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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Hyvltk 22§
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Hyvltk 23 §
Hyvinvointilautakunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka kaksi lautakunnan kokouksissa erikseen valittua pöytäkirjantarkastajaa tarkastaa pöytäkirjan nähtävänä oloaikana.

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi jäsentä.

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kati Jussila ja Jaana Mäntyniemi
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OSAVUOSIRAPORTIT 1.1.2018-30.4.2018
Hyvltk 24 §
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kaikkien vastuuhenkilöiden
on tehtävä lautakunnalle osavuosiraportti, johon sisältyy määrärahojen toteutumisen lisäksi tiedot tavoitteiden siihenastisesta saavuttamisesta sekä
ennuste koko vuoden toteutumisesta. Raportointiajankohdat ovat 30.4.,
31.8. ja 31.12. (tilinpäätös). Raportissa tulee olla tiedot tuloarvioiden ja menomäärärahojen toteutumisesta meno- ja tulolajeittain (tiliryhmätaso 4)
Lautakuntien on raporttien perusteella arvioitava toimintaansa ja tarpeen
mukaan tehtävä tarvittavat muutokset tulosyksiköiden käyttösuunnitelmiin
ja hyväksymiinsä tavoitteisiin tehtäväalueen sisällä. Mikäli tilikauden aikana
toteutuvat menot ja niistä laaditut koko vuoden ennusteet osoittavat talousarvion tehtäväalueen määrärahojen ylitystä tai vaihtoehtoisesti tulokertymät
ovat liian alhaisia ajankohtaan nähden, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin.
Tasaisella toteutumalla kahdeksan kuukauden toteutumaprosentti saisi olla
33,3%, mikäli tuotot ja kulut kirjataan ko. kuukaudelle, jolle tulot ja menot
syntyvät. Henkilöstökulut kirjautuvat lisiä lukuun ottamatta sille kuukaudelle,
jolloin kulut aiheutuvat. Palvelujen ostoissa vastaavasti laskut kirjautuvat
kirjanpitoon tositepäiville.
Tulosyksiköiden tavoitteet ja poikkeamat
Tiliryhmätaso 4:n mukaisen toteutumaraportin liite mukaan hyvinvointipalvelujen toteutumaprosentit ovat seuraavat: toimintatuotot 33,3%, kulut 28,8% ja
toimintakate 27%.
Tasaisella toteutumalla vuoden 2018 talousarvioon kirjatut tuotot ja kulut
ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen
puh. 050 466 4120

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta arvioi toteutumaraporttien perusteella talousarvioon
varattujen määrärahojen riittävän.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS
Hyvltk 25 §
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 31.5.2018 § 14 hyväksynyt tarkastuslautakunnan 15.5.2018 § 34 ehdotuksen ja päätti, että
 tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017 merkitään tie
doksi ja että
 kunnanvaltuusto päättää velvoittaa kunnanhallituksen ilmoittamaan
niistä toimenpiteistä, joihin se on arviointikertomuksen johdosta ryhtynyt. Ilmoitus pyydetään antamaan ennen vuoden 2019 talousarviokäsittelyä.
Hyvinvointilautakunnan osuus tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta
on seuraava:
Hyvinvointilautakunta sai arvioksi tavoitteiden toteutumisesta 4/4. Tarkastuslautakunnan havainnot ja suositukset ovat seuraavat:
 Tarkastuslautakunta pitää erityisen tärkeänä, että tapahtumia järjestetään eri ikäisille sekä kannustaa järjestämään muiden toimijoiden
kanssa yhteistyössä tapahtumia jatkossakin, että toiminta saadaan
pidettyä aktiivisena
 Tarkastuslautakunta toivoo nuorisovaltuuston jäseniltä aktiivista osallistumista lautakuntien kokouksiin ja pitää erityisen tärkeänä, että lautakunnat kannustavat nuorisovaltuuston jäseniä mukaan kokouksiinsa.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen
puh. 050 466 4120

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta päättää antaa lausunnon tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta seuraavasti:
 Aktiivista tapahtumatoimintaa pidetään yllä kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluissa määrärahojen sallimissa puitteissa. Tapahtumatarjontaa pyritään lisäämään yhteistyöllä sekä hankerahoituksilla.
 Hyvinvointilautakunta omalta osaltaan kannustaa nuorisovaltuuston
jäsentä osallistumaan kokouksiinsa ja pitää hänet ajan tasalla lautakunnan asioista. Nuorisovaltuuston jäseniä kannustetaan osallistumaan sekä lautakuntien että kunnanvaltuuston kokouksiin ja heille
tiedotetaan niistä aktiivisesti.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VOIMAA VANHUUTEEN – KUNTAHAKU
Hyvltk 26 §
Ikäinstituutti Helsingistä on lähettänyt kunnille kirjeen liite, jossa kerrotaan, että
avataan haku iäkkäiden terveysliikuntaohjelmaan 1.9.2018.
Ikäinstituutti kutsuu kuntia edistämään hyvää vanhuutta terveysliikunnan keinoin. Voimaa vanhuuteen - mentorointiohjelmaan valitaan joulukuussa 2018
uusia kuntia.
Ohjelmaan kuuluvat kunnat saavat Ikäinstituutilta kolmen vuoden maksuttoman mentoroinnin, runsaasti koulutuksia ja materiaalia hyvien terveysliikuntakäytäntöjen käyttöönottoon ja maakunnallisen Voimaa vanhuuteen - oppimisverkoston.
Kohderyhmä on kotona ilman koti- / hoivapalveluja asuvat iäkkäät (pääosin
75+), joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia, yksinäisyyttä ja/tai osallistumisvaikeutta.

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta päättää perustaa työryhmän, joka kartoittaa Isonkyrön 75+ henkilöiden tilanteen sekä nyt jo tarjolla olevat liikuntamahdollisuudet.
Lautakunta kutsuu moniammatillisentyöryhmän työryhmän koolle. Lautakunnan edustajina ovat puheenjohtaja ja kirjasto- ja vapaaaikatoimenjohtaja.
Työryhmä päättää hakemisesta mukaan Voimaa vanhuuteenmentorointiohjelmaan.
Talousarvioon tulee varata varoja julkisen sektorin yhteyshenkilöiden ja järjestöjen vapaaehtoisten koulutuksiin liittyviin matka- ja majoituskuluihin ja
paikallisen koulutuksen toteuttamiseen.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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HENKILÖRESURSSIEN LISÄTARVE HYVINVOINTIPALVELUISSA
Hyvltk 27 §
Vapaa-aikaohjaajan toimen muuttaminen nuoriso-ohjaajaksi ja liikunnanohjaajan toimen perustaminen.
Vapaa-aikaohjaaja jää 24.9.2018 opintovapaalle. Vapaa-aikaohjaajan tehtäviä jaetaan kahdelle määräaikaiselle osa-aikaiselle (50%) sijaiselle, joista
toinen hoitaa nuorisoasioita ja toinen vastaa liikunnasta.
Vapaa-aikaohjaan suuren työtehtävien määrän vuoksi resursseja tarvitaan
lisää, etenkin uuden liikuntahallin tullessa toimintaan.
Tehtäväjaolla pyritään tehostamaan hyvinvointipalveluiden toimintaa ja samalla lisäämään kuntalaisten aktiivisuutta ja hyvinvointia.

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 1.8.2019 alkaen
- vapaa-aikaohjaajan nimike muutetaan nuoriso-ohjaajaksi ja
- perustetaan liikunnanohjaajan toimi.
Liikunnanohjaajan toimenkuvaan sisältyisi yhteistyö järjestöjen ja liikuntaseurojen kanssa, salivuorot (jako, laskutus ja seuranta), erityisryhmien liikunnanohjaus ja organisointi ja osallistuminen uimahallin uinninvalvojan
tehtäviin.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ALOITE KUNNAN OSALLISTUMISESTA IKÄIHMISTEN LIIKUNTAHARRASTUSTEN
TUKEMISEEN
Hyvltk 28 §
Vanhusneuvosto on tehnyt aloitteen liite siitä, että kunta osallistuu ikäihmisten
liikuntaharrastusten tukemiseen esim. seniorikortilla, jolla voisi osallistua valintansa mukaan eri harrastuspiireihin. Tällä olisi sekä yksinäisyyttä että syrjäytymistä ehkäisevä vaikutus. Kaupungeissa, joissa seniorikortti on käytössä,
tuetaan yli 65-vuotiaiden eläkeläisten itsenäistä kuntoilua mm. kuntosalitoimintaa ja uintia. Kortilla ei voi osallistua ohjattuihin liikuntaryhmiin. Oulussa esim.
kortin voi ostaa 3e:lla ja siihen ladataan 40e, jonka voi käyttää vuoden aikana.
Isossakyrössä perusturvaosaston alaisuudessa on kuntosali, joka sijaitsee
palvelukeskuksessa. Kuntosali on kaikkien ikäihmisten käytettävissä ilmaiseksi. Isonkyrön uimahallilla on käytössä eläkeläislippu, jolla eläkeläisen uintikerta
maksaa 3,50 e ja 10 kerran liput maksavat 20e (2e/kpl). Isonkyrön kunnassa
ikäihmisillä on samat mahdollisuudet kuin muillakin käyttää liikuntapaikkoja,
joita kunnassa on. Sisäliikuntatilojen vakiovuorot ovat maksuttomia yhdistyksille ja seuroille. Keväällä 2018 kunnan liikuntapalvelut järjesti ikäihmisille suunnattu maksuttoman liikuntaryhmän. Yhdistykset ja urheiluseurat järjestävät
monipuolista liikuntatoimintaa myös ikäihmisille. Kuntosali- ja liikuntayrittäjillä
on myös ikäihmisille suunnattuja palveluja, joiden hintataso vaihtelee.
Perusturvalautakunta on kokouksessaan 16.5.2018 § 24 ottanut aloitteeseen
kantaa:
- (perusturvalautakunta) toteaa, että vanhusneuvosto on kiinnittänyt huomioita
tärkeään asiaan. Liikkumisella on merkitystä niin fyysiselle, psyykkiselle kuin
sosiaalisellekin hyvinvoinnille,
- Isonkyrön kunnassa on ikäihmisillä mahdollisuus liikkumiseen edullisestikin
ja jopa ilman maksua. Isossakyrössä on vilkasta järjestötoimintaa, johon osallistumalla myös sosiaalinen puoli vahvistuu. Kunta, yhdistykset ja järjestöt järjestävät maksuttomiakin tapahtumia.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen
puh. 050 466 4120

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta esittää, että seniorikorttia ei oteta käyttöön. Isonkyrön
kunta pyrkii jatkossakin järjestämään ikäihmisille maksuttomia tai edullisia
liikuntapalveluja ja liikuntatiloja.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VALTUUSTOALOITE UIMAHALLIN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISEKSI
Hyvltk 29 §
Keskustan valtuustoryhmä on 6.9.2018 tehnyt aloitteen liite uimahallin kuntokartoituksen ja tulevan saneeraustarpeen selvittämiseksi. Samassa yhteydessä tulisi selvittää aukioloaikojen mahdollinen lisääminen, muu resurssitarve
sekä aurinkoenergian hyödyntäminen uimaveden lämmitykseen.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen
puh. 050 466 4120

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että vuonna 2019 perustetaan valmisteluryhmä, joka yhdessä teknisten palveluiden kanssa kartoittaa uimahallin
saneeraustarpeita ja koko rakennuksen toiminnan tehostamismahdollisuuksia.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TALOUSARVIO 2019 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2020 – 2021
Hyvltk 30 §
Lautakunnille on annettu talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman laatimisohjeet vuosille 2020-2021 liite. Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat. Investoinneiksi budjetoidaan ne hankinnat, jotka maksavat enemmän kuin 10 000 euroa ja joiden
käyttöikä on pidempi kuin kaksi vuotta.
Hyvinvointilautakunnan kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle
esitettävä talousarvio käsittää kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden tavoitteet.
Tukipalveluista ei ole saatu vielä vuoden 2018 sisäistä kustannuksia, joten sisäiset kustannukset on huomioitu vuoden 2017 talousarvion mukaan.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen
puh. 050 466 4120

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta hyväksyy liitteen mukaisen talousarvioesityksen tavoitteineen vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2020-2021.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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INVESTOINNIT 2018
Hyvltk 31 §
Kunnanvaltuusto on myöntänyt hyvinvointilautakunnan esityksestä vuodelle
2018 investointimäärärahaa skeittiparkin rakentamiseen sekä mobiilisovellukseen ulkoliikunta-alueille ym. Investointien ehtoina on, että niihin saadaan ulkopuolista rahoitusta vähintään 65%.
Skeittiparkille on haettu rahoitusta ELY-keskukselta, mutta 12.6.2018 tehdyn päätöksen mukaan rahoitusta ei saatu. Mobiilisovelluksen rahoituksesta on keskusteltu Yhyres-yhdistyksen kanssa, mutta hankkeiden omarahoitusosuus pitäisi koostua talkootyöstä eikä kunnan oma rahoitus kelpaa, joten hankerahoitusta ei pystytä hakemaan.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen
puh. 050 466 4120

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta merkitsee asiat tiedoksi. Mobiilisovelluksen osalta
tutkitaan, miten kunnan internetsivuilla olevaa karttaohjelmaa voisi hyödyntää ulkoilussa ja patikkareiteillä.

PÄÄTÖS:

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että valtuuston skeittiparkkiin
vuodelle 2018 myöntämä investointimääräraha siirrettäisiin vuodelle 2019.
Hyvinvointilautakunta selvittää myös muita rahoitusvaihtoehtoja ja yhteistyökumppaneita skeittiparkkihankkeen toteuttamiseksi.
Mobiilisovelluksen toteutukseen etsitään yhteistyökumppaneita.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Hyvltk 32 §
Kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja
Koulutus:
Muut asiat:

53,54,60, 106 §
56, 92, 102, 108, 110 §

Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen
puh. 050 466 4120

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta merkitsee päätökset tiedoksi ja ilmoittaa, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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MUUT ASIAT
Hyvltk 33 §
1. Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää Suomen yleisille kirjastoille vähälevikkisen laatukirjallisuuden (ostotuki) hankkimiseen määrärahaa kunnan asukasluvusta riippuen (OKM/6/691/2018). Isonkyrön kunnan
osuus määrärahasta on 1 800 euroa. Kirjat hankitaan n. 550 nimekettä sisältävästä teosluettelosta. Ostotukikirjat toimittaa BTJ Finland Oy.
2. Uimahallin ajankohtaiset asiat
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen
puh. 050 466 4120

KIRJASTO-JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin
_________

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa
hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät:
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Määräaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä
ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
Isonkyrön Hyvinvointilautakunta
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
telefaksi (06) 470 1444, sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
päätös, johon haetaan oikaisua
se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 22-25, 27,28 ja 30-33
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 24 ja 29

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

