ISONKYRÖN KUNTA
Hyvinvointilautakunta

PÖYTÄKIRJA

Nro 8/2021

________________________________________________________________________________________

Kokousaika

14.12.2021 klo 18:00 -

Kokouspaikka

Kunnanhallituksen kokoushuone

Kansisivu .......................................................................................................................................................... 1
57 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen .................................................................... 2
58 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ................................................................................................................ 3
59 § Hyvinvointilautakunnan palkitseminen 2021: Ryhtinuori ....................................................................... 4
- Hyvinvointilautakunnan-palkitsemissaannot ................................................................................................ 5
60 § Hyvinvointilautakunnan palkitseminen 2021 Kunnon kuntalainen ......................................................... 7
61 § Hyvinvointilautakunnan palkitseminen 2021 Liikuttavin työpaikka ........................................................ 8
62 § Hyvinvointilautakunnan palkitseminen 2021 Vuoden viri ...................................................................... 9
63 § Hyvinvointilautakunnan palkitseminen 2021 Vuoden nuori urheilija ................................................... 10
64 § Hyvinvointilautakunnan palkitseminen 2021 Vuoden urheilija ............................................................. 11
65 § Hyvinvointilautakunnan palkitseminen 2021 Vuoden valmentaja/vetäjä ............................................. 12
66 § Viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen .......................................................................................... 13
67 § Ilmoitusasiat .......................................................................................................................................... 14
68 § Muut asiat ............................................................................................................................................ 15
Oikaisuvaatimusohjeet .................................................................................................................................. 16

ISONKYRÖN KUNTA
Hyvinvointilautakunta

PÖYTÄKIRJA

No 8/2021

Sivu
1

KOKOUSAIKA

Tiistai 14.12.2021 klo 18:00 -

KOKOUSPAIKKA

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
(ja merkintä siitä,
kuka toimii
puheenjohtajana)

Katajamäki Heli, puheenjohtaja
Luoma Kirsi, varapuheenjohtaja
Assinen Tatu-Kalle, poissa
Hauta Tanja
Kujala Matias
Niemi Harri, poissa
Nikula Sami
Seppälä Sirpa
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Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Heli Katajamäki

Kimmo Kaunisto

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Isonkyrön kunnanvirastossa 14.12.2021.
Allekirjoitus
Kirsi Luoma

PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ
Todistaa

Tanja Hauta

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi torstai 16.12.2021 klo 14.00 sekä
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Tarja Soini, toimistosihteeri
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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Hyvinvointilautakunta 14.12.2021 § 57
Kokouskutsu ja esityslista lähetetty torstaina 9.12.2021.
Lisätietoja
antaa

Vs. hyvinvointijohtaja Kimmo Kaunisto, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 050 406 2222

VS. HYVINVOINTIJOHTAJAN
EHDOTUS: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Hyvinvointilautakunta 14.12.2021 § 58
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Kirsi Luoma ja Tanja Hauta.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Hyvinvointilautakunnan palkitseminen 2021: Ryhtinuori
Dnro ISOKYRÖ/161/12.01.06/2021
Hyvinvointilautakunta 14.12.2021 § 59
Isonkyrön hallintosäännön §35 mukaan hyvinvointilautakunnan toimivaltaan kuuluu
kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden palkittavien päättäminen.
Hyvinvointilautakunnan palkittavia vuonna 2021 on saanut ehdottaa kunnan internetsivustolta löytyvällä lomakkeella marraskuun 2021 ajan. Palkitsemisen säännöt on
julkaistu hyvinvointilautakunnan palkitsemisohjeessa 14.1.2020 (oheismateriaali).
Ilmoitus palkitsemiseen liittyvästä lomakkeesta on julkaistu Pohjankyrö-lehdessä
4.11.2021.
Ehdotuksia on tullut kaikkiin muihin kategorioihin paitsi "liikuttavin työpaikka".
Ehdotukset on koottu oheismateriaaliin. Oheismateriaalina on myös lista aiemmin
palkituista sillä osaa palkinnoista ei sääntöjen mukaan voi antaa samalle ihmiselle kahta
kertaa.
Liitteet

Lisätietoja
antaa

Hyvinvointilautakunnan-palkitsemissaannot
Kaikki ehdotukset palkitsemiseen
kaikki palkiutut koonti

Vs. hyvinvointijohtaja Kimmo Kaunisto, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 050 406 2222

VS. HYVINVOINTIJOHTAJAN
EHDOTUS: Hyvinvointilautakunta palkitsee ryhtinuoren palkinnoilla Aapeli Rinta-Kosken ja Maija
Kankaan.
PÄÄTÖS:

Ehdotuksen mukaan.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

LIITE: Hyvinvointilautakunta 14.12.2021 / 59 §
Palkitsemissäännöt

1 (2)

Isonkyrön kunta
Pohjankyröntie 136
61500 ISOKYRÖ

14.1.2020

HYVINVOINTILAUTAKUNNAN PALKITSEMISSÄÄNNÖT
Isonkyrön kunnan hyvinvointilautakunta haluaa huomioida ansioituneita ja hyvinvointia
merkittävästi edistäviä henkilöitä.
Kaikkiin tässä säännössä esitettyihin kategorioihin perustellun ehdotuksen voi tehdä isokyröläinen yhdistys, yhteisö tai yksityishenkilö. Ehdotukset tulee tehdä vuosittain Isonkyrön
kunnan kotisivujen liikunta osiosta löytyvän ohjeen ja aikataulun mukaisesti. Päätöksen palkittavista tekee hyvinvointilautakunta, joka voi myös omatoimisesti, ilman sille tehtyä ehdotusta päättää palkitsemisista.

Ryhtinuori
•

Tunnustus annetaan 15-18 vuotiaalle - hyväkäytöksiselle ja esimerkilliselle isokyröläiselle
nuorelle.

•

Tunnustus annetaan sellaiselle henkilölle, joka on ansioitunut urheilu- ja/tai vapaa-ajan
harrastustoiminnassaan.

•

Valittavia voi samana vuonna olla korkeintaan kaksi ja tunnustus voidaan myöntää samalle henkilölle vain kerran.

•

Palkintona ryhtinuorelle on 100 euron lahjakortti.

Kunnon kuntalainen
•

Tunnustus myönnetään isokyröläiselle henkilölle tai yhteisölle, joka omalla esimerkillään
ja toiminnallaan on edistänyt paikkakuntalaisten hyvinvointia liikunnan ja muiden terveellisten elämäntapojen avulla.

•

Sama henkilö voi saada tunnustuksen vain kerran.

•

Palkintona on 100 euron lahjakortti.

Liikuttavin työpaikka
•

Tunnustus myönnetään isokyröläiselle työpaikalle, joka on edistänyt työntekijöidensä
liikkumista heidän työ- ja/tai vapaa-ajallaan.

•

Vaikuttavuuden arvioinnissa huomioidaan, kuinka suuri osa työntekijöistä on liikkunut
työpaikan tarjoaman tuen myötä.

•
•

Tunnustus voidaan myöntää samalle työpaikalle useampaan kertaan.
Palkintona on jokaiselle liikkuneelle työntekijälle 10 kpl uintisarjalippu uimahalli Pärskeeseen.

Isonkyrön kunta
Pohjankyröntie 136
61500 ISOKYRÖ

Vaihde: (06) 470 1111
ma-pe klo 9.00–15.00
isokyro@isokyro.fi

Y-tunnus 0178131-2
www.isokyro.fi
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Palkitsemissäännöt
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Isonkyrön kunta
Pohjankyröntie 136
61500 ISOKYRÖ

14.1.2020

Vuoden Viri
•

Tunnustus voidaan antaa isokyröläiselle henkilölle, toimintaryhmälle tai yhdistykselle.

•

Tunnustus myönnetään edistyksellisestä toiminnasta Isonkyrön hyvinvointipalvelujen

•

hyväksi tai merkittävästä yksittäisestä aikaansaannoksesta.
Tunnustus voidaan myöntää samalle toimijalle useampaan kertaan.

•

Palkintona on Viri-tikku hopealaatalla

Vuoden nuori urheilija
•

Tunnustus myönnetään enintään 20-vuotiaalle isokyröläiselle urheilijalle, jonka lajin laji-

•

liitto on sitoutunut Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) antidopingohjelmaan.
Tunnustus annetaan kalenterivuoden aikaisten saavutusten perusteella.

•

Palkittavan ei tarvitse edustaa isokyröläistä seuraa.

•

Sama henkilö voi saada tunnustuksen useampaan kertaan.

•

Palkintona on 500 euron urheilustipendi.

Vuoden urheilija
•

Tunnustus myönnetään isokyröläiselle urheilijalle, jonka lajin lajiliitto on sitoutunut Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) antidopingohjelmaan.

•

Tunnustus annetaan kalenterivuoden aikaisten saavutusten perusteella.

•
•

Palkittavan ei tarvitse edustaa isokyröläistä seuraa.
Sama henkilö voi saada tunnustuksen useampaan kertaan.

•

Palkintona on 500 euron urheilustipendi.

Vuoden valmentaja / vetäjä
•

Tunnustus annetaan isokyröläiselle henkilölle, joka on tehnyt ansiokasta toimintaa yksi-

•

löurheilulajin, joukkueen tai ryhmän valmentajana ja/tai vetäjänä.
Tunnustuksen saajalta edellytetään esimerkillistä toimintaa nuorten parissa, ansiokasta valmennustoimintaa tai pitkäaikaista taustatyötä liikunnan edistämisessä isokyröläisessä liikunta- ja urheilutoiminnassa.

•
•

Sama henkilö voi saada tunnustuksen useampaan kertaan.
Palkintona on kiertopalkinto, johon kaiverretaan kunkin vuoden valmentajan/vetäjän
nimi

Isonkyrön kunta
Pohjankyröntie 136
61500 ISOKYRÖ

Vaihde: (06) 470 1111
ma-pe klo 9.00–15.00
isokyro@isokyro.fi

Y-tunnus 0178131-2
www.isokyro.fi
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Hyvinvointilautakunnan palkitseminen 2021 Kunnon kuntalainen
Dnro ISOKYRÖ/162/12.01.06/2021
Hyvinvointilautakunta 14.12.2021 § 60
Isonkyrön hallintosäännön §35 mukaan hyvinvointilautakunnan toimivaltaan kuuluu
kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden palkittavien päättäminen.
Hyvinvointilautakunnan palkittavia vuonna 2021 on saanut ehdottaa kunnan internetsivustolta löytyvällä lomakkeella marraskuun 2021 ajan. Palkitsemisen säännöt on
julkaistu hyvinvointilautakunnan palkitsemisohjeessa 14.1.2020 (oheismateriaali).
Ilmoitus palkitsemiseen liittyvästä lomakkeesta on julkaistu Pohjankyrö-lehdessä
4.11.2021.
Ehdotuksia on tullut kaikkiin muihin kategorioihin paitsi "liikuttavin työpaikka".
Ehdotukset on koottu oheismateriaaliin. Oheismateriaalina on myös lista aiemmin
palkituista sillä osaa palkinnoista ei sääntöjen mukaan voi antaa samalle ihmiselle kahta
kertaa.
Lisätietoja
antaa

Vs. hyvinvointijohtaja Kimmo Kaunisto, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 050 406 2222

VS. HYVINVOINTIJOHTAJAN
EHDOTUS: Hyvinvointilautakunta palkitsee kunnon kuntalaisena Jaana Uusihaan.
KÄSITTELY: Sami Nikula ehdotti vastaehdotuksena Juha Savinaisen valitsemista Kunnon kuntalaiseksi
ja ehdotus sai yksimielisen kannatuksen.
PÄÄTÖS:

Hyvinvointilautakunta palkitsee Kunnon kuntalaisena Juha Savinaisen.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Hyvinvointilautakunnan palkitseminen 2021 Liikuttavin työpaikka
Dnro ISOKYRÖ/163/12.01.06/2021
Hyvinvointilautakunta 14.12.2021 § 61
Isonkyrön hallintosäännön §35 mukaan hyvinvointilautakunnan toimivaltaan kuuluu
kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden palkittavien päättäminen.
Hyvinvointilautakunnan palkittavia vuonna 2021 on saanut ehdottaa kunnan internetsivustolta löytyvällä lomakkeella marraskuun 2021 ajan. Palkitsemisen säännöt on
julkaistu hyvinvointilautakunnan palkitsemisohjeessa 14.1.2020 (oheismateriaali).
Ilmoitus palkitsemiseen liittyvästä lomakkeesta on julkaistu Pohjankyrö-lehdessä
4.11.2021.
Ehdotuksia on tullut kaikkiin muihin kategorioihin paitsi "liikuttavin työpaikka".
Ehdotukset on koottu oheismateriaaliin. Oheismateriaalina on myös lista aiemmin
palkituista sillä osaa palkinnoista ei sääntöjen mukaan voi antaa samalle ihmiselle kahta
kertaa.
Lisätietoja
antaa

Vs. hyvinvointijohtaja Kimmo Kaunisto, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 050 406 2222

VS. HYVINVOINTIJOHTAJAN
EHDOTUS: Hyvinvointilautakunta palkitsee liikuttavimpana työpaikkana Pohjanmaan
pelastuslaitoksen Isonkyrön paloaseman.
PÄÄTÖS:

Ehdotuksen mukaan.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Hyvinvointilautakunnan palkitseminen 2021 Vuoden viri
Dnro ISOKYRÖ/164/12.01.06/2021
Hyvinvointilautakunta 14.12.2021 § 62
Isonkyrön hallintosäännön §35 mukaan hyvinvointilautakunnan toimivaltaan kuuluu
kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden palkittavien päättäminen.
Hyvinvointilautakunnan palkittavia vuonna 2021 on saanut ehdottaa kunnan internetsivustolta löytyvällä lomakkeella marraskuun 2021 ajan. Palkitsemisen säännöt on
julkaistu hyvinvointilautakunnan palkitsemisohjeessa 14.1.2020 (oheismateriaali).
Ilmoitus palkitsemiseen liittyvästä lomakkeesta on julkaistu Pohjankyrö-lehdessä
4.11.2021.
Ehdotuksia on tullut kaikkiin muihin kategorioihin paitsi "liikuttavin työpaikka".
Ehdotukset on koottu oheismateriaaliin. Oheismateriaalina on myös lista aiemmin
palkituista sillä osaa palkinnoista ei sääntöjen mukaan voi antaa samalle ihmiselle kahta
kertaa.
Lisätietoja
antaa

Vs. hyvinvointijohtaja Kimmo Kaunisto, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 050 406 2222

VS. HYVINVOINTIJOHTAJAN
EHDOTUS: Hyvinvointilautakunta palkitsee Vuoden viri -palkinnolla Ylipään latujen
lumetustyöryhmän.
PÄÄTÖS:

Ehdotuksen mukaan.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Hyvinvointilautakunnan palkitseminen 2021 Vuoden nuori urheilija
Dnro ISOKYRÖ/165/12.01.06/2021
Hyvinvointilautakunta 14.12.2021 § 63
Isonkyrön hallintosäännön §35 mukaan hyvinvointilautakunnan toimivaltaan kuuluu
kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden palkittavien päättäminen.
Hyvinvointilautakunnan palkittavia vuonna 2021 on saanut ehdottaa kunnan internetsivustolta löytyvällä lomakkeella marraskuun 2021 ajan. Palkitsemisen säännöt on
julkaistu hyvinvointilautakunnan palkitsemisohjeessa 14.1.2020 (oheismateriaali).
Ilmoitus palkitsemiseen liittyvästä lomakkeesta on julkaistu Pohjankyrö-lehdessä
4.11.2021.
Ehdotuksia on tullut kaikkiin muihin kategorioihin paitsi "liikuttavin työpaikka".
Ehdotukset on koottu oheismateriaaliin. Oheismateriaalina on myös lista aiemmin
palkituista sillä osaa palkinnoista ei sääntöjen mukaan voi antaa samalle ihmiselle kahta
kertaa.
Lisätietoja
antaa

Vs. hyvinvointijohtaja Kimmo Kaunisto, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 050 406 2222

VS. HYVINVOINTIJOHTAJAN
EHDOTUS: Hyvinvointilautakunta palkitsee vuoden nuorena urheilijana Matias Onnenlehdon.
PÄÄTÖS:

Ehdotuksen mukaan.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Hyvinvointilautakunnan palkitseminen 2021 Vuoden urheilija
Dnro ISOKYRÖ/166/12.01.06/2021
Hyvinvointilautakunta 14.12.2021 § 64
Isonkyrön hallintosäännön §35 mukaan hyvinvointilautakunnan toimivaltaan kuuluu
kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden palkittavien päättäminen.
Hyvinvointilautakunnan palkittavia vuonna 2021 on saanut ehdottaa kunnan internetsivustolta löytyvällä lomakkeella marraskuun 2021 ajan. Palkitsemisen säännöt on
julkaistu hyvinvointilautakunnan palkitsemisohjeessa 14.1.2020 (oheismateriaali).
Ilmoitus palkitsemiseen liittyvästä lomakkeesta on julkaistu Pohjankyrö-lehdessä
4.11.2021.
Ehdotuksia on tullut kaikkiin muihin kategorioihin paitsi "liikuttavin työpaikka".
Ehdotukset on koottu oheismateriaaliin. Oheismateriaalina on myös lista aiemmin
palkituista sillä osaa palkinnoista ei sääntöjen mukaan voi antaa samalle ihmiselle kahta
kertaa.
Lisätietoja
antaa

Vs. hyvinvointijohtaja Kimmo Kaunisto, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 050 406 2222

VS. HYVINVOINTIJOHTAJAN
EHDOTUS: Hyvinvointilautakunta palkitsee vuoden urheilijana Johannes Vuorelan.
KÄSITTELY: Vs. hyvinvointijohtajan muutettu ehdotus on, että hyvinvointilautakunta palkitsee
Vuoden urheilijana Marianne Palon. Hän on ehdotuslomakkeen ja ehdotusajan
sulkeutumisen jälkeen saavuttanut vielä sm-tason mitalin ja on kokonaisuutena
aikuisten sarjoissa saavutetun menestyksen suhteen parhaiten menestynyt.
PÄÄTÖS:

Hyvinvointilautakunta palkitsee Vuoden urheilijana Marianne Palon.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu
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Hyvinvointilautakunnan palkitseminen 2021 Vuoden valmentaja/vetäjä
Dnro ISOKYRÖ/167/12.01.06/2021
Hyvinvointilautakunta 14.12.2021 § 65
Isonkyrön hallintosäännön §35 mukaan hyvinvointilautakunnan toimivaltaan kuuluu
kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden palkittavien päättäminen.
Hyvinvointilautakunnan palkittavia vuonna 2021 on saanut ehdottaa kunnan internetsivustolta löytyvällä lomakkeella marraskuun 2021 ajan. Palkitsemisen säännöt on
julkaistu hyvinvointilautakunnan palkitsemisohjeessa 14.1.2020 (oheismateriaali).
Ilmoitus palkitsemiseen liittyvästä lomakkeesta on julkaistu Pohjankyrö-lehdessä
4.11.2021.
Ehdotuksia on tullut kaikkiin muihin kategorioihin paitsi "liikuttavin työpaikka".
Ehdotukset on koottu oheismateriaaliin. Oheismateriaalina on myös lista aiemmin
palkituista sillä osaa palkinnoista ei sääntöjen mukaan voi antaa samalle ihmiselle kahta
kertaa.
Lisätietoja
antaa

Vs. hyvinvointijohtaja Kimmo Kaunisto, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 050 406 2222

VS. HYVINVOINTIJOHTAJAN
EHDOTUS: Hyvinvointilautakunta palkitsee vuoden valmentajan/vetäjänä Arto Harjulan.
PÄÄTÖS:

Ehdotuksen mukaan.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Hyvinvointilautakunta
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Viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen
Hyvinvointilautakunta 14.12.2021 § 66
Isonkyrön kunnan hallintosäännön 65 §:n mukaisesti hyvinvointilautakunnalle annetaan
tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset:
-vs. hyvinvointijohtaja 22.11.2021 § 5 Vapaa-aikaohjaajan toimen täyttäminen
-vs. hyvinvointijohtaja 8.12.2021 § 6 Uimahallin, asiamiespostin ja matkahuollon joulun
ja loppuvuoden 2021 ajan poikkeavat aukioloajat
Lisätietoja
antaa

Vs. hyvinvointijohtaja Kimmo Kaunisto, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 050 406 2222

VS. HYVINVOINTIJOHTAJAN
EHDOTUS: Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi saatettavat asiat ja viranhaltijapäätösten
osalta lautakunta ei käytä otto-oikeutta.
PÄÄTÖS:

Ehdotuksen mukaan.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Ilmoitusasiat
Hyvinvointilautakunta 14.12.2021 § 67
Liikuntapalveluiden avoin kilpailutus avoinna ja julkaistu Pohjankyrö-lehdessä 7.12.2021
ja Hilma-portaalissa. Tarjouksien viimeinen jättöpäivä on 17.12.2021 klo 12.00.
Lisätietoja
antaa

Vs. hyvinvointijohtaja Kimmo Kaunisto, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 050 406 2222

VS. HYVINVOINTIJOHTAJAN
EHDOTUS: Hyvinvointilautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
PÄÄTÖS:

Ehdotuksen mukaan.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Muut asiat
Hyvinvointilautakunta 14.12.2021 § 68
Lisätietoja
antaa

Vs. hyvinvointijohtaja Kimmo Kaunisto, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 050 406 2222

KÄSITTELY: Sami Nikula ehdotti "Liikuttavin työpaikka" -palkinnon poistamista
hyvinvointilautakunnan palkitsemisten listalta koska kyseiseen kategoriaan ei tullut
yhtään ehdotusta. Ehdotuksena olisi, että "Vuoden kuntoilija/kuntoilijat" voisi olla
"Liikuttavin työpaikka" -kategorian korvaava palkinto, johon tulisi mahdollisesti
enemmän ehdotuksia. Liikkumista edistävä työpaikka sopisi myös "Vuoden
kuntoilija/kuntoilijat" -kategoriaan.
PÄÄTÖS:

Hyvinvointilautakunta päättää lähettää hyvinvointilautakunnan palkitsemisen kategoriat
ja palkitsemisen sääntöjen tarkistamisen vs. hyvinvointijohtajan valmisteluun.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 59-65
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
sähköposti: kirjaamo@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: 57-58, 66-68
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 59-65

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

