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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Hyvltk 16 §

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Hyvltk 17 §
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 Jaana Mäntylä ja Harri Niemi
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN VUODEN 2019 AVUSTUKSET JA AVUSTUSTEN
JULISTAMINEN HAETTAVAKSI
Hyvltk 19.2.2019 § 4
Hallintosäännön mukaan hyvinvointilautakunta päättää järjestöjen perus- ja kohdeavustusten jakamisesta. Vuoden 2019 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 vs. Pirjo Humalainen,
puh. 050 466 4120
KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta päättää julistaa nuoriso- ja liikuntatoiminnan avustukset
haettavaksi rekisteröidyille yhdistyksille perusavustuksina sekä kohdeavustuksina. Kulttuuritoiminnan avustukset julistetaan haettavaksi kohdeavustuksina.
Vuoden 2019 kaikkien avustusten erityisteemana on toiminta kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja liikunnassa toisena teemana on ikäihmisten liikuttaminen.
Kaikkiin avustushakemuksiin pitää liittää selvitys vuonna 2018 myönnetyn avustuksen käytöstä.
Liitteenä tarkennetut avustusohjeet.
Hakuilmoitus julkaistaan Pohjankyrö-lehdessä ma 4.3.2019. Hakuaika päättyy ma
1.4.2019 klo 15:00. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUKSET
Hyvltk 19.2.2019 § 4
Hallintosäännön mukaan hyvinvointilautakunta päättää järjestöjen perus- ja kohdeavustusten jakamisesta. Vuoden 2019 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 vs. Pirjo Humalainen,
puh. 050 466 4120
KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta päättää julistaa nuoriso- ja liikuntatoiminnan avustukset
haettavaksi rekisteröidyille yhdistyksille perusavustuksina sekä kohdeavustuksina. Kulttuuritoiminnan avustukset julistetaan haettavaksi kohdeavustuksina.
Vuoden 2019 kaikkien avustusten erityisteemana on toiminta kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja liikunnassa toisena teemana on ikäihmisten liikuttaminen.
Kaikkiin avustushakemuksiin pitää liittää selvitys vuonna 2018 myönnetyn avustuksen käytöstä.
Liitteenä tarkennetut avustusohjeet.
Hakuilmoitus julkaistaan Pohjankyrö-lehdessä ma 4.3.2019. Hakuaika päättyy ma
1.4.2019 klo 15:00. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Hyvltk 2.5.2019 § 18
Liitteenä on yhteenveto haetuista nuorisopalveluiden avustuksista. Määräaikaan
1.4.2019 klo 15.00 mennessä saapui 8 eri hakemusta.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja vs. Pirjo Humalainen puh. 050
466 4120 tai vapaa-aikaohjaaja sij. Hanna Kujanpää 050 314 2354

KIRJASTO-JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Nuorisopalveluiden perus- ja kohdeavustukset järjestöille ja toimintaryhmille vuodelle 2019 jaetaan liitteen mukaisesti.
Hyvinvointilautakunta varaa nuorisotoiminnan avustuksiin varatusta 12 000 euron
määrärahasta 4H- yhdistykselle 9 000 euroa aikaisempien vuosien mukaisesti, koska kunnan nuorisopalvelut ei pysty tarjoamaan tällä hetkellä lapsille ja nuorille riittävästi palveluja. Avustus kohdennetaan 4H-yhdistykseltä ostettavaan kerho-, loma-,
leiri- ja retkitoimintaan.
Mikäli jollakin avustusta saaneella toiminta lakkaa tai kohdeavustuksen
toiminta jää toteutumatta, annetaan viranhaltijan päätettäväksi hyväksyä uusi avustuskohde.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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LIIKUNTAPALVELUIDEN AVUSTUKSET
Hyvltk 19.2.2019 § 4
Hallintosäännön mukaan hyvinvointilautakunta päättää järjestöjen perus- ja kohdeavustusten jakamisesta. Vuoden 2019 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 vs. Pirjo Humalainen,
puh. 050 466 4120
KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta päättää julistaa nuoriso- ja liikuntatoiminnan avustukset
haettavaksi rekisteröidyille yhdistyksille perusavustuksina sekä kohdeavustuksina. Kulttuuritoiminnan avustukset julistetaan haettavaksi kohdeavustuksina.
Vuoden 2019 kaikkien avustusten erityisteemana on toiminta kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja liikunnassa toisena teemana on ikäihmisten liikuttaminen.
Kaikkiin avustushakemuksiin pitää liittää selvitys vuonna 2018 myönnetyn avustuksen käytöstä.
Liitteenä tarkennetut avustusohjeet.
Hakuilmoitus julkaistaan Pohjankyrö-lehdessä ma 4.3.2019. Hakuaika päättyy ma
1.4.2019 klo 15:00. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Hyvltk 2.5.2019 § 19
Liitteenä on yhteenveto haetuista liikuntatoiminnan avustuksista. Määräaikaan
1.4.2019 klo 15.00 mennessä saapui 28 eri hakemusta.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja vs. Pirjo Humalainen puh. 050
466 4120 tai vapaa-aikaohjaaja sij. Hanna Kujanpää 050 314 2354

KIRJASTO-JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Liikuntapalveluiden perus- ja kohdeavustukset järjestöille ja toimintaryhmille vuodelle 2019 jaetaan liitteen mukaisesti.
Mikäli jollakin avustusta saaneella toiminta lakkaa tai kohdeavustuksen
toiminta jää toteutumatta, annetaan viranhaltijan päätettäväksi hyväksyä uusi avustuskohde.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KULTTUURIPALVELUIDEN AVUSTUKSET
Hyvltk 19.2.2019 § 4
Hallintosäännön mukaan hyvinvointilautakunta päättää järjestöjen perus- ja kohdeavustusten jakamisesta. Vuoden 2019 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 vs. Pirjo Humalainen,
puh. 050 466 4120
KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta päättää julistaa nuoriso- ja liikuntatoiminnan avustukset
haettavaksi rekisteröidyille yhdistyksille perusavustuksina sekä kohdeavustuksina. Kulttuuritoiminnan avustukset julistetaan haettavaksi kohdeavustuksina.
Vuoden 2019 kaikkien avustusten erityisteemana on toiminta kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja liikunnassa toisena teemana on ikäihmisten liikuttaminen.
Kaikkiin avustushakemuksiin pitää liittää selvitys vuonna 2018 myönnetyn avustuksen käytöstä.
Liitteenä tarkennetut avustusohjeet.
Hakuilmoitus julkaistaan Pohjankyrö-lehdessä ma 4.3.2019. Hakuaika päättyy ma
1.4.2019 klo 15:00. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Hyvltk 2.5.2019 § 20
Liitteenä on yhteenveto haetuista kulttuuripalveluiden avustuksista. Määräaikaan
1.4.2019 klo 15.00 mennessä saapui 12 eri hakemusta.
Lisätietoja antavat kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja vs. Pirjo Humalainen,
puh. 050 466 4120 tai kulttuurisihteeri sij. Laura Buckman 050 314 2352

KIRJASTO-JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Kulttuuripalveluiden kohdeavustukset järjestöille ja toimintaryhmille vuodelle 2019
jaetaan liitteen mukaisesti.
Mikäli jollakin avustusta saaneella toiminta lakkaa tai kohdeavustuksen
toiminta jää toteutumatta, annetaan viranhaltijan päätettäväksi hyväksyä uusi avustuskohde.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Puheenjohtaja Pasi Myllyniemi ja jäsen Veli-Matti Ojaluoma ja Helena TuuriTammela poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi) kello18.57. Pasi Myllyniemen varajäsen Tapio Rintamäki oli paikalla pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajan, varapuheenjohtajana toimi Kati Jussila.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KIRJASTON AUKIOLOAJAT
Hyvltk 2.5.2019 § 21
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 torstai (parilliset viikot)
Kylkkälän koululla klo 9.30–10.30
Valtaalan koululla klo 10.45–11.45
Kirjaston aukioloaikoja on kesän ajaksi muutettava henkilökunnan kesälomajärjestelyiden takia.
Lisätietoja antavat kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja vs. Pirjo Humalainen,
puh. 050 466 4120

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta päättää kirjaston kesäaukioloajoiksi la 1.6.- la 31.8.2019:
maanantai, tiistai, torstai klo 12–19
keskiviikko, perjantai klo 10–16
lauantai suljettu
juhlapyhien aattopäivinä klo 10–16
Kirjastoauto ei liikennöi Kylkkälän eikä Valtaalan kouluilla koulujen loma-aikaan.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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UIMAHALLIN AUKIOLOAJAT
Hyvltk 2.5.2019 § 22
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
Viranhaltijapäätöksellä voidaan muuttaa aukioloaikoja juhlapyhien tai muiden perusteltujen syiden takia.
Uimahallille on kesäksi 2019 suunniteltu tehtäväksi normaaleja vuosihuoltoja.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja vs. Pirjo Humalainen puh.
050 466 4120

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta päättää, että uimahalli pidetään suljettuna 25.6.- 4.8.2019
huoltotöiden ja henkilökunnan kesälomien takia. Posti ja matkahuolto ovat auki uimahallin sulkuaikana maanantaisin klo 10 – 17.30, tiistaista perjantaihin klo 10 –
16.30.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin seuraavin muutoksin; posti ja matkahuolto ovat auki uimahallin
sulkuaikana maanantaisin ja torstaisin klo 10 – 17.30, tiistaisin, keskiviikkoisin ja
perjantaisin klo 10 – 16.30
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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UUDEN NUORISOVALTUUSTON JÄSENTEN ESITTELY
Hyvltk 2.5.2019 § 23
Isonkyrön ensimmäinen nuorisovaltuusto on toiminut kohta kaksi vuotta ja kesäkuussa alkaa uusi valtuustokausi. Nuorisovaltuuston järjestäytymiskokous pidetään 11.6.2019.
Nuorisovaltuuston jäsenluettelo liitteenä
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja vs. Pirjo Humalainen,
puh. 050 466 4120

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta esittää, että kunnanhallitus nimeää uuden nuorisovaltuuston, jonka jälkeen nuorisovaltuusto voi kokoontua ja päättää muun muassa edustajistaan lautakuntiin.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OPINNÄYTETYÖN LUPA-ANOMUS
Hyvltk 2.5.2019 § 24
Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija Sini Penttala anoo lupaa opinnäytetyön toteuttamiseksi Isonkyrön kunnan hyvinvointipalveluille. Opinnäytetyössä
suunnitellaan ehkäisevää päihdetyötä nuorille ja on osa ehkäisevän päihdetyön
suunnitelman toteutusta. Suunnittelu toteutetaan yhdessä nuorten kanssa. Osallistuvien nuorten kanssa tehdään erillissopimukset yhdessä nuoren, sekä alle 18vuotiaan huoltajan kanssa. Lupa-anomus liitteenä
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja vs. Pirjo Humalainen,
puh. 050 466 4120

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä lupa-anomuksen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OMATOIMIKIRJASTON INVESTOINTIHANKKEEN TALOUSARVION MUUTOSESITYS
Hyvltk 2.5.2019 § 25
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Isonkyrön kunnalle
15 000 €:n avustuksen omatoimikirjaston perustamiseen. Omatoimikirjaston investointikustannukset ja saatu avustus ovat pienemmät kuin alkuperäisessä TA
2019 esityksessä. Investointimenon edellytyksenä on rahoitusosuuden saaminen
suunnitelman mukaisesti.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja vs. Pirjo Humalainen,
puh. 050 466 4120

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle talousarvion muutosta omatoimikirjaston perustamiseksi liitteen taulukon mukaisesti.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä
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VAASAN SEUDUN JÄTEPOLIITTINEN OHJELMA 2018 – 2023
Hyvltk 2.5.2019 § 26
Kunnanvaltuusto päätti 8.11.2018 Vaasan seudun jätepoliittisen ohjelman 2018–
2023 hyväksymisestä, jonka mukaan kunnanhallitus kehottaa sivistyslautakuntaa,
teknistä lautakuntaa, ympäristölautakuntaa, sekä hyvinvointilautakuntaa käsittelemään jätepoliittisen ohjelman ja ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin etenkin
opetussuunnitelmiin sisällyttämiseen, kiinteistöjen käytön ja rakennushankkeiden
jätemateriaalin osalta.
Vaasan seudun jätepoliittisen ohjelman kautta kunnat, Vaasan seudun jätelautakunta ja Ab Stormossen Oy asettavat yhteiset tavoitteet seudun jätehuollon kehittämiseksi vuoteen 2023 saakka.
Vaasan seudun jätepoliittisessa ohjelmassa nostetaan erityisesti esille seuraavat
kohdat: jätehuollon tulee olla osana kiertotaloutta, ensi kädessä jätteiden synty
on estettävä, nykyistä jätteen määrää on vähennettävä, kierrätystä on lisättävä
kokonaan uudelle tasolle, asukkaiden jätetietämyksen tulee olla korkealla tasolla.
Kunnanvaltuusto kehottaa hyvinvointilautakuntaa käsittelemään jätepoliittisen ohjelman ja ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin etenkin opetussuunnitelmiin sisällyttämiseen, kiinteistöjen käytön ja rakennushankkeiden jätemateriaalin osalta.
Vaasan seudun jätepoliittinen ohjelma liitteenä
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja vs. Pirjo Humalainen,
puh. 050 466 4120

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta on käsitellyt kunnanvaltuuston 8.11.2018 § 36 tekemän
päätöksen Vaasan seudun jätepoliittisesta ohjelmasta vuoteen 2023.
Hyvinvointilautakunta päättää omalla toimialueellaan (kirjasto, kulttuuri, liikunta,
nuoriso) tarvittavista toimenpiteistä.

PÄÄTÖS:

Hyvinvointilautakunta on käsitellyt Vaasan seudun jätepoliittisen ohjelman ja esittää
seuraavia ideoita jäteohjelman noudattamiseksi omalla vastuualueellaan.
-

valokuvakilpailu ”Erikoisin jäte”
roska-astioiden määrään ja laatuun tulee kiinnittää huomiota erityisesti kunnan
matkailukohteissa, kuten muistomerkeillä ja patikkareitistöllä
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-

kirjastoon voitaisiin hankkia roskapihtejä, joita kuntalaiset voisivat lainata. Lisäksi
haastettaisiin erilaisia ryhmiä roskien keruutalkoisiin
- selvitetään, voisivatko Stormossenin asiantuntijat tulla kertomaan tietoiskuja jätteistä ja lajittelusta
- kirjailijavierailuita esimerkiksi Zero waste – kirjailijoilta
- selvitellään olisiko lapsille kierrätysaiheisia näytelmiä saatavilla
_________
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Hyvltk 2.5.2019 § 27
Kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja
Koulutus:
Muut asiat:

§ 56, 66, 67, 79 /2019
§ 4, 5, 6, 7, 8/2019

Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja vs. 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.
_________
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MUUT ASIAT
Hyvltk 2.5.2019 § 28
1) Etsivä nuorisotyö on saanut Sisä- ja Länsi-Suomen aluehallintavirastolta
27 500€ arvoisen avustuksen.
2) Opetus- ja kulttuuriministeriö on jakanut ostotukea yleisille kirjastoille vähälevikkisen laatukirjallisuuden hankintaan.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja vs. Pirjo Humalainen,
puh. 050 466 4120

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

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Hyvinvointilautakunta

2.5.2019

39

OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 18, 19, 20, 21, 22
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: 23, 24, 25, 26, 27, 28
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 18, 19, 20, 21, 22
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