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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall 210 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall 211 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirkku Rajamäki ja Helena Tuuri-Tammela.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VESILAITOKSEN HANKESUUNNITELMA
Tekn.ltk 4.10.2016, 84 §
Hallintosäännön 16 § mukaan tekninen lautakunta päättää talousarvioon varatuilla
määrärahoilla toteutettavien talonrakennushankkeiden suunnittelusta, kustannusarviosta, suoritustavasta ja töiden aloittamisesta sekä urakka- ja hankintasopimuksista
kohteissa, joiden kustannusarvio tai talousarvioon varattu määräraha on alle 600.
000 euroa ja ellei se ole viranhaltijan tehtävänä. Yli 600.000 euron kohteista päättää
kunnanhallitus valtuuston hyväksymän hankesuunnitelman perusteella, joka käsittää
alustavan huonetilaohjelman, luonnospiirustukset sekä alustavan kustannusarvion.
Vesilaitoksen suunnitteluun ja rakentamisen aloittamiselle on varattu määrärahaa
kuluvalle vuodelle 300.000 euroa ja lisäksi seuraaville suunnitelmavuosille määrärahaa on varattu enemmän.
Vesilaitoksen oikeiden periaateratkaisujen löytämiseksi on teetetty muutamia selvityksiä eri vaihtoehdoista. Kokkokankaan ja Sarvikankaan pohjavesialueille on tehty
yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja Etelä-Pohjanmaan ELY -keskuksen kanssa rakenneselvitys. Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää Ison-kyrön ja Seinäjoen alueilla sijaitsevien I-luokan pohjavesialueitten geologista rakennetta ja pohjavesiolosuhteita. Lisäksi Vaasan veden kanssa on neuvoteltu varaveden saamisesta häiriötilanteiden ja kulutushuippujen varalle.
Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Juha Försti, puh. 06- 470 1230.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle liitteenä (hankesuunnitelma, piirustukset: 1, 2, 3, 4 ja 5 rakennuskohdekartta) olevan hankesuunnitelman hyväksymistä.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Khall 26.10.2016 § 138
KJ:N EHDOTUS:
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä
(hankesuunnitelma, piirustukset: 1, 2,3,4 ja 5 rakennuskohdekartta) olevan hankesuunnitelman.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Merkittiin, että tekninen johtaja Juha Försti oli kokouksessa läsnä kutsuttuna asiantuntijana tämän asian esittelyn ajan klo 9.15–9.30.
__________
Tekn.ltk 4.12.2018 § 117
Tekninen toimi on valmistellut Kokkokankaan vedenkäsittelylaitoksen rakentamishanketta ja suunnittelutyö on nyt saatu valmiiksi. Käsittelylaitoksen rakentamiselle
on vuoden 2019 talousarviossa varattu 1.550.000 € investointi varaus ja taloussuunnitelmassa vuodelle 2020 hankkeelle on esitetty 500.000 € loppurahoitusta. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa kevättalvella 2019 ja täydessä toiminnassa vedenkäsittelylaitoksen on tarkoitus olla keväällä 2020.
Kokkokankaan vedenkäsittelylaitos sijoittuu kunnan omistamalle maalle. Käsittelylaitos on osin kaksikerroksinen betonirunkoinen rakennus. Vedenkäsittelyjärjestelmän
toiminnan varmistamiseksi käsittelylaitoksen sähkönsaanti varmistetaan kiinteällä
dieselkäyttöisellä varavoimakoneella. Uuden käsittelylaitoksen tarkoitus on turvata
kuntalaisille hyvänlaatuisen talousveden saanti jatkossakin. Liitteenä on laitoksen
suunnitelmat, joista selviää laitoksen toiminta ja mittasuhteet.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle Kokkokankaan vedenkäsittelylaitoksen suunnitelmien hyväksymistä.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 17.12.2018 § 212
Hallintosäännön 20 §:n 1 momentin 20-kohdan mukaan kunnanhallitus päättää
asiat, jotka koskevat muun ohella päättämistä talousarvioon varatuilla määrärahoilla
toteutettavien uudisrakennusten suunnittelusta, lopullisten piirustusten, kustannusarvion ja työselitysten hyväksymisestä, rakentamisen suorittamistavasta, töiden aloittamisesta, urakka- ja hankintasopimusten hyväksymisestä kohteissa, joiden kustannukset tai talousarvioon varattu määräraha on yli 600.000 euroa, valtuuston hyväksymän hankesuunnitelman perusteella.
Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. 044-2970 256 ja tekninen
johtaja Petri Hänninen, puh. 050-4139 439, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteiden mukaiset Kokkokankaan vedenkäsittelylaitoksen suunnitelmat:
- Kokkokankaan vedenkäsittelylaitos/Yleissuunnitelma
- Asemapiirustus
- Pohja- ja kansitasot ja leikkaus
- Virtauskaavio

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että tekninen johtaja Petri Hänninen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä
kokouksessa tämän asian esittelyn ajan klo 18.35-19.00.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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SUUNNITELMA ISONKYRÖN PÄIVÄHOITOTILOJEN AJANMUKAISTAMISEKSI
Sivltk 29.11.2018 § 41
Kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaan sivistyslautakunnan tulee vuoden 2018 aikana tehdä suunnitelma päivähoidon tilojen ajanmukaistamisesta. Sivistyslautakunta on käsitellyt 17.5.2017 § 32 varhaiskasvatuksen ja opetuksen tilatarveselvityksen. Tilatarveselvityksen jälkeen Isossakyrössä on aloittanut yksityinen
palveluntuottaja, jonka uusi päiväkoti valmistuu maaliskuun 2019 alusta. 22.11.2018
tiedon mukaan isokyröläisiä lapsia on yksityisessä päiväkodissa 1.3.2019 56 lasta.
Lasten syntyvyys Isossakyrössä on laskenut voimakkaasti:
2014 = 56 lasta
2015 = 44 lasta
2016 = 44 lasta
2017 = 31 lasta
2018 = 25 lasta (tilanne 13.11.2018)
Varhaiskasvatuksen käytössä on seuraavat kunnan omat kiinteistöt: Pikkutervakon
päiväkoti, Orismalan ryhmis, Välimäen ryhmis + avoin perhetupa ja Tolkin ryhmis
Muut kiinteistöt ovat vuokratiloja, joista luovutaan, kun lapsia siirtyy palvelusetelillä
Loikka -päiväkotiin. Luopumisjärjestys: Emeleuksentien ryhmikset, Tuuralan ryhmis.

Tilojen ajanmukaistamistarpeet ja niiden tärkeysjärjestys:
1. Pikkutervakko, paikkoja 36. Pikkutervakko on hyvä ja tarvitsee tulevina vuosina
perusylläpitoremontteja, sillä tilat ovat kovalla käytöllä.
Tutkittavia ongelmakohtia ovat ikkunoiden huurtuminen ja jäätyminen ja se, että
vesi on pahanmakuista päiväkodin puolella.
Neuvolatilat haluttaisiin päiväkodin käyttöön viimeistään soten tullessa, sillä erilaisista pienryhmätiloista on pulaa erityislasten keskittyessä kunnan ainoaan päiväkotiin.
Vuonna 2019 on tulossa jäähdytys.
2. Orismalan ryhmis, tavoitteena 8 paikkaa.
Orismala on idyllinen, mutta sitä ei ole suunniteltu päivähoidon käyttöön. Tilaongelmat ratkeavat pitkälti, kun lapsimäärä saadaan tiloihin sopivaksi.
Suunnitelma wc-tilojen laajentamisesta ja remontoinnista tulisi tehdä. Vuonna
2019 tulossa keittiön lattiaremontti.
3. Välimäen ryhmis + avoin perhetupa, paikkoja 12 + n. 28
Lattiat ovat kylmät, muuten tilat ovat kunnossa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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4. Tolkin ryhmis, paikkoja 12-15
Tilat ovat muuten kunnossa, mutta eteis- ja wc-tilat koetaan epäkäytännöllisiksi.
Lisätietoja antaa varhaiskasvatusjohtaja, puh. 050 439 4033
JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä suunnitelman Isonkyrön päivähoitotilojen ajanmukaistamiseksi ja esittää sen hyväksymistä kunnanhallitukselle.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
________

Khall 17.12.2018 § 213
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi suunnitelman Isonkyrön päivähoitotilojen
ajanmukaistamiseksi ja saattaa suunnitelman tekniselle palvelualueelle tiedoksi vuoden 2020 talousarvion valmistelua varten, mahdolliset määrärahavaraukset kohteisiin tehdään myöhemmin.
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että johtava rehtori Susanna Pietikäinen ja tekninen johtaja Petri Hänninen olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian esittelyn ajan
klo 19.00-19.18.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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TÄYTTÖLUPA / NELJÄ LÄHIHOITAJAN (VARAHENKILÖN) TOIMEA SEKÄ PSYKIATRINEN SAIRAANHOITAJA
Khall 214 §
Kunnanhallitus on 11.12.2017 § 207 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, jonka mukaan virkojen ja toimien vakinaiseen täyttämiseen tulee pyytää kunnanhallituksen lupa.
Kunnanhallitus on antanut aiemmin 23.10.2018 § 174 täyttöluvan kolmen lähihoitajan toimen täyttöä varten. Edellä mainitun kunnanhallituksen päätöksen jälkeen on
lisäksi yksi lähihoitaja irtisanoutunut hoivaosastolta. Kyseisiin toimiin ovat siirtyneet
tai siirtyvät kunnassa jo työskentelevät lähihoitajat, jotka kaikki olivat lähihoitajan
(varahenkilö) työtehtävissä.
Perusturvajohtaja Merja Latvala pyytää täyttölupaa neljän lähihoitajan toimen täyttöä
varten. Kyseiset lähihoitajan toimet ovat kaikki varahenkilöitä. Kaksi kotipalvelussa,
yksi palvelukodilla ja yksi hoivaosastolla.
Perusturvajohtaja Merja Latvala pyytää täyttölupaa psykiatrisen sairaanhoitajan toimen täyttöä varten 1.3.2019 alkaen. Toimessa vakinaisesti ollut henkilö on irtisanoutunut 1.3.2019 alkaen.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvat seuraavasti:
-

PÄÄTÖS:

neljä lähihoitajan (varahenkilön) toimea 1.1.2019 alkaen perusturvan palvelualueelle, ja
yksi psykiatrinen sairaanhoitaja 1.3.2019 alkaen.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TONTIN 432/1 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Khall 215 §
Kauppakirjalla, joka on allekirjoitettu 12.12.2018 Isonkyrön kunta myy kahdelle yksityishenkilölle Isonkyrön Keskustan asemakaavan mukaisen tontin nro 1 korttelissa
nro 432. Tontti muodostuu tilasta 152-403-16-15 erotettavasta määräalasta, jonka
pinta-ala on noin 2.200 m2. Kauppahinta on 4.955 euroa. Kauppakirjajäljennös on
liitteenä.
Kauppakirjan julkiset tiedot ovat saatavilla kunnanvirastosta.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. 044-2970 256,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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MUUTTOLIIKETTÄ EDISTÄVÄ TUTKIMUSHANKE SEINÄJOEN KAUPUNKISEUDULLA
Khall 216 §
Alueen kasvun ja elinvoiman edellytys on riittävä ja ikärakenteeltaan kasvua tukeva
väestöpohja. Väestökehitystä mittaavien tilastojen perusteella voidaan sanoa, että
Seinäjoen kaupunkiseudulla (K8-alueella) väestöpohjan riittävyys ei enää varmistu
luonnollisen väestönlisäyksen kautta. Alueen työllisyysasteen lähestyessä tällä hetkellä 80%:a ovat yritysten kasvun esteeksi muodostumassa ongelmat työvoiman
saatavuudessa. Ratkaisuksi tarvitaan kaupunkiseudulle suuntautuvaa uutta muuttovirtaa, mistä asiasta vallinnee suuri yksimielisyys.
Em. lähtökohdista Siirtolaisuusinstituutti on räätälöinyt Seinäjoen kaupunkiseudulle
laajan, kolmivuotisen muuttoliikettä selvittävän tutkimushankkeen, joka perustuu reaaliaikaiseen, usealla mittarilla tehtyyn tilanneseurantaan, tiedon analysointiin, ongelmakohtien tunnistamiseen ja ratkaisumallien kehittämiseen. Keskiössä ovat potentiaaliset tulomuuttajat sekä Suomesta että ulkomailta: heidän saamisensa muuttamaan, työllistymään ja kotoutumaan Seinäjoen kaupunkiseudulle.
Vastaavantyyppiset laajat muuttoliikeselvitykset ovat aiemmin kohdistuneet pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulle ja muihin suurimpiin kaupunkeihin. Erityisen kiinnostavana voidaan pitää hankkeen interaktiivista luonnetta, jossa vastuututkijat ottavat politiikkasuosituksin kantaa ja tuottavat näkemyksiä ja toimenpidesuosituksia
lähes reaaliaikaisesti esim. kuntapäättäjien ja alueen yritysten käyttöön. Tutkimushanke tuottaa myös vertailutietoa. Vertailualueeksi on valittu Turun seutu.
Hankesuunnitelma on esitelty Seinäjoen kaupunkiseudun kuntatapaamisessa
4.12.2018. Tutkimushanke toteutetaan Siirtolaisinstituutin Seinäjoen yksikössä,
jossa se työllistää 2-3 tutkijaa. Tutkimushankkeen toteutusaika on 3 vuotta (20192021). Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 390.430 €, josta Siirtolaisinstituutin
omarahoitusosuus on 90.430 € (n. 23 %).
Alueen kuntien rahoitusosuus on yhteensä 300.000 €. Tästä kuntarahoituksesta Seinäjoen kaupungin rahoitusosuus on 60 % eli koko hankeajalla yhteensä 180.000 €
ja vuosittain 60.000 €. Muiden kuntien osuus on yhteensä 40 % kuntarahoituksesta
(kolmen vuoden aikana yhteensä 120.000 €), joka jakautuu kunnittain asukaslukuja sijaintiperusteisesti vuosittaisten rahoitusosuuksien ollessa 2.000-8.000 €/ kunta.
Kuntarahoituksen suunniteltu jakautumien on esitetty tarkemmin seuraavassa taulukossa:
Muuttotutkimus: Kaupunkiseudun kuntien rahoitus vv. 2019-2021
As.luku
2019
2020
2021
Yht.
Alavus
11.713
4.000
4.000
4.000
12.000
Ilmajoki
12.205
8.000
8.000
8.000
24.000
Isokyrö
4.673
2.000
2.000
2.000
6.000
Kauhava
16.278
8.000
8.000
8.000
24.000
Kuortane
3.637
2.000
2.000
2.000
6.000
Kurikka
21.203
8.000
8.000
8.000
24.000

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Lapua
Yhteensä

14.494
84.203

8.000
40.000

8.000
40.000

8.000
40.000

Seinäjoki

62.676

60.000

60.000

60.000

24.000
120.000 €
40 %
180.000 €
60 %
300.000 €
100 %

Seinäjoen kaupunki on osaltaan sitoutunut hankkeeseen ja 60 %:n kuntarahoitusosuuteen. Seinäjoen kaupunki pyytää Isonkyrön kunnan sitoumusta hankkeeseen
osallistumisesta ym. rahoitusjakauman mukaisesti. Päätös pyydetään lähettämään
joulu-tammikuun aikana.
Seinäjoen kaupunkiseudun aluekehitys -hankesuunnitelma jaetaan kunnanhallituksen jäsenille oheismateriaalina.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. 044-2970 256,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto käsittelee asiaa 17.12.2018 ennen kunnanhallituksen
kokousta.
KJ:N
EHDOTUS:

Ehdotus annetaan kokouksessa.

KÄSITTELY: Merkittiin tiedoksi, että elinkeino- ja kaavoitusjaosto on 17.12.2018 § 58 päättänyt
ehdottaa kunnanhallitukselle, että Isonkyrön kunta osallistuu hankkeeseen ja sitoutuu rahoittamaan hanketta enintään 6.000 eurolla, mikäli hankkeen rahoitussuunnitelma toteutuu. Hanke rahoitetaan kustannuspaikalta ”Yhteistoimintaprojektit
(12010)”.
Kunnanjohtaja ehdotti, että kunnanhallitus hyväksyy elinkeino- ja kaavoitusjaoston
ehdotuksen.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN
Khall 217 §
Isonkyrön kunnan hallintosäännön 58 §:n mukaisesti kunnanhallitukselle annetaan
tiedoksi seuraavat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset:
-

PÄÄTÖS:

Sivistyslautakunta
Tekninen lautakunta

29.11.2018
4.12.2018

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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ILMOITUSASIAT
Khall 218 §

1. Lausunnot Isonkyrön kunnan maakunnan vaihtamisesta
a)
b)
c)
d)

Kauhavan kaupunki 3.12.2018
Alavuden kaupunki 11.12.2018
Kurikan kaupunki 11.12.2018
Karijoen kunta
12.12.2018

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

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

17.12.2018
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TOIMIKUNNAN PERUSTAMISPÄÄTÖS, TEHTÄVÄNANTO JA ESITYS TOIMIKUNNAN TEHTÄVÄKSI/PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI
Tmk 28.5.2018, 3 §
Kunnanhallitus on kokouksessaan 21.5.2018 § 103 päättänyt valita liikuntahallin rakennustoimikuntaan kunnanhallituksen puheenjohtajiston, teknisen lautakunnan puheenjohtajiston ja kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtajan. Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin kunnanhallituksen 1. vpj Jaakko Pukkinen sekä esittelijäksi kunnanjohtaja ja pöytäkirjanpitäjäksi (vt.) tekninen johtaja.
Lisäksi kunnanhallitus päätti, että toimikunta valtuutetaan hankkimaan tarjousten perusteella rakennuskonsultti valvomaan hanketta ja toimimaan hankkeen eteenpäin
viemiseksi.
Lisäksi kunnanhallitus päätti, että toimikunnan tehtävät ja valtuudet tuodaan kunnanhallituksen päätettäväksi.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Rakennustoimikunta merkitsee kunnanhallituksen perustamispäätöksen tiedokseen
ja tekee esityksensä rakennustoimikunnan tehtäväksi ja valtuuksiksi.
PÄÄTÖS:
Rakennustoimikunta merkitsi kunnanhallituksen perustamispäätöksen tiedokseen.
Lisäksi rakennustoimikunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että rakennustoimikunta:
1. vastaa liikuntahallin rakennuttamisen hallinnoimisesta ja toteuttamisesta,
2. esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi hankkeen lopulliset suunnitelmat,
3. päättää hyväksyttyihin lopullisiin suunnitelmiin mahdollisesti tehtävistä vähäisistä
muutoksista,
4. päättää hankkeen suorittamistavasta,
5. tekee esityksen kunnanhallitukselle urakka- ja hankintasopimusten hyväksymisestä hallintosäännön mukaisesti,
6. valmistelee ja tekee tarvittaessa esitykset lisämäärärahasta,
7. informoi kunnanhallitusta hankkeen etenemisestä.
Rakennustoimikunta voi delegoida päätösvaltaansa viranhaltijalle.
__________
Khall 11.6.2018,107 §
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä rakennustoimikunnan esityksen.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

17.12.2018
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Tmk 14.12.2018, 28 §
Ennen kohteen rakentamista on tarpeen päättää käytännöistä mahdollisten lisätöiden
tilaamisessa.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Rakennustoimikunta päättää:
1) delegoida alle 10.000 euron lisätöiden tilaamisen tekniselle johtajalle määrärahojen puitteissa ja päätökset tuodaan rakennustoimikunnalle tiedoksi,
2) että yli 10.000 euron lisätöistä päätösvalta on rakennustoimikunnalla määrärahojen puitteissa, ja
3) saattaa päätöksen kunnanhallitukselle tiedoksi.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 17.12.2018 § 219
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä rakennustoimikunnan esityksen.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

17.12.2018
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LIIKUNTAHALLIN TARJOUSPYYNTÖVAIHEEN OPTIOIDEN KÄYTTÖ
Tmk 14.12.2018, 29 §

Liikuntahallin rakennustoimikunta on pyytänyt KVR-urakkatarjousten yhteydessä
kaksi erillistä optiohintaa. Ensimmäinen optio sisältää sisäpuolisen kulkusilta 2-kerrosten välille ja toinen liikuntahallin koneellisen jäähdytyksen. Edullisimman kokonaistarjouksen antanut WasaGroup Oy on tarjonnut pyydetyt optiot seuraavasti:
1.

kulkusilta

48.000,00 € (alv 0%)

2.

jäähdytys

65.000,00 € (alv 0%)

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Rakennustoimikunta päättää:

PÄÄTÖS:

1)

käyttää molemmat optiot, ja

2)

saattaa päätöksen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Khall 17.12.2018 § 220
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä rakennustoimikunnan esityksen.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

17.12.2018
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KIITOKSET
Kunnanhallituksen puheenjohtaja kiitti läsnäolijoita kuluneesta vuodesta ja toivotti
hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta, jonka jälkeen kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja kiitti kunnanhallituksen puheenjohtajaa kuluneesta puolesta vuodesta.
Kunnanjohtaja kiitti kunnanhallitusta, viranhaltijoita ja työntekijöitä kuluneesta toimikaudesta ja toivotti hyvää joulua.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

17.12.2018
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OIKAISUVAATIMUSOHJE

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 212, 214, 215, 216, 219, 220
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: 210, 211, 213, 217, 218
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 212, 214, 215, 216, 219, 220

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

