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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Hyvltk 12 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Hyvltk 13 §
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 Johanna Talso ja Harri Niemi
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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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 kulttuurisihteeri 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.
_________

Hyvltk 14 §
Liitteenä 1 on yhteenveto haetuista avustuksista. Määräaikaan 6.4.2018 klo
15.00 mennessä saapui 43 hakemusta. Eri nuoriso-avustushakemuksia saapui 5 kpl. Eri liikunta-avustushakemuksia saapui 25 kpl. Kulttuuriavustushakemuksia saapui 12 kpl.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Mia Penttala-Salli, puh.
050 466 4120

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta varaa nuorisotoiminnan avustuksiin varatusta 12 000
euron määrärahasta 4H- yhdistykselle 9 000 euroa aiempaan sopimukseen
pohjautuen. Määräraha varataan 4H-yhdistykseltä ostettavaan kerho-, loma-,
leiri- ja retkitoimintaan.
Vapaa-aikatoimen ja kulttuurin perus- ja kohdeavustukset järjestöille ja toimintaryhmille vuodelle 2018 jaetaan liitteen 1 mukaisesti.
Mikäli jollakin avustusta saaneella toiminta lakkaa tai kohdeavustuksen
toiminta jää toteutumatta, annetaan viranhaltijan päätettäväksi hyväksyä uusi
avustuskohde.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Sami Nikula poistui esteellisinä (yhteisöjäävi) kohdan liikunta avustusten käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Puheenjohtaja Pasi Myllyniemi ja jäsen Veli-Matti Ojaluoma poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi) kohdan kulttuuri avustusten käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi. Pasi Myllyniemen varajäsen Tapio Rintamäki oli paikalla kohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Puheenjohtajana, kohdan kulttuuri ajan, toimi varapuheenjohtaja Kati Jussila.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KIRJASTON AUKIOLOAJAT
Hyvltk. 15 §
Isonkyrön kunnan hallintosäännön 30 § mukaan hyvinvointilautakunta päättää
kirjaston aukioloajoista.
Kirjaston aukioloajat normaalisti ovat:
maanantai – torstai klo 12-19
perjantai klo 12-17
lauantai klo 10-14
juhlapyhien aattopäivinä klo 10-16
Kirjastoauto joka toinen keskiviikko:
Kylkkälän koululla klo 11-12 (parilliset viikot)
Valtaalan koululla klo 11.20-12.05 (parittomat viikot)
Kirjaston aukioloaikoja on kesän ajaksi muutettava henkilökunnan kesälomajärjestelyiden takia.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Mia Penttala-Salli, puh.
050 466 4120.

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta päättää kirjaston kesäaukioloajoiksi pe 1.6.- pe
31.8.2018:
maanantai, tiistai klo 12-19
keskiviikko klo 10-16
torstai klo 12-19
perjantai klo 12-17
lauantait suljettu
juhlapyhien aattopäivinä klo 10-16
Kirjastoauto ei liikennöi Kylkkälän eikä Valtaalan kouluilla koulujen lomaaikaan.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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UIMAHALLIN KESÄAUKIOLOAJAT
Hyvltk. 16 §
Isonkyrön kunnan hallintosäännön 30 §:n mukaan hyvinvointilautakunta päättää uimahallin aukioloajoista.
Uimahallin aukioloajat ovat normaalisti:
maanantaisin ja tiistaisin klo 13 – 20.30,
keskiviikkoisin klo 6 – 20.30,
torstaisin ja perjantaisin klo 13 – 20.30
lauantaisin klo 10 – 16
juhlapyhien aattopäivinä klo 18 asti
1.6.–31.8. välisenä aikana uimahalli on suljettu lauantaisin
Jos uimahallilla on päivisin ryhmävarauksia, ovet avataan yleisölle klo 15.
Ovet suljetaan tuntia ja allastilat sekä kassa puoli tuntia ennen sulkemisaikaa.
Vaasa-opiston allasjumppa lyhentää jonain vuosittain erikseen ilmoitettavana
arki-iltana aukioloajan klo 18 saakka opiston työaikoina
Viranhaltijapäätöksellä voidaan muuttaa aukioloaikoja juhlapyhien tai muiden
perusteltujen syiden takia.
Uimahallille on kesäksi 2018 suunniteltu tehtäväksi putkitöitä normaalin vuosihuollon lisäksi.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Mia Penttala-Salli, puh.
050 466 4120

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta päättää, että uimahalli pidetään suljettuna 2.7.- 5.8.2018
huoltotöiden ja henkilökunnan kesälomien takia. Posti ja matkahuolto ovat auki uimahallin sulkuaikana erikseen ilmoitettavan aikataulun mukaan.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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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,

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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- suunnitelma on informatiivinen ja kattava
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.
_________

Hyvltk 17 §
Lautakunnan pyytämät muutokset hyvinvointisuunnitelmaan on tehty. Hyvinvointisuunnitelmaan on myös päivitetty uudet tiedot koskien päivähoitopaikkoja. Lisäksi hyvinvointisuunnitelma on päivitetty koskemaan vuosia 2018-2022.
Päivitetty lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on liitteenä 2.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Mia Penttala-Salli,
puh. 050 466 4120

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle liitteenä 2 olevan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 20182022 hyväksymistä.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VALTUUSTOALOITE ULKOKUNTOILUVÄLINEIDEN HANKKIMISESTA JA KUNTORAPPUSTEN RAKENTAMISESTA
Hyvltk 18 §
Kokoomuksen valtuustoryhmä on 9.11.2017 päivätyssä valtuustoaloitteessaan esittänyt ulkokuntoiluvälineiden hankkimista koulukeskuksen yhteyteen ja kuntorappusten rakentamista esimerkiksi Välimäkeen. Lisäksi valtuustoaloitteessa todetaan, että hanketta tulisi tarkastella laajemminkin koko kunnan osa-alueet huomioiden; leikkikentät viheralueet ja kuntopolut liite
3.
Isonkyrön kunnan hyvinvointisuunnitelmassa on asetettu tavoitteeksi ”monipuolisen liikuntaverkoston ylläpitäminen ja omaehtoisen vapaa-ajan liikunnan lisääminen”. Liikuntalain (390/2015) § 5 mainitaan kunnan tehtäväksi luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle mm. rakentamalla ja
ylläpitämällä liikuntapaikkoja.
Sivistyspalvelut ovat hankerahoituksella hankkimassa koulukeskuksen alueelle ulkosalibandykaukaloa sekä lentopallokenttää. Skeittipuisto koulukeskuksen alueelle toteutetaan, jos ELY-keskuksen hankerahoitusta myönnetään.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Mia Penttala-Salli,
puh. 050 466 4120
KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta esittää, että talousarvioon 2019 varataan määrärahaa
kuntopolun rakentamiseksi Välimäen metsäalueelle ja kuntorappusten rakentamiseksi kuntopolun yhteyteen, sekä ulkokuntoiluvälineiden hankkimiseksi koulukeskuksen alueelle.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin lisäyksellä, että kuntopolun alueella säilyy luonnonmukaisuus ja ainakin yksi pulkkamäki.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ESITYKSET KUNNIAMERKEISTÄ
Hyvltk 19 §
Aluehallintovirasto on pyytänyt toimittamaan kunniamerkkiesitykset
30.4.2018 mennessä.
Ehdotusten tulee perustua henkilökohtaisiin ansioihin. Virka- ja palvelusvuosien pituus tai henkilön virka- tai muu asema eivät sinänsä voi olla kunniamerkin
antamisen perusteena. Kunniamerkkien antamisen edellytyksenä ovat merkittävät ansiot, joita asianomainen on osoittanut omalla ammattialallaan tai huomattavissa yhteiskunnallisissa tehtävissä. Ehdotukset on pyrittävä tekemään
asianomaisen ollessa vielä virassa tai toimessa ennen eläkkeelle siirtymistä.
Edellytyksenä on lisäksi hyvämaineisuus ja myös halu ottaa vastaan kunniamerkki.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Mia Penttala-Salli,
puh. 050 466 4120
KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta päättää ehdottaa kulttuurisihteeri Katri Kemppaista itsenäisyyspäivän kunniamerkin saajaksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Katri Kemppainen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi Mia Penttala-Salli.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Hyvltk 20 §
Kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja
Koulutus:
Muut asiat:

41 §
22, 33, 40§

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 21 §
1)

2)

3)

4)

Kunnanhallitus on päättänyt 12.3.2018 § 43 myöntää täyttöluvan osa-aikaisen
uinninvalvojan toimen täyttämiseksi ja samalla päättänyt muuttaa ko. nimekkeen uinninvalvoja/kassatyöntekijäksi.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt kohdistaa Manner-Suomen alle
10 000 asukkaan kuntien yleisten kirjastojen käyttöön enintään 250 euroa kuntaa kohden vähälevikkisten kulttuurilehtien vuosikertojen tilaamiseksi vuodelle
2018. Tilaustuki on tarkoitettu ensisijaisesti kirjastojen lehtikokoelmien nimekkeiden laajentamiseen. Lehden tuli valita erilliseltä kulttuurilehtien valikoimalistalta 16.3.2018 mennessä. Lehdet toimittaa LM Tietopalvelut Oy.
Yleisillä kirjastoilla on kirjastolaissa määrätty velvollisuus osallistua opetusministeriön toteuttamaan kirjastopalvelujen valtakunnalliseen arviointiin. Arvioinnilla seurataan yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen toteutumista sekä
palvelujen laatua ja taloudellisuutta. Valtakunnalliset vuoden 2017 tilastotiedot
on julkistettu sivulla tilastot.kirjastot.fi 3.4.2018. Tärkeimmät Isonkyrön kirjaston tunnusluvut sekä koko maan ja Pohjanmaan vastaavat keskimääräiset arvot vuodelta 2017 ovat liitteessä 4.
Kunnanhallitus on päättänyt 26.3.2018 § 60, että kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja lautakunnat mukaan lukien hyvinvointilautakunta siirtyvät pelkästään
sähköisiin esityslistoihin viimeistään 1.6.2018 lukien. Toimielimen varsinaiselle
jäsenelle maksetaan oman tietokoneen/laitteen käytöstä hallintosäännön mukaisesti 20€/kk. Esityslistat toimitetaan Gambit Docs –sovelluksella.
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 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: 12, 13, 17, 18, 19, 20 JA 21
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 14, 15 ja 16

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

