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PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Pasi Myllyniemi

Katri Kemppainen

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

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

Kunnanvirasto 22.2.2018
Allekirjoitus

Veli-Matti Ojaluoma
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Todistaa

Heidi Sivula

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi
Virka-asema

Allekirjoitus

Kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja

Mia Penttala-Salli
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Pohjankyröntie 136
61500 ISOKYRÖ

21.2.2018
Sivu 2

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Hyvltk 1 §

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI

Hyvltk 2 §
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:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Veli-Matti Ojaluoma ja Heidi Sivula.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Hyvinvointilautakunta
Pohjankyröntie 136
61500 ISOKYRÖ

21.2.2018
Sivu 3

HYVINVOINTILAUTAKUNNAN KOKOUSAIKA JA –PAIKKA JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN
Hyvltk 3 §
Hyvinvointilautakunta 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.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille joilla on oikeus osallistua kokoukseen
toimielimen päättämällä tavalla.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä etukäteen ilmoitetulla tavalla. Päätökset
tulevat lopulliseksi ja valituskelpoisiksi asianmukaisilla allekirjoituksilla.
Lisätietoja: kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Mia Penttala-Salli,
puh. 050 466 4120

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta päättää, että jäljellä olevalla toimikaudellaan

PÄÄTÖS:

-

hyvinvointilautakunnan kokoukset pidetään Isonkyrön virastotalossa tai
muussa ilmoitetussa paikassa tarpeen mukaan pääsääntöisesti torstaisin klo
18.30 alkaen.

-

hyvinvointilautakunnan kokouksesta ilmoitetaan jäsenille ja muille joilla on oikeus osallistua kokoukseen esityslistalla, joka pyritään postittamaan viisi päivää ennen kokouspäivää sekä lähetetään samana päivänä myös sähköpostilla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa
www.isokyro.fi kokousta seuraavana torstaina klo 14.00 alkaen sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00-14.00. Mikäli ko. päivä on kunnanviraston
kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana
aukiolopäivänä.

-

viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi päätöstä seuraavana torstaina klo 14.00 alkaen sekä
Isonkyrön kirjastossa klo 12.00-16.00 ja mikäli ko. päivä on kirjaston

-

kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kirjaston seuraavana aukiolopäivänä.

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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21.2.2018
Sivu 4

LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUS HYVINVOINTILAUTAKUNNAN KOKOUKSISSA
Hyvltk. 4 §
Hallintosäännön 153 §:n mukaan kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten
lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla sekä muun toimielimen kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.
Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.
Lisätietoja: kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Mia Penttala-Salli,
puh. 050 466 4120

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta päättää, että jäljellä olevalla toimikaudella lautakunnan kokouksissa on hallintosäännössä mainittujen lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kulttuurisihteerillä, joka toimii kokouksissa pöytäkirjanpitäjänä. Lisäksi tarvittaessa on
läsnäolo- ja puheoikeus vapaa-aikaohjaajalla, etsivällä nuorisotyöntekijällä sekä
toimielimen tai esittelijän erikseen kutsumilla asiantuntijoilla.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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21.2.2018
Sivu 5

OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN
Hyvltk 5 §
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 23.5.2017 § 14 hyväksynyt Isonkyrön kunnan hallintosäännön, joka tuli voimaan 1.6.2017. Hallintosäännön 58 §:n mukaan:
”Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista
kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.
Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään
päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on
päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.
Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkistamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.
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 hyvinvointilautakunnan alaisen viranhaltijan päätöksistä on hallintosäännön 67-68 §:n mukaisia rutiiniluontoisia päätöksiä, kuten esim. vuosilomien
tai koulutusten hyväksyminen, lakisääteiset tai työehtosopimusten mukaiset vapaat ym. Näitä ei ole tarkoituksenmukaista tuoda hyvinvointilautakunnalle ottooikeuden käyttämistä varten.
Lisätietoja: kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Mia Penttala-Salli,
puh. 050 466 4120

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta päättää, että jäljellä olevalla toimikaudella
1) Hyvinvointilautakunta ei käytä otto-oikeuttaan kirjasto- ja vapaaaikatoimenjohtajan hallintosäännön 67-68 §:n mukaisiin päätöksiin.
2) Päätökset, joissa hyvinvointilautakunta voi käyttää otto-oikeuttaan, ilmoitetaan hyvinvointilautakunnan puheenjohtajalle sähköpostitse neljän päivän kuluessa päätöksen allekirjoittamisesta ja päätösluettelot annetaan tiedoksi viranhaltijapäätöksen laatimisen jälkeisessä hyvinvointilautakunnan kokouksessa.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Hyvinvointilautakunta
Pohjankyröntie 136
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21.2.2018
Sivu 6

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN VUODEN 2018 AVUSTUKSET JA AVUSTUSTEN JULISTAMINEN HAETTAVAKSI
Hyvltk 6 §
Hallintosäännön mukaan hyvinvointilautakunta päättää järjestöjen perus- ja
kohdeavustusten jakamisesta. Vuoden 2018 talousarviossa on varattu avustuksia seuraaviin tarkoituksiin:
nuorisotoiminta ja
liikuntatoiminta
- perus- ja kohdeavustuksina
kulttuuritoiminta
- kohdeavustuksina
Avustusten haku tapahtuu kunnan kotisivulta ladattavilla tai kunnanvirastosta
ja kirjastosta saatavilla lomakkeilla, joissa pyydetyt tiedot perustuvat kulttuuri,
liikunta- ja nuorisopalveluiden avustusohjeisiin. Avustusohjeet ovat saatavissa
samoista paikoista.
Lisätietoja antavat kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Mia Penttala-Salli,
puh. 050 466 4120 tai Katri Kemppainen puh. 050 314 2352
KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta päättää julistaa nuoriso- ja liikuntatoiminnan avustukset
haettavaksi rekisteröidyille yhdistyksille perusavustuksina sekä kohdeavustuksina. Kulttuuritoiminnan avustukset julistetaan haettavaksi kohdeavustuksina.
Nuoriso- ja liikuntatoiminnan perusavustusten hakemuksiin pyydetään avustusohjeissa mainittujen tietojen lisäksi liittämään myös lyhyt selvitys vuonna
2017 myönnetyn perusavustuksen käytöstä.
Hakuilmoitus julkaistaan Pohjankyrö-lehdessä to 1.3.2018. Hakuaika päättyy
pe 6.4.2018 klo 15:00.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Hyvinvointilautakunta
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21.2.2018
Sivu 7

HYVINVOINTILAUTAKUNNAN VUODEN 2018 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN
KÄYTTÖSUUNNITELMA JA TAVOITTEET

Hyvtk 7 §
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion määrärahat tehtävätasolla ja
kunnanhallitus on antanut 11.11.2017 § 207 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
(liite 1).
Lautakuntien on päätettävä määrärahojen jakamisesta tulosyksiköille. Valtuuston
hyväksymään talousarvioon sisältyy tavoitteet tehtävittäin. Valtuusto on vahvistanut vuoden 2018 tavoitteet ja määrärahat.
Lautakuntien tulee antaa tavoitteet tulosyksiköille ja niiden vastuuhenkilöille siten,
että valtuuston antamat tavoitteet saavutetaan. Tarkastuslautakunta valvoo
tavoitteiden toteutumista.
Ohjeiden mukaan hyvinvointilautakunta nimeää tulosyksiköiden toiminnasta
vastaavaksi vastuuhenkilöksi hyvinvointipalveluiden palvelualueen johtajan, joka
päättää kustannuspaikkojen vastuuhenkilöt sekä laskujen asiatarkastajat ja heidän varahenkilönsä.
Lisätietoja: kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Mia Penttala-Salli
p. 050 466 4120.

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Merkitään tiedoksi talousarvion täytäntöönpano-ohjeet (liite1) ja kunnanvaltuuston asettamat tavoitteet talousarviovuodelle 2018 ja vahvistetaan hyvinvointilautakunnan käyttötalousosan määrärahat ja lautakunnan asettamat lisätavoitteet
seuraavasti:
Hyvinvointipalvelut (42)
Kirjasto- ja vapaa-aikapalvelut (420):
Tulosyksikkö: Hyvinvointilautakunta (4200):
Toimintatuotot 0 euroa, Toimintakulut 16.520 euroa, Toimintakate
16.520 euroa
Lautakunnan asettamat lisätavoitteet:

Tulosyksikkö: Etsivä nuorisotyö (4201):
Toimintatuotot 27.000 euroa, Toimintakulut 39.810 euroa, Toimintakate
12.810 euroa
Lautakunnan asettamat lisätavoitteet:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Hyvinvointilautakunta
Pohjankyröntie 136
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21.2.2018
Sivu 8

Tulosyksikkö: Vapaa-aikatoiminta (4210):
Toimintatuotot 9.500 euroa, Toimintakulut 305.120 euroa, Toimintakate
295.620 euroa
Lautakunnan asettamat lisätavoitteet:
Tulosyksikkö: Liikuntahallit (4220):
Toimintatuotot 355.250 euroa, Toimintakulut 727.789 euroa, Toimintakate
372.539 euroa
Lautakunnan asettamat lisätavoitteet:
Tulosyksikkö: Kirjasto- ja kulttuuritoiminta (4310):
Toimintatuotot 33.800 euroa, Toimintakulut 382.941 euroa, Toimintakate
349.141 euroa
Lautakunnan asettamat lisätavoitteet:
Kaikissa tulosyksiköissä vastuuhenkilönä on kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Hyvinvointilautakunta
Pohjankyröntie 136
61500 ISOKYRÖ

21.2.2018
Sivu 9

HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2017
Hyvltk 8 §
Kunnanhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan
vastuuhenkilöiden on tehtävä lautakunnalle raportti, johon sisältyy määrärahojen
toteutumisen lisäksi tiedot tavoitteiden saavuttamisesta ja arvio koko vuoden
toteutumisesta.
Lautakuntien on raporttien perusteella arvioitava toimintaansa ja tarpeen mukaan
tehtävä tarvittavat muutokset määrärahojen jakoihin ja hyväksymiinsä tavoitteisiin.
Hyvinvointilautakunnan raportti on liitteenä nro 2
Lisätietoja: kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Mia Penttala-Salli
puh. 050 466 4120

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi liitteen 2 mukaiset raportit tavoitteiden
toteutumisesta ja antaa ne edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle
hyväksyttäväksi.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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21.2.2018
Sivu 10

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2017-2021

Hyvltk 9 §
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi
ja kehittämiseksi on kunnan tai useamman kunnan yhdessä laadittava kunnan tai
kuntien toimintaa koskeva lastensuojelun suunnitelma (LastensuojeluL 417/2007,
12§). Lastensuojelun suunnitelma hyväksytään kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma sisältää kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan kannalta keskeistä tietoa. Suunnitelman sisältö tulee huomioida laadittaessa kuntalain mukaista talousarviota. Suunnitelma
on sekä strateginen että konkreettinen työväline lasten ja nuorten hyvinvointityön
toteuttamiseen. Suunnitelma on lakisääteinen väline ohjata, johtaa ja kehittää lasten ja nuorten hyvinvointityötä kunnassa.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatimisesta on vastannut Isonkyrön
nuorisotoimen monialainen työryhmä. Ensimmäinen hyvinvointisuunnitelma laadittiin vuosille 2014-2018 ja se on hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.4.2014.
Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaluonnoksesta 2017-2021 on pyydetty
lausunnot nuorisovaltuustolta, sivistyslautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta sekä
perusterveydenhuollon palveluista vastaavalta perusturvalautakunnalta. Lausuntokierroksen jälkeen hyvinvointilautakunta käsittelee hyvinvointisuunnitelman kokouksessaan ja tämän jälkeen suunnitelma etenee kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.
Sivistyslautakunnan lausunto 14.11.2017:
Sivistyslautakunta esittää lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille
2017-2021 hyväksymistä.
Teknisen lautakunnan lausunto 28.11.2017:
Tekninen lautakunta esittää hyvinvointilautakunnalle, että se
- Pyrkii vastaamaan liikuntatilojen riittämättömään määrään rakennuttamalla uuden liikuntahallin, mikäli siihen saadaan valtionavustusta budjetoidun mukaisesti
- Pitää ulkoliikunta-alueet ja leikkipuistot kunnossa, sekä pyrkii perusparantamaan niitä budjetin määräämissä rajoissa, mahdollisuuksien mukaan vähintään 1
paikka vuodessa
- Pyrkii jatkossakin rakennuttamaan kevyenliikenteen väyliä erityisesti koulujen
läheisyyteen kaavoitetuille asuinalueille niin, että ne ovat turvallisia kulkureittejä
- Pyrkii lisäämään julkisten alueiden turvallisuutta esim. tallentavalla kameravalvonnalla.
Perusturvalautakunnan lausunto 14.12.2017:
- suunnitelmassa on monipuolisesti käsitelty lasten ja nuorten tilannetta Isossakyrössä,
- suunnitelma on informatiivinen ja kattava.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Nuorisovaltuuston lausunto 7.2.2018:
Tilaston tulkintavirhe sivulla 13 huomattiin ja pyydetään korjattavaksi. Oli positiivinen yllätys, että yläkoulun oppilaskunta, lukion oppilaskunta ja tukioppilastoiminta oli mainittu. Niissä kuitenkin olisi vielä parantamisen varaa ja nuorisovaltuusto toivoo, että niitä voitaisiin jollain määrin tukea.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Mia Penttala-Salli,
puh. 050 466 4120

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta päättää, että lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan lisätään kouluterveyskyselyn tuloksia yläkoulun osalta. Lisäksi sivistyspalveluilta
pyydetään lisäyksiä erityisopetusta ja kiusaamista koskeviin kohtiin. Lasten ja
nuorten hyvinvointisuunnitelman käsittelyä jatketaan seuraavassa hyvinvointilautakunnan kokouksessa.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Hyvltk 10 §
Kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja
Koulutus:
Muut asiat:

§ 83-85, 4, 9-10
§ 82, 87, 94

Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Mia Penttala-Salli,
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 11 §
1) Isonkyrön kirjastolle on myönnetty 21.12.2017 valtionavustusta
(LSSAVI/5653/07.03.01/2017) ”Isokyröläisten olohuoneen kohennus”
–hankkeelle 13 500 euroa. Hankeaika on 1.4.2018-30.6.2019.
2) Tammikuun uimahallin ilmaisuintikampanjassa etunsa käytti 514 kuntalaista.
Yhteensä kampanjauinteja kertyi noin 800, joista aikuisia 395 ja lapsia 405.
Tammikuun kokonaiskävijämäärä on 1728 kävijää. Vuonna 2017 tammikuussa oli 1331 kävijää (mukaanlukien tammikuun 2017 uintikerhot joissa n.100
kävijää). Ilmaisuintikampanja toi uusia uimareita ja innosti sellaisia, jotka eivät
ole pitkään aikaan käyneet. Uudet laajennetut aukioloajat ovat saaneet myös
hyvän vastaanoton asiakkailta.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Mia Penttala-Salli,
puh. 050 466 4120

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

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät:
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Määräaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
Isonkyrön sivistyslautakunta
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: 1,2,3,4,5,78,9,10,11
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 6

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

