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Todettiin.
PÄÄTÖSVALTAISUUS
ASIAT §
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ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Pasi Myllyniemi

Katri Kemppainen

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

Isonkyrön kunnanvirastossa 14.3.2019
Allekirjoitus

Heidi Sivula
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Johanna Talso

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi torstai 14.3.2019 klo 14.00 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.

Todistaa

Katri Kemppainen

kulttuurisihteeri
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Hyvltk 9 §

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Hyvltk 10 §
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:

Pöytäkirjatarkastajiksi valittiin Heidi Sivula ja Johanna Talso.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2018
Hyvtk 11 §
Kunnanhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan vastuuhenkilöiden on tehtävä lautakunnalle raportti, johon sisältyy määrärahojen toteutumisen lisäksi tiedot tavoitteiden saavuttamisesta ja arvio koko vuoden toteutumisesta. Liitteenä toteuma 2018
Lisätietoja: kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen
p. 050 466 4120.

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

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.
Lisätietoja: kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen
p. 050 466 4120.

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.
_________

Hyvltk 12 §

Kunnanvaltuusto on 8.11.2018 § 37 hyväksynyt talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2021. Tehtäväalueella hyvinvointipalvelut on lause, jossa
hyvinvointilautakunta velvoitetaan tekemään 1.6.2019 mennessä kunnanhallitukselle selvitys liikunnanohjaajan ja nuoriso-ohjaajan toimenkuvista, ottaen huomioon koko kunnan vapaa-aikatoiminnan.
Syyskuusta 2018 alkaen, kun vapaa-aikatoimenohjaaja jäi opintovapaalle, on
tointa hoidettu kahden osa-aikaisen henkilön toimesta ja todettu, että jako nuorisotoimeen ja liikuntatoimeen on ollut tarpeellinen. Jotta lakisääteinen nuorisotoimi
ja liikuntatoimi kunnassa saataisiin laadukkaasti hoidettua, tulee kumpaankin tulevaisuudessa satsata enemmän henkilöresursseja.
Asiaa on työstetty lautakunnan puheenjohtajan ja työntekijöiden yhteispalaverissa ja esitelty johtoryhmälle.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen,
puh. 050 466 4120

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
1. 1.8.-31.12.2019 väliseksi ajaksi palkataan määräaikainen liikunnanohjaaja.
2. Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle pyydetyn selvityksen toimenkuvista ja ehdotuksen hyvinvointipalvelujen uudesta organisaatiomallista. Esityksessä on huomioitu koko kunnan hyvinvointipalvelujen henkilöresurssit, ensi
vuonna eläköityvän kulttuurisihteerin työjärjestelyt sekä kohdassa
yksi mainitun liikunnanohjaajan palkkaamisen ja käyttöön otettavan tiimityömallin liitteet 1 ja 2.
Hyvinvointipalvelujen organisaatio uudistettaisiin esitetyn mallin mukaisesti vuoden 2020 alusta.
Hyvinvointilautakunnan alainen hyvinvointipalvelujen organisaatio
Hyvinvointijohtaja
- jonka alaisuudessa toimivat:
 kulttuurituottaja, joka vastaa kirjastosta ja kulttuurista sekä toimii tämän
tiimin esimiehenä
 liikuntatuottaja, joka vastaa liikuntatoimesta, sisältäen uimahallin ja liikuntapaikat jne. ja toimii tämän tiimin esimiehenä
 nuorisotuottaja, joka vastaa etsivästä nuorisotyöstä sekä perusnuorisotyöstä ja toimii tämän tiimin esimiehenä
- organisaatiosta ja työnkuvista tarkempi selvitys esitellään kokouksessa
- hyvinvointipalveluiden henkilöstön määrä 1.1. 2020 alkaen 10 ½ hlö

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNTALAISALOITE UIMAHALLIN ESTEETTÖMYYDESTÄ
Hyvltk 13 §
Uimahalli esteettömäksi vammaisille
Kahdelta kunnan asukkaalta on tullut vuoden 2018 aikana aloite uimahallin saamiseksi esteettömäksi liite.
Lisätietoja: kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen
p. 050 466 4120.

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja on keskustellut teknisen johtajan kanssa muutoksista, joita voidaan tehdä vuosihuollon yhteydessä ja mitkä muutostyöt jäävät
vuodelle 2023 suunnitelmissa olevaan peruskorjaukseen.
Allashissin hankinta ja asentaminen sisällytetään peruskorjaussuunnitelmaan.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja aloite todettiin loppuun käsitellyksi.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VALTUUSTOALOITE DEFIBRILAATTOREIDEN HANKINNASTA KUNNAN KIINTEISTÖIHIN
Hyvltk 14 §
Isonkyrön keskustan valtuustoryhmä jätti aloitteen defibrilaattoreiden hankinnasta
kunnan kiinteistöihin liite. Aloitteen mukaan ainakin uimahallilla pitäisi laite olla.
Lisätietoja: kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen
p. 050 466 4120.

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS
Tällä hetkellä liikuntahallin eteisessä laite on ja sen käyttöön ovat saaneet koulutuksen sekä kirjaston että koulukeskuksen henkilökunta ja vapaa-ajalla tiloja käyttävät
järjestöjen edustajat.
Kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja keskustelee ja kartoittaa johtoryhmässä, mihin
kunnan kiinteistöihin ja palvelupisteisiin yhteishankintana laitteet hankitaan.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja aloite todettiin loppuun käsitellyksi.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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MUUT ASIAT
Hyvltk 15 §
1.

Nuorten palkkaaminen kesätöihin

2.

Säännölliset palvelualakohtaiset tiedotustilaisuudet medialle alkavat

3.

Palvelutyytyväisyyskyselyn tulokset

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.
_________

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: 9 - 15
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

