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

Katri Kemppainen

Isonkyrön kunnanvirastossa 14.11.2018
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Veli-Matti Ojaluoma
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Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi kokousta seuraavana torstaina klo 14.00 alkaen sekä
kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00-14.00.
___________________________________________________________________________________________
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Hyvltk 33 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Hyvltk 34 §
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 Veli-Matti Ojaluoma ja Marja-Leena Korvola.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OSAVUOSIRAPORTTI 1.5.2018-31.8.2018
Hyvltk 35 §
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
66,7%, 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 58%, kulut 58% ja
toimintakate 58%.
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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VOIMAA VANHUUTEEN – KUNTAHAKU
Hyvltk 26 §
Ikäinstituutti Helsingistä on lähettänyt kunnille kirjeen, 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.
_________

Hyvltk 36 §
Kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtajan koollekutsuma työryhmä kokoontui kirjastolla 30.10.2018. Paikalla oli puheenjohtajan lisäksi seitsemän henkilöä,
jotka edustivat tasapuolisesti sekä kunnan eri toimialoja että kolmannen sektorin toimijoita.
Esiin nousi useita huolenaiheita; vanhusten liikkumattomuus ja kotiin jääminen
ja pitkät välimatkat. Kunnassa on paljon erilaisia tahoja, jotka järjestävät toimintaa, mutta suunnitelmallisuus puuttuu. Tarvitaan henkilö, joka koordinoi ja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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toimii yhteyshenkilönä sekä antaa tarvittaessa apua ja välittää ajankohtaista
tietoa tapahtumista ja koulutuksista. Lisäksi koettiin tarve esitteestä, josta ilmenisi vanhusväestölle suunnatut palvelut ja tapahtumat. Esitteen laadinta ja
muut edellä mainitut koordinointitehtävät voisivat tulevaisuudessa sisältyä liikunnanohjaajan toimenkuvaan.
Työryhmä oli yksimielinen siitä, että koska kaikki kriteerit täyttyvät, kunta hakee mukaan Voimaa vanhuuteen mentorointiohjelmaan. Hakemuksen laativat
marraskuun aikana Susanna Takaneva (kotipalvelu) ja Hanna Kujanpää
(vs.vapaa-aikaohjaaja).
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen
puh. 050 466 4120
KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta antaa työryhmälle valtuudet hakea mukaan Voimaa
vanhuuteen – mentorointiohjelmaan ja viedä eteenpäin vanhusten hyvinvointiin ja terveyteen tähtääviä edellä mainittuja suunnitelmia.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VUODEN URHEILIJAN VALINTA
Hyvltk 37 §
Järjestöiltä on pyydetty ehdotuksia Vuoden Urheilijaksi 2018. Asiasta on lisäksi tiedotettu paikallislehden ilmoituksella. Liitteessä nro 2 on palkintosäännöt sekä liitteessä nro 3 ehdotukset Vuoden Urheilijaksi 2017 perusteluineen. Palkinnon saaja julkistetaan 11.12.2018 klo 18.00 järjestettävässä
palkintojuhlassa.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen,
puh. 050 466 4120.

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Vuoden urheilijaksi valitaan Antti Iivari.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Sami Nikula ei osallistunut jäävinä (yhteisöjäävi) asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VUODEN VALMENTAJAN / VETÄJÄN VALINTA
Hyvltk 38 §
Järjestöiltä on pyydetty ehdotuksia Vuoden valmentajaksi/vetäjäksi 2018. Asiasta on lisäksi tiedotettu paikallislehden ilmoituksella. Liitteessä nro 2 on palkintosäännöt sekä liitteessä nro 4 ehdotukset Vuoden valmentajaksi / vetäjäksi
2017 perusteluineen. Palkinnon saaja julkistetaan 11.12.2018 klo 18.00 järjestettävässä palkintojuhlassa.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen,
puh. 050 466 4120.

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Vuoden valmentajaksi valitaan Petri Haukilehto.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Sami Nikula ei osallistunut jäävinä (yhteisöjäävi) asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Hyvinvointilautakunta

13.11.2018

45

RYHTINUORTEN VALINTA
Hyvltk 39 §
Järjestöiltä on pyydetty ehdotuksia vuoden 2018 ryhtinuoriksi. Asiasta on lisäksi tiedotettu paikallislehden ilmoituksella. Liitteessä nro 2 on palkintosäännöt sekä liitteessä 5 ehdotukset ryhtinuoriksi perusteluineen. Palkinnon saajat
julkistetaan 11.12.2018 klo 18.00 järjestettävässä palkintojuhlassa.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen,
puh. 050 466 4120

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Ryhtinuoriksi valitaan Tiina Niemi ja Eemeli Rinta-Koski

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Sami Nikula ei osallistunut jäävinä (yhteisöjäävi) asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNON KUNTALAISEN VALINTA
Hyvltk 40 §
Järjestöiltä on pyydetty ehdotuksia Kunnon kuntalaiseksi 2018. Asiasta on lisäksi tiedotettu paikallislehden ilmoituksella. Liitteessä nro 2 on palkintosäännöt sekä liitteessä nro 6 ehdotukset Kunnon kuntalaiseksi 2017 perusteluineen. Palkinnon saaja julkistetaan 11.12.2018 järjestettävässä palkintojuhlassa.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen,
puh. 050 466 4120

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Kunnon kuntalaiseksi valitaan Ilpo Iso-Koivisto.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Sami Nikula ei osallistunut jäävinä (yhteisöjäävi) asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VUODEN VIRIN VALINTA
Hyvltk 41 §
Järjestöiltä on pyydetty ehdotuksia Vuoden viriksi 2018. Asiasta on lisäksi tiedotettu paikallislehden ilmoituksella. Liitteessä nro 2 on palkintosäännöt sekä
liitteessä nro 7 ehdotukset Vuoden Viriksi 2018 perusteluineen. Palkinnon
saaja julkistetaan 11.12.2017 klo18.00 järjestettävässä palkintojuhlassa.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen,
puh. 050 466 4120

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Vuoden Viriksi ehdotetuista Kyrö Distillery / Kyrön Matkailun Edistämiskeskus
ja Pirjo Saarniaho ei täytä palkinnon sääntöjen kriteerejä ja tästä syystä kumpaakaan ei voida valita.

PÄÄTÖS:

Asiasta käydyn keskustelun yhteydessä Erkki Kuusikko esitti Vuoden Viriksi
Kyröön käräjät- tapahtuman idearyhmää Anssi Kujala, Panu Laturi ja Esa
Nieminen, vetäjänään Anssi Kujala.
Lautakunta valitsi Vuoden Viriksi Kyröön käräjät –tapahtuman idearyhmän
Anssi Kujala, Panu Laturi ja Esa Nieminen.
Heidi Sivula ei jäävinä (henkilöjäävi) osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMINEN ISOSSAKYRÖSSÄ
Hyvltk 42 §
Isonkyrön kunnalta puuttuu lain (Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä
523/2015) edellyttämä suunnitelma siitä, miten kunnan ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan. Lain 5§ todetaan, että ”kunta huolehtii päihdetyön tarpeen mukaisesta organisoinnista alueellaan ja nimeää päihdetyön tehtävistä vastaavan
toimielimen”. Toimielimen lisäksi tulisi nimetä yhteyshenkilö, jonka vastuulla
ehkäisevä päihdetyö on.
Monialainen työryhmä kokoontui 31.10.2018 Isonkyrön kirjaston tiloissa ja paikalla oli edustettuna laaja-alainen ammattilaisten joukko. Todettiin, että ammatillinen yhteistyö alueella toimii hyvin ja kunnassa on pääosin fiksuja nuoria.
Mutta huolestuneita oltiin kuitenkin syrjäytymisestä, päihdemyönteisyydestä,
päihteiden käytön lisääntymisestä (erityisesti kannabis) sekä yleisesti nähtävillä olevasta lasten ja nuorten levottomuudesta ja rumasta kielenkäytöstä.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen
puh. 050 466 4120

KIRJASTO-JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus nimeää
hyvinvointilautakunnan päihdetyön tehtävistä vastaavaksi toimielimeksi Isonkyrön kunnassa.
Tämän jälkeen hyvinvointilautakunta nimeää monialaisesta työryhmästä toimikunnan, joka laatii ehkäisevän päihdetyön suunnitelman Isonkyrön kunnalle.
Toimikunta nimeää henkilön, joka toimii päihdetyön yhteishenkilönä kunnassa.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Hyvltk 43 §
Kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja
Koulutus:
Muut asiat:

114, 122, 123, 126 §
113, 128, 2, 4 §

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 44 §
Hyvinvointilautakunta keskusteli kuluvana vuonna toteutetusta uintikampanjasta, jossa tarjottiin kuntalaisille mahdollisuus neljään maksuttomaan uintiin vuoden aikana. Kampanjakuukaudet olivat tammi- ja elokuu.
Todettiin, että kampanja toteutui hyvin.

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Toteutetaan vastaava kampanja vuonna 2019.

PÄÄTÖ:

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: 33-36 ja 42-44
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 37-41

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

