavaksi ajaksi.”
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus valitsee toimikaudekseen elinkeino- ja kaavoitusjaostoon 6 jäsentä ja
jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen sekä varsinaisten jäsenten keskuudesta jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Ehdotus hyväksyttiin ja elinkeino- ja kaavoitusjaosto toimikaudeksi 2021-2023 valittiin seuraavasti:
Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Miko Heinilä
Helena Tuuri-Tammela
Maria Luhtala
Erkki Kuusikko
Antti Lintala
Sirpa Seppälä

Hannu Erkkilä
Tiia Huttunen
Katri Soisalo
Raija Saari
Juha Korvola
Seppo Ventä

Puheenjohtaja Miko Heinilä
Varapuheenjohtaja Erkki Kuusikko
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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HENKILÖSTÖJAOSTON VALITSEMINEN
Khall 16.8.2021 § 144
Hallintosäännön 10.2 §:n mukaan
” Henkilöstöjaostoon kunnanhallitus valitsee 3 jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet. Jaoston varsinaisten jäsenten keskuudesta kunnanhallitus valitsee
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Henkilöstöjaoston jäseneksi voidaan valita myös muu henkilö kuin kunnanhallituksen jäsen tai varajäsen. Henkilöstöjaoston puheenjohtajan tulee olla kunnanhallituksen jäsen. Henkilöstöjaoston jäsenet
valitaan kunnanhallituksen toimikautta vastaavaksi ajaksi.”
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus valitsee toimikaudekseen henkilöstöjaostoon 3 jäsentä ja jokaiselle
jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen sekä varsinaisten jäsenten keskuudesta jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Ehdotus hyväksyttiin ja henkilöstöjaosto toimikaudeksi 2021-2023 valittiin seuraavasti:
Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Mirva Mäki-Rammo
Helena Tuuri-Tammela
Jaakko Pukkinen

Miko Heinilä
Heli Raunio
Erkki Kuusikko

Puheenjohtaja Mirva Mäki-Rammo
Varapuheenjohtaja Jaakko Pukkinen
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VAMMAISNEUVOSTON VALITSEMINEN
Khall 16.8.2021 § 145
Hallintosäännön 14 §:n mukaan kunnassa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja
vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä
päättää kunnanhallitus enintään toimikaudekseen.
Kunnanhallituksen 1.6.2020 § 114 hyväksymän Vammaisneuvoston toimintasäännön 1 §:n mukaan Isonkyrön kunnan vammaisneuvosto on asetettu Kuntalain mukaisesti varmistamaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Vammaisneuvosto toimii kunnan ja sen alueella asuvien vammaisten ja pitkäaikaissairaiden sekä heidän omaistensa ja järjestöjen yhteistyöelimenä.
Toimintasäännön 2 §:ssä määrätään vammaisneuvoston asettamisesta ja kokoonpanosta seuraavasti:
”Kunnanhallitus valitsee vammaisneuvostoon toimikauttaan vastaavaksi ajaksi
kahdeksan (8) jäsentä.
Jäsenistä kuusi (6) valitaan alueella toimivien vammaisjärjestöjen edustajista.
Vammaisjärjestöt tekevät jäsenistä esityksen kunnanhallitukselle. Jäsenten tulee
edustaa mahdollisimman monipuolisesti Isossakyrössä toimivia vammaisten ja
pitkäaikaissairaiden järjestöjä. Kunnanhallitus nimeää vammaisneuvostoon kunnan edustajaksi kaksi (2) jäsentä.
Kunnanhallitus nimeää puheenjohtajan. Neuvosto valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan ja sihteerin neuvoston muista jäsenistä.
Mikäli vammaisneuvoston jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, valitsee
kunnanhallitus uuden jäsenen tai varajäsenen toimikauden jäljellä olevaksi
ajaksi.”
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus
- nimeää vammaisneuvostoon toimikaudeksi 2021-2023 kunnan edustajiksi
kaksi jäsentä ja
- pyytää seuraavia järjestöjä nimeämään elokuun 2021 loppuun mennessä
edustajansa vammaisneuvostoon: Kyrönmaan Invalidit ry, Sotainvalidien
Veljesliiton Isonkyrön osasto, Kehitysvammaisten Tuki ry Isonkyrön
osasto, Kyrönmaan Selkäyhdistys ry, Kyrönmaan Sydänyhdistys ry ja Kyrönmaan Reumayhdistys ry sekä
- asettaa vammaisneuvoston toimikaudeksi 2021-2023 ja nimeää vammaisneuvoston puheenjohtajan saatuaan em. esitykset järjestöiltä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Ehdotus hyväksyttiin ja kunnanhallitus nimesi vammaisneuvostoon toimikaudeksi
2021-2023 kunnan edustajiksi Maria Luhtala ja Katri Soisalo.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VANHUSNEUVOSTON VALITSEMINEN
Khall 16.8.2021 § 146
Hallintosäännön 14 §:n mukaan kunnassa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja
vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä
päättää kunnanhallitus enintään toimikaudekseen.
Kunnanhallituksen 1.6.2020 § 114 hyväksymän Vanhusneuvoston toimintasäännön
1 §:n mukaan Isonkyrön kunnan vanhusneuvoston tarkoituksena on toimia Isonkyrön kunnan ja sen alueella asuvien vanhusten ja siellä toimivien vanhus- ja
eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelimenä.
Toimintasäännön 2 §:ssä määrätään vanhusneuvoston valinnasta ja kokoonpanosta
seuraavasti:
”Vanhusneuvoston kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus. Vanhusneuvostossa on seitsemän (7) jäsentä. Neuvoston toimikausi on kaksi vuotta.
Vanhus- ja eläkeläisyhdistykset nimeävät viisi (5) jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaiset varajäsenet. Kunnanhallitus nimeää kaksi (2) edustajaa ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet.
Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
sekä sihteerin.”
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus
- nimeää vanhusneuvoston toimikaudeksi 2021-2023 kunnan edustajiksi
kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja
- pyytää seuraavia järjestöjä nimeämään elokuun 2021 loppuun mennessä
vanhusneuvostoon yhteensä 5 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet: Eläkeliiton paikallisjärjestö, Isonkyrön Kansalliset Seniorit ry sekä Kyrönmaan kristilliset eläkeläiset sekä
- asettaa vanhusneuvoston toimikaudeksi 2021-2023 ja nimeää ensimmäisen kokouksen koollekutsujan saatuaan em. esitykset järjestöiltä.
Ehdotus hyväksyttiin ja kunnanhallitus nimesi vanhusneuvoston toimikaudeksi 20212023 kunnan edustajat ja varaedustajat seuraavasti:
Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Juhani Leskelä
Väinö Pollari
__________

Simo Perkiö
Mirva Mäki-Rammo

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä

16.8.2021

Sivu
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KUNNAN EDUSTAJAN VALITSEMINEN VAASAN VAALIPIIRIN KUNTAPÄIVILLE
Khall 16.8.2021 § 147
Kuntaliiton 7.4.2021 antaman Kuntaliiton valtuuskunnan vaaleja 2021 koskevan
yleiskirjeen 6/2021 mukaan kuntavaalivuoden syksyllä valitaan Kuntaliiton valtuuskunta, johon kuuluu 76 jäsentä ja 76 varajäsentä. Vaalit toimitetaan Kuntaliiton jäsenkunnissa 15.11.–31.12.2021. Ehdokasasettelusta ja vaalien toimittamisesta
määrätään Kuntaliiton säännöissä ja valtuuskunnan vaalijärjestyksessä. Yleiskirje
toimitetaan esityslistan oheismateriaalina. Vaalilautakunta päätti kokouksessaan
11.5.2021 siirtää vaalipiirikohtaiset kuntapäivät pidettäviksi 5.10.2021, mikä on merkitty myös yleiskirjeeseen.
Kunnat nimeävät edustajansa kuntapäiville. Kunnalla on asukaslukunsa mukaan
määräytyen 1–4 edustajaa. Kuntapäivillä ao. vaalipiirin kuntien edustajat nimeävät
valtuuskunnan vaaleja varten vaalipiirin ehdokaslistat. Vaasan vaalipiiriin kuuluvat
Kuntaliiton jäsenkunnat saavat valita liiton sääntöjen perusteella edustajia kuntapäiville kunnan asukasluvun mukaan.
Kunnan asukasluku
enintään 10 000
10 001 - 50 000
50 001 - 100 000
yli 100 000

Edustajia
1
2
3
4

Kunnanhallituksen toivotaan viimeistään elokuun aikana nimeävän kunnan edustajat
ja mahdolliset varahenkilöt kuntapäiville. Edustajille voidaan nimetä henkilökohtaiset
varahenkilöt tai varahenkilöt sijaantulojärjestyksessä. Varahenkilö osallistuu kokoukseen varsinaisen kokousedustajan ollessa estynyt.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh., (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus valitsee kunnan edustajan ja hänelle varaedustajan Vaasan vaalipiirin kuntapäiville.
Ehdotus hyväksyttiin ja kunnanhallitus valitsi kuntapäiville edustajaksi Jaakko Pukkisen ja varaedustajaksi Miko Heinilän.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

16.8.2021

Sivu
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KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Khall 16.8.2021 § 148
Kauppakirjalla, joka on allekirjoitettu 9.8.2021 Isonkyrön kunta myy yksityishenkilölle
Isonkyrön keskustan asemakaavan mukaisen tontti nro 2 korttelissa nro 427. Tontti
muodostuu tilasta 152-403-16-15 erotettavasta määräalasta, jonka pinta-ala on noin
2694 m2. Alueen asemakaavamerkintä on AP (Asuinpientalojen korttelialue).
Myytävä alue on merkitty karttaliitteeseen. Kauppahinta on 4.984,00 euroa.
Kauppakirjajäljennös on liitteenä.
Kauppakirjan julkiset tiedot ovat saatavilla kunnanvirastosta.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää, että liitteen mukainen kauppakirja hyväksytään.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

16.8.2021

Sivu
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VAINION VESAT RY:N ANOMUS VÄLIAIKAISRAHOITUKSESTA
Khall 16.8.2021 § 149
Vainion Vesat ry anoo 29.6.2021 saapuneella kirjeellään kunnalta partiomajan sähköistykseen väliaikaista rahoitusta 9.749,97 euroa. Yhyres-yhdistyksen hallitus on
myöntänyt rahoituksen, tuki 9.749,97 euroa. Pohjanmaan ELY-keskus on hyväksynyt hankkeen. Hanketuki maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mukaan. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 14.999,96 euroa. Hanke pitää olla loppuun saatettu joulukuussa 2022.
Lainan takaisinmaksu tapahtuu hankerahoituksen tilityksen jälkeen, viimeistään
30.6.2023. Oheismateriaalina toimitetaan ELY-keskuksen päätös.
Hallintosäännön 23 §:n 29. kohdan mukaan kunnanhallitus päättää tilapäislainojen
myöntämistä mm. EU-hankkeille.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää
-

myöntää Vainion Vesat ry:lle 9.749,97 euroa väliaikaisrahoitusta partiomajan
sähköistykseen

-

laina on koroton eikä sille vaadita muuta vakuutta

-

laina on maksettava kunnalle takaisin sitä mukaa, kun hanketuki on maksettu
yhdistykselle ja kokonaisuudessaan takaisin viimeistään 30.6.2023 mennessä.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

16.8.2021

Sivu
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ORISMALA SEURA RY:N ANOMUS VÄLIAIKAISRAHOITUKSESTA
Khall 16.8.2021 § 150
Orismala Seura ry anoo 4.8.2021 saapuneella kirjeellään kunnalta mm. kylätuvan
ilmalämpöpumppuun ja vesivaraajaan sekä ruohonleikkuriin väliaikaista rahoitusta
8.381,21 euroa. Yhyres-yhdistyksen hallitus on myöntänyt rahoituksen, tuki 8.381,21
euroa. Pohjanmaan ELY-keskus on hyväksynyt hankkeen. Hanketuki maksetaan
jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mukaan. Hankkeen kokonaiskustannukset
ovat 12.894,17 euroa. Hanke pitää olla loppuun saatettu joulukuussa 2022.
Lainan takaisinmaksu tapahtuu hankerahoituksen tilityksen jälkeen, viimeistään
30.6.2023. Oheismateriaalina toimitetaan hakemus ja ELY-keskuksen päätös.
Hallintosäännön 23 §:n 29. kohdan mukaan kunnanhallitus päättää tilapäislainojen
myöntämistä mm. EU-hankkeille.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää
-

myöntää Orismala Seura ry:lle 8.381,21 euroa väliaikaisrahoitusta kylätuvan
hankintoihin

-

laina on koroton eikä sille vaadita muuta vakuutta

-

laina on maksettava kunnalle takaisin sitä mukaa, kun hanketuki on maksettu
yhdistykselle ja kokonaisuudessaan takaisin viimeistään 30.6.2023 mennessä.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

16.8.2021

Sivu
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NAPUEN KYLÄYHDISTYS RY:N ANOMUS VÄLIAIKAISRAHOITUKSESTA
Khall 16.8.2021 § 151
Napuen kyläyhdistys ry anoo 11.8.2021 saapuneella kirjeellään kunnalta Marjamäen
laavulle hankittavan kompostikäymälän sekä laavun ja näkötornin parannustöiden
toteuttamiseen väliaikaista rahoitusta 3.744,00 euroa. Yhyres-yhdistyksen hallitus
on myöntänyt rahoituksen, tuki 3.744,00 euroa. Pohjanmaan ELY-keskus on hyväksynyt hankkeen. Hanketuki maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mukaan. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 5.760,00 euroa. Hanke pitää olla loppuun saatettu joulukuussa 2022.
Lainan takaisinmaksu tapahtuu hankerahoituksen tilityksen jälkeen, viimeistään
30.6.2023. Oheismateriaalina toimitetaan hakemus ja ELY-keskuksen päätös.
Hallintosäännön 23 §:n 29. kohdan mukaan kunnanhallitus päättää tilapäislainojen
myöntämistä mm. EU-hankkeille.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää
-

myöntää Napuen kyläyhdistys ry:lle 3.744,00 euroa väliaikaisrahoitusta kyläyhdistyksen hankintoihin

-

laina on koroton eikä sille vaadita muuta vakuutta

-

laina on maksettava kunnalle takaisin sitä mukaa, kun hanketuki on maksettu
yhdistykselle ja kokonaisuudessaan takaisin viimeistään 30.6.2023 mennessä.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

16.8.2021

Sivu
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SEINÄJOEN KESKUSPESULA OY:N OSAKASSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall 16.8.2021 § 152
Kunnanhallitus on 22.2.2021 § 28 päättänyt ostaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä yhden Seinäjoen Keskuspesula Oy:n osakkeen. Kaupan tarkoituksena oli,
että kunta saa sidosyksikköaseman Seinäjoen Keskuspesula Oy:ssä, mikä mahdollistaa hankinnat yhtiöltä ilman kilpailuttamisvelvoitetta.
Seinäjoen Keskuspesula Oy on pyytänyt osakkaitaan hyväksymään uuden osakassopimuksen 1.9.2021 mennessä. Jos hyväksymispäätös ei ole vielä lainvoimainen
1.9.2021, pyydetään erikseen ilmoittamaan myös päivä, jolloin päätös on lainvoimainen.
Seinäjoen Keskuspesula Oy:n uutta osakassopimusta on valmisteltu yhdessä yhtiön
isoimpien omistajien EPSHP:n ja VSHP:n kanssa. Sopimukseen ei ole esitetty periaatteiltaan merkittäviä muutoksia. Tärkeimmät muutokset koskevat sidosyksikköaseman mukaista ohjausta ja valvontaa tehostavaa osakaskokousta, ennakkonäkemyksen pyytämistä sekä osakasmäärän muuttumiseen liittyviä toimenpiteitä. Uuden
osakassopimuksen luonnos on liitteenä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Seinäjoen Keskuspesula Oy:n
osakassopimuksen Isonkyrön kunnan osalta.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

16.8.2021

Sivu
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KUNTARAHAN KÄYTTÄMINEN SIIRTYMÄKAUDELLA
Khall 16.8.2021 § 153
YHYRES-kehittämisyhdistys ry on 24.6.2021 saapuneella kirjeellään esittänyt, että
yhdistys voisi käyttää ohjelmakauden 2014-2020 hankkeisiin käyttämättä jääneen
kuntarahoituksen siirtymäkauden 2021-2022 Leader-hankkeiden ja yritystukien kuntavastinrahoitukseen. YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n esitys kokonaisuudessaan
liitteenä.
YHYRES-kehittämisyhdistys ry on Isonkyrön, Laihian ja Vaasan Vähänkyrön alueen
paikallinen Leader-ryhmä, joka toteuttaa paikallista strategiaa 2014 - 2020. Uuden
ohjelmakauden 2021 - 2027 hitaan käynnistymisen takia EU:n komissio on päättänyt
siirtymäajasta vuosille 2021 - 2022. Hankkeiden ja yritystukien rahoittaminen jatkuu
ohjelmakauden 2014 - 2020 säännöillä ja uuden ohjelmakauden rahoilla.
YHYRES ry on hakenut ja saanut maa- ja metsätalousministeriöstä julkista rahoitusta siirtymäkaudelle kaikkiaan 1.300.000 euroa, johon tarvittava kuntarahan osuus
on 20 % eli 260.000 eur, tasan jaettuna 130.000 euroa/vuosi. Alueen kunnat ovat
aiemmin sitoutuneet siirtymäkauden rahoitukseen 7,5 eurolla/asukas/vuosi. Väkimäärän vähenemisen seurauksena asukasluku alueella on pudonnut, joten 7,5 euroa/asukas/vuosi kuntavastinrahan sijaan tarve on tällä hetkellä 7,73 eur/asukas/vuosi.
Aiemman maa- ja metsätalousministeriön ohjeen mukaan ohjelmakauden kuntarahaa ei voi käyttää siirtymäkauden kuntarahoitukseen. Ministeriö on kuitenkin
29.9.2020 ohjeistanut, että kunnat ja Leader-ryhmät voivat sopia, että uusiin sitoumuksiin käytetään kaudella 2014 - 2020 käyttämättä jäänyttä kuntarahaa. Käyttämättä jääneen rahoituksen määrä selviää lopullisesti vasta vuonna 2023, jolloin viimeisetkin päättyneen ohjelmakauden hankkeet saavat maksatuksen. Koska YHYRES ry:n rahoituksen koko ohjelmakauden myöntökiintiö sidottiin kokonaan, ylijäävää kuntarahaa kertyy vain vajaalla budjetilla mahdollisesti toteutuvista hankkeista
tai kuntien hankkeille myöntämästä suorasta tuesta. Suoria tukia oli kahdessa hankkeessa ja niiden vuoksi säästyneen kuntarahan määrä on 7.316,80 euroa.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaudella 2014 - 2020 käyttämättä jääneen kuntarahan käyttämisen siirtymäkaudella 2021-2022.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä

16.8.2021

Sivu

265

TOIMIVALLAN PIDÄTTÄMINEN KUNNALLA KUNNALLIS- JA KIINTEISTOVEROSTA VAPAUTTAMISESSA VUOSINA 2022-2024
Khall 16.8.2021 § 154
Verosta vapauttamisella tarkoitetaan toimivaltaisen viranomaisen tekemää päätöstä,
jossa vero- tai maksuvelvollinen vapautetaan osittain tai kokonaan suoritettavasta
tai jo suoritetusta verosta. Verovelvollinen tekee verosta vapauttamista koskevan
hakemuksen, jonka viranomainen ratkaisee. Hakemus voidaan myös hylätä.
Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa siirtyi Verohallinnolle
1.6.2013 alkaen. Kunta voi kuitenkin halutessaan pidättää ratkaisuvallan itsellään,
jolloin kunnan tulee tehdä veronkantoviranomaiselle kunnallisveron sekä kiinteistöveron ratkaisuvaltaa koskevan ilmoituksen, jolloin ilmoituksensa mukaisesti kunta
ratkaisee kunnallisverosta tai kiinteistöverosta taikka kummastakin verosta vapauttamista koskevat asiat noudattaen, mitä veronkantolain 47 §:ssä säädetään.
Isonkyrön kunnanhallitus on 23.10.2018 § 176 päättänyt pidättää toimivallan itsellään kiinteistöveron osalta. Aiemmin tehty ilmoitus ratkaisuvallan pidättämisestä on
voimassa viimeistään 31.12.2021 vireille tulevien hakemusten osalta. Ajalle
1.1.2019-31.12.2021 toimivallan pidätti itsellään sekä kunnallis- että kiinteistöveron
osalta 23 kuntaa, pelkästään kunnallisveron osalta 1 kunta ja kiinteistöveron osalta
12 kuntaa. Hakemuksia on käsitelty vuosittain muutama.
Pidättääkseen ratkaisuvallan itsellään 1.1.2022-31.12.2024 vireille tulevien hakemuksien osalta, kunnan on tehtävä ratkaisuvallan pidättämistä koskeva ilmoitus Verohallinnolle 19.11.2021 mennessä. Toimivalta ratkaisuvallan pidättämistä koskevan
päätöksen tekemiseen on Isonkyrön kunnan hallintosäännön 23 §:n mukaan kunnanhallituksella.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää, että toimivaltaa kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina 2022-2024 ei pidätetä kunnalla.

KÄSITTELY: Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti.
KJ:N
KOKOUKSESSA
MUUTTAMA
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että toimivalta kiinteistöverossa vapauttamisessa pidätetään
kunnalla vuosina 2022-2024.
PÄÄTÖS:

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

16.8.2021

Sivu
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KYLKKÄLÄN KYLÄTALON VUOKRASOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
Khall 16.8.2021 § 155
Kunnanhallitus on 4.8.2003 § 126 päättänyt vuokrata Isonkyrön Kylkkälän kyläyhdistys ry:ltä Kylkkälän kylätaloa kunnan tarpeisiin arkipäivisin klo 17.00 saakka.
Isonkyrön Kylkkälän kyläyhdistys ry aikoo maalata kylätalon katon ja hankkeelle olisi
mahdollista saada tukea ELY-keskukselta. Tuen saamisen haasteena kuitenkin on,
että asetusten mukaan tukea ei voida myöntää sellaisen rakennuksen kunnostukseen, joka on jonkun muun kuin tuen saajan hallinnassa. Tukea ei myöskään voida
myöntää kunnan lakisääteiseen toimintaan, joksi koulun/päiväkodin liikuntasalina
toimiminen täytynee laskea. Kylätalon varauskalenterista selviää, että käytännössä
sali on selvästi yli puolet yleishyödyllisessä käytössä. Myös varauskäytännöistä voi
päätellä, että kyläyhdistys ainakin pääosin hallinnoi tilan käyttöä. Koska vuonna
2003 tehdystä vuokrasopimuksesta voi kuitenkin saada sen käsityksen, että rakennus olisi kunnan hallinnassa, on vuokrasopimusta syytä tarkentaa siten, että siitä
käy yksiselitteisesti ilmi, että rakennus on kyläyhdistyksen hallinnassa ainakin niinä
aikoina, kun se ei ole kunnan käytössä. Tarkennukset on merkitty voimassaolevaan
vuokrasopimukseen, joka toimitetaan oheismateriaalina.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen vuokrasopimuksen, joka korvaa
lokakuussa 2003 allekirjoitetun vuokrasopimuksen.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

16.8.2021

Sivu
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ALUEHISTORIAN JA KULTTUURIPERINNÖN PROFESSUURIN RAHOITTAMINEN
Khall 16.8.2021 § 156
Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys on 21.6.2021 saapuneella kirjeellään esittänyt, että Isonkyrön kunta osallistuisi Aluehistorian ja kulttuuriperinnön professuurin
rahoittamiseen (Alueiden ajalliset muutosilmiöt – historiatietoisuus ja kokemuksellisuus digitalisoituvassa arjessa) ajalla 1.1.2022–31.12.2026. Rahoitushakemus liitteineen liitteenä.
Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys hakee professuurin jatkoon osarahoituksena Isonkyrön kunnalta 780 euroa/vuosi, eli viiden vuoden aikana rahoitusosuus
olisi yhteensä 3.900 euroa. Kuntarahoitusta (32.500 euroa/vuosi) haetaan kunnilta
siten, että Seinäjoen osuus kokonaissummasta on 10.000 euroa ja loppu 22.500 euroa haetaan muiden Etelä-Pohjanmaan kuntien osalta asukasluvun mukaan.
Seinäjoella toimiva professuuri sijoittuu Helsingin yliopiston Ruralia-Instituuttiin ja on
osa Epanet-verkostoa. Tutkimusjohtajana hankkeessa työskentelee tällä hetkellä
dosentti, FT Sulevi Riukulehto. Tutkimusryhmän tavoitteena on toteuttaa korkeatasoista, alan toimijoita hyödyttävää tutkimusta ja kehitystoimintaa yhdessä alueen yritysten kanssa. Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys koordinoi Epanet-verkostoa.
Yhdistyksellä on sitä varten erilliset varat, joten professuurille kerättävä rahoitus menee lyhentämättömänä yliopistolle käytettäväksi professorin palkkaukseen.
Hankkeessa jatketaan jo aiemmin avattuja tutkimuslinjoja, joiden sisältöä on kuvattu
rahoitushakemuksen liitteessä 2. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa aluehistorialle on syntynyt yhteys myös aineettoman kulttuuriperinnön teemoihin (musiikki).
Lisää tarkastelua kaipaavat esim. ajallisuuden merkitys, historiatietoisuuden ja identiteetin muodostuminen (esim. lasten ja nuorten juurtuneisuus), kotiseutukasvatus ja
-opetus sekä tutkimukselliset yhteydet yrityksiin ja maahanmuuttajiin (esim. kotiseutu yritysten ja kuntien menestystekijänä). Uusia avauksia voivat olla esimerkiksi
politiikkaohjelmien ajallisuus sekä ympäristön ja luonnonvarojen historia. Tämäntyyppisten asioiden tuntemuksella on huomattava vaikutus alueiden, asukkaiden ja
elinkeinoelämän menestymisedellytyksiin.
Kunnanjohtaja on yhdistyksen tutkimusjaoston jäsen. Kunnanjohtajan ollessa esteellinen (yhteisöjäävi) esittelijänä toimii hallintosäännön 3 §:n mukaisesti hallintojohtaja.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
HJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää, että Isonkyrön kunta osallistuu Aluehistorian ja kulttuuriperinnön professuurin rahoittamiseen ajalla 1.1.2022–31.12.2026 enintään 780 eurolla/vuosi.
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä

16.8.2021

Sivu

268

Merkittiin, että kunnanjohtaja Tero Kankaanpää ja kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Helena Tuuri-Tammela poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 18.48-18.52. Pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän
käsittelyn ajaksi valittiin Juha Annala.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Khall 16.8.2021 § 157
1. Vasek Oy 2.7.2021: Kuntavaalien mahdollisesti aiheuttama tarve ylimääräiselle
yhtiökokoukselle
2. Oikeusministeriö 30.6.2021: Aluevaalit vuonna 2022: Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen jne.
3. Digi- ja väestötietovirasto 22.6.2021: Äänestysaluejaon muuttaminen vuodelle
2022 ja siitä ilmoittaminen digi- ja väestötietovirastolle
4. Valtiovarainministeriö 2.8.2021: Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2021

Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi, tyytyy päätöksiin ja saattaa ne asianomaisille tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN
Khall 16.8.2021 § 158
Isonkyrön kunnan hallintosäännön 65 §:n mukaisesti kunnanhallitukselle annetaan
tiedoksi seuraavat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset.
-

henkilöstöjaosto 21.6.2021
tekninen lautakunta 28.6.2021
ympäristölautakunta 1.7.2021
kunnanjohtajan viranhaltijapäätös 12.8.2021 § 6, johtavan rehtorin opintovapaa

Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen edellä mainitut pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Kokouspäivämäärä

16.8.2021
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 137, 140-156
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: 135, 136, 138, 139, 157, 158
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälä: 137, 140-156

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

