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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall 92 §

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kunnanhallitus päätti ottaa käsiteltäväksi myös esityslistan lähetyksen jälkeen toimitetun pykälän § 101.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall 93 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Viertola ja Jaakko Pukkinen.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KIINTEISTÖKAUPAN PURKAMISTA KOSKEVAN SOPIMUSLUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall 94 §
Kauppakirjalla, joka on allekirjoitettu 9.11.2017 Isonkyrön kunta on myynyt kolmelle
yksityishenkilölle perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun Knaapi -nimisestä tilasta (kiinteistötunnus 152-416-6-173) erotettavan määräalan, josta muodostuu Isonkyrön
keskustan kaavaluonnoksen mukaiset tontit 1, 2 ja 3. Kaavaluonnoksessa alue oli
merkitty kaavamerkinnällä KL (liikerakentamisen korttelialue). Ostajat ovat sitoutuneet rakentamaan kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien
vähintään 1.500 kerros-m2:n liikerakennuksen valmiiksi. Määräalan pinta-ala on noin
25 000 m². Kauppahinta oli 100.000 euroa. Kunnanhallitus on hyväksynyt kauppakirjan 9.11.2017 § 192. Kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.
Kunnanvaltuusto on 31.5.2018 § 91 hyväksynyt keskustan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Kyrööntien alueella. Kyseiset tontit kuuluvat tähän asemakaavaan. Kunnanvaltuusto on 8.11.2018 § 29 tehnyt oikaisukehotuksen johdosta päätöksen, jolla kaavaa on muutettu siten, että Kyrööntien osuus merkittiin kaduksi
välillä Knaapilantie – korttelin 1201 länsinurkka (620 m).
Kyseisten yksityishenkilöiden perustamana Kiinteistö Oy Center Isokyrö on merkitty
kaupparekisteriin 7.1.2019. Tontteja ei ole vielä lohkottu.
Kyseisille tonteille suunnitellut rakennushankkeet eivät ole toteutumassa kauppakirjan mukaisessa määräajassa. Neuvotteluissa 14.3.2019 ja 28.5.2019 osapuolet ovat
päätyneet yhteisymmärryksessä esittämään kunnanhallitukselle, että kyseinen kiinteistökauppa puretaan.
Tontit sijaitsevat erinomaisella paikalla kehittyvän Kyrööntien varrella valtatien läheisyydessä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää, että liitteen mukainen kiinteistökaupan purkamista koskeva
sopimusluonnos hyväksytään.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMAN VAHVISTAMINEN
Khall 95 §
Kunnanvaltuusto on 23.5.2019 § 8 hyväksynyt johtajasopimuksen, jonka mukaan
kunnanjohtajan vuosilomista päättää kunnanhallitus. Kunnanjohtaja Tero Kankaanpään lomavuoden 2019 vuosiloman pituus on 30 päivää.
Kunnanvirasto on suljettuna kesällä ajalla 1.-28.7.2019. Kunnanjohtaja Tero Kankaanpää on esittänyt, että hänen vuosiloma vahvistetaan ajalle 1.-28.7.2019, jolloin
vuosilomasta kuluu 20 päivää.
Hallintosäännön 161.2 §:n mukaan kunnanjohtajaa koskevat henkilöstöasiat esittelee ko. toimielimen puheenjohtaja.
Lisätietoja antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja Mirva Mäki-Rammo, puh.
040 574 8147.
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti vahvistaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpään vuosiloman ajalle
1.-28.7.2019, jolloin vuosilomasta kuluu 20 päivää.
Merkittiin, että kunnanjohtaja Tero Kankaanpää poistui esteellisenä (asianosaisjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 18.17-18.18. Asia päätettiin puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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SOSIAALIPÄIVYSTYS
Perusturvaltk 16.5.2019 § 26
Isonkyrön kunta on ostanut virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen Vaasan
kaupungilta: Pohjanmaan sosiaalipäivystys. Sopimus on voimassa 31.12.2019 asti.
Sosiaalipäivystyksen luonne on muuttunut ERICA-järjestelmän myötä. Tämän vuoksi sosiaalipäivystyksen ostaminen Seinäjoen kaupungilta tulee ajankohtaiseksi. Seinäjoen kaupunki tuottaa myös virka-aikana tapahtuvan sosiaalipäivystyksen (klo
08.00-16.00): Etelä Pohjanmaan sosiaali- ja kriisipäivystyskeskus. Sosiaalipäivystys
on vaativaa sosiaalityötä, joka edellyttää jatkuvaa päivystystä. Isonkyrön sosiaalitoimessa on haastetta hoitaa kyseisiä tehtäviä lain edellyttämällä tavalla, koska
työntekijöillä on hoidettavana monia muitakin lakisääteisiätehtäviä per työntekijä.
Sosiaali- ja terveysministeriö lähetti kuntiin ohjauskirjeen 26.2.2015. Kuntien sosiaalitoimea ohjeistettiin häiriötilanteisiin varautumisessa, toiminnan kehittämisessä ja
yhteystietojen saattamisesta hätäkeskuksen tietoon. Hätäkeskuksissa varauduttiin jo
uuden hätäkeskustietojärjestelmä ERICAN käyttöönottoon ja vaadittiin, että sosiaalitoimella on käytössä VIRVE-päälaite, johon tehtävät voidaan välittää virka-aikana ja
virka-ajan ulkopuolella. Tehtävä on lakisääteinen ja yhteistoiminta hätäkeskuksen
kanssa piti saada kuntoon. Vuodesta 2015 saakka Isonkyrön sosiaalitoimi on sosiaalipäivystänyt virka-aikana. Pohjanmaan sosiaalipäivystyksen käytäntönä on ollut
se, että virka-aikainen sosiaalipäivystys on tapahtunut kuntien toimesta.
Maaliskuussa 2019 on siirrytty ERICA- hätäkeskustietojärjestelmään. Samalla sosiaalitoimesta tuli osa viranomaisverkostoa. Ennen Erica-järjestelmää Virvelaitteeseen tulleet viestit olivat infoluonteisia viestejä, mutta nyt viesteistä tuli velvoittavia. Sosiaalitoimea on ohjeistettu olemaan jatkuvassa valmiudessa mahdollisen
hälytyksen suhteen eli Virve-puhelin tulee olla kuuntelussa koko ajan. Tämä on erittäin haasteellista muiden tehtävien hoidon rinnalla.
Suuria kustannusvaikutuksia ei ole sillä, jos Isokyrö siirtyy Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja kriisipäivystyskeskukseen. Isonkyrön sosiaalityön organisoimiselle ja työhyvinvoinnille sillä on kuitenkin iso merkitys.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486, merja.latvala@isokyro.fi
PTJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Perusturvalautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle,
-

että sopimus sosiaalipäivystyksestä sanotaan irti Vaasan kaupungin kanssa
siten, että sopimus päättyy 31.12.2019

-

ja Isonkyrön kunta tekee sopimuksen Seinäjoen kaupungin kanssa liittymisestä Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja kriisipäivystyskeskukseen 1.1.2020 alkaen

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Khall 3.6.2019 § 87
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä perusturvalautakunnan ehdotuksen.
Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan siten, että asia palautetaan valmisteluun sen selvittämiseksi, että voidaanko Seinäjoen kaupungin
kanssa tehdä sopimus liittymisestä Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja kriisipäivystyskeskukseen 1.10.2019 alkaen.

PÄÄTÖS:

Esittelijän kokouksessa tekemä päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Khall 17.6.2019 § 96
Seinäjoen kaupungin sosiaalityön tulosaluejohtajan 6.6.2019 antaman selvityksen
mukaan Isonkyrön mukaantulo on toimintaan jo osallistuvien kuntien voimassaolevan sopimuksen muutostarpeen takia käytännössä mahdollinen vasta 1.1.2020 alkaen.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä perusturvalautakunnan ehdotuksen.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TÄYTTÖLUPA LEHTORIN VIRAN TÄYTTÄMISEEN PERUSOPETUKSESSA
Khall 97 §
Kunnanhallitus on 3.12.2018 § 201 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet,
jonka mukaan virkojen ja toimien vakinaiseen täyttämiseen tulee pyytää kunnanhallituksen lupa.
Johtava rehtori Susanna Pietikäinen pyytää täyttölupaa Isonkyrön perusopetuksen
matemaattisten aineiden lehtorin virkaan 1.8.2019 alkaen. Virka on tullut avoimeksi
irtisanoutumisen myötä.
Lisätietoja antaa johtava rehtori Susanna Pietikäinen, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan Isonkyrön perusopetuksen matemaattisten aineiden lehtorin virkaan 1.8.2019 alkaen toistaiseksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Jenni Jaatinen poistui esteellisenä (intressijäävi) kokouksesta tämän
asian käsittelyn ajaksi klo 18.22-18.23.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TALOUSARVION 2020 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2020–2022 LAADINTAOHJEET
Khall 98 §
Vuoden 2020 talousarvion ja taloussuunnitelman 2020–2022 laadintaa varten on
valmisteltu ohjeet, joiden perusteella lautakunnat valmistelevat talousarvioehdotuksensa ja alustavat käyttösuunnitelmat.
Talousarvion laadinnan pohjana on kunnanvaltuuston 23.5.2017 hyväksymä Isonkyrön kunnan strategia 2025.
Talousarvion laadintaohjeissa on käytetty pohjana Suomen Kuntaliiton ja Valtiovarainministeriön ennusteita talouden kehittymisestä. Talousarvion palkankorotusprosentin arviointi on vaikeaa, koska virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa
31.3.2020 saakka.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus
-

hyväksyy liitteen mukaiset laadintaohjeet sekä

-

varaa mahdollisuuden tarkentaa talousarvio-ohjetta ennen lautakuntakäsittelyä.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ISONKYRÖN KOTISEUTUYHDISTYS RY:N ANOMUS VÄLIAIKAISRAHOITUKSESTA
Khall 99 §
YHYRES-kehittämisyhdistys on puoltanut rahoitettavaksi Isonkyrön kotiseutuyhdistys ry:n Napuen taistelu tutuksi -hankkeen, jonka tavoitteena on elävöittää Napuen
taistelun historiaa sekä tiedon siirtäminen tuleville/nuoremmille sukupolville. Hankkeessa myös elävöitetään historiaa 1700-luvun karoliinisotilaiden varusteilla sekä
asusteilla. Hankkeen aikataulu on 3.6.2019–31.12.2020. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 41.571,48 euroa. YHYRES-yhdistyksen rahoitusosuus on 31.178,61
euroa.
Isonkyrön kotiseutuyhdistys ry anoo 14.6.2019 saapuneella kirjeellään kunnalta
hankkeeseen väliaikaista rahoitusta 31.178,61 euroa siten, että lainan takaisinmaksu tapahtuu hankkeen loppuun mennessä.
Hallintosäännön 20 §:n 25) kohdan mukaan kunnanhallitus päättää tilapäislainojen
myöntämistä mm. EU-hankkeille.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää
- myöntää Isonkyrön kotiseutuyhdistys ry:n Napuen taistelu tutuksi -hankkeeseen
väliaikaista rahoitusta 31.178,61 euroa
- laina on koroton eikä sille vaadita muuta vakuutta
- laina on maksettava kunnalle takaisin sitä mukaa, kun hanketuki on maksettu yhdistykselle ja kokonaisuudessaan takaisin 31.12.2020 mennessä
- mikäli hankkeelle ei myönnetä haettua YHYRES-yhdistyksen rahoitusosuutta, tulee kunnan antama laina maksaa siltä osin välittömästi takaisin.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Jari Viertola ja Sirkku Rajamäki poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi)
kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 18.30-18.32. Pöytäkirjantarkastajaksi
Jari Viertolan sijaan valittiin Erkki Kuusikko tämän pykälän osalta.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OSAVUOSIRAPORTTI 1-4/2019
Khall 100 §
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). Lautakunnille osavuosiraportit esitetään lautakunnan
hyväksymällä tasolla. Kunnanhallitukselle toimitettava tilinpäätösraportti (31.12.) on
esitettävä valtuuston hyväksymällä tasolla ko. talousarviovuodelle talousarviokirjassa hyväksyttyihin tavoitteisiin vastaten.
Osavuosiraportit on käsiteltävä lautakunnan kokouksessa. Lautakuntien on raporttien perusteella arvioitava toimintaansa ja tarpeen mukaan tehtävä tarvittavat muutokset tulosyksiköiden käyttösuunnitelmiin tai hyväksymiinsä tavoitteisiin tehtäväalueen sisällä. Mikäli tilikauden aikana toteutuvat menot ja niistä laaditut koko vuoden
ennusteet osoittavat talousarvion tehtäväalueen menomäärärahojen ylitystä tai vaihtoehtoisesti tulokertymät ovat liian alhaisia ajankohtaan nähden, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin.
Tasaisella toteutumalla neljän kuukauden toteutumaprosentti saisi olla 33,3
(4kk/12kk), mikäli tulot ja menot kirjataan ko. kuukaudelle, jolloin tulot ja menot syntyvät. Henkilöstökulut kirjautuvat sille kuukaudelle, jolloin kulut aiheutuvat - lisiä lukuun ottamatta. Myös muut kulut (esim. palvelujen ja tarvikkeiden ostot ja vuokrat)
on kirjattu sille kuukaudelle, jolloin meno on aiheutunut, mikäli se on laskutusaikataulun vuoksi mahdollista. Kirjaustavasta johtuen ko. kuukauden toteutumaraportti
saadaan kuukauden viiveellä.
Yleishallinnon ja talouden osalta käyttösuunnitelmat on hyväksynyt kunnanhallitus,
joka myös kuntalain mukaan vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta.
Tulosyksiköiden tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat
Yleishallinnon ja talouden toteutumavertailu 1-4/2019 on liitteenä.
Vaalit-tulosyksikkö sisältää vähän eduskuntavaaleista aiheutuneita kuluja, mutta
suurin osa sekä niistä että europarlamenttivaaleista aiheutuvista kuluista sekä valtion maksamat korvaukset kirjautuvat myöhemmille kuukausille. Kokonaisuudessaan
vaalit-tulosyksikön talousarvio toteutuu suunnitellusti.
Hallintopalveluissa työterveyshuollon kuluista Kelalta saatavat korvaukset kirjataan
vasta joulukuulle. Henkilöstökulut sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat toteutuneet
vähän suurempina kuin tasaisella toteutumalla. Henkilöstökulut tasoittunevat loppuvuodesta, koska loma-ajan palkat kirjautuvat tasetilille. Palveluiden ostot ovat toteutuneet 22,0 %. Avustusten toteutumaprosentti on 0 %, mutta kuluja kertyy vielä ke-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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sätyötukien maksuista elokuun jälkeen. Vuokrat ovat toteutuneet 50,5 %. Kokonaisuudessaan hallintopalveluiden talousarvio toteutuu suunnitellusti.
Luottamuselimet -tulosyksikön menomäärärahojen toteutuma on alhainen (8,5 %),
koska kokouspalkkiot maksetaan puolivuosittain. Määrärahojen riittävyys riippuu
mm. kunnanvaltuuston ja -hallituksen sekä muiden kunnanhallituksen alaisten toimikuntien ja työryhmien kokouksien määrästä. Luottamuselimet -tulosyksikkö sisältää
myös tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen kulut.
Muu yleishallinto sisältää mm. Pohjanmaan liiton ja Suomen kuntaliiton jäsenmaksuosuudet, jotka laskutetaan alkuvuodesta. Verotuskustannukset tiliöidään neljännesvuosittain, mistä johtuen toteutumassa on kolmen kuukauden kustannukset.
Pelastuslaitos on toteutunut täysin talousarvion mukaisena.
Maaseutupalvelut -tulosyksikön menomäärärahojen toteutuma on alhainen, koska
Seinäjoen kaupunki laskuttaa palvelusta vain kahdesti vuodessa.
Yleishallinto ja talous -tehtäväalue kokonaisuutena toteutuu vuonna 2019 talousarvion mukaisena eikä talousarviomuutoksia tarvitse tehdä.

Muiden tehtäväalueiden toteutuminen
Kunnanhallituksen elinkeino- ja kaavoitusjaosto sekä lautakunnat käsittelevät tammi-huhtikuun osavuosiraportit kokouksissaan.
Kaikkien tehtäväalueiden toteutumavertailut 1-4/2019 ovat liitteenä.

Koko kunnan talousarvion toteutuminen ja poikkeamat
Koko kunnan tuloslaskelman toteutumavertailu 1-4/2019 on liitteenä.
Toteutumaraportin mukaan koko kunnan toimintatuottojen toteutumaprosentti tammi-huhtikuun toteutumassa on 32,1 % ja toimintakulujen 33,2 %.
Verotuloja on saatu 5,32 milj. euroa, joka on 35,1 % budjetoidusta. Alkuvuoden verotulot eivät ole kertyneet talousarvion mukaisena. Toteutumaprosentin tulisi olla
suurempi, koska koko vuoden verotuloja heikentää loppuvuoden oikaisut ja palautukset (aik. marraskuun negatiivinen tilitys). Verotuloja on kertynyt valtakunnallisestikin vähän, toukokuun tilityskertymien mukaan kunnallisvero oli vielä 0,6 % laskussa
verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Kuntaliiton mukaan syyt kunnallisveron alkuvuoden heikkoon kehitykseen löytyvät yksinomaan Tulorekisterin ilmoitusongelmista ja ilman näitä ongelmia kunnallisvero olisikin reilun 2 %:n kasvussa.
Em. syistä johtuen verotulojen koko vuoden verotulojen arviointi on vaikeaa. Verohallinto julkaissee ensimmäisen alustavan arvion viime vuoden verotuksen valmistumisesta kesäkuun lopussa, jonka jälkeen voidaan arvioida loppuvuoden verotuloPöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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kertymää. Valtionosuuksia on saatu 4,33 milj. euroa (33,3 %). Vuosikate tammihuhtikuulta on n. 0,63 milj. euroa.
Kirjaustavasta johtuen vuoden 2019 tammi-huhtikuun toteutuma sisältää lähes kaikki ko. ajanjaksolle kohdistuvat menot. Huomioitavaa kuitenkin on, että yhteistyöorganisaatioiden laskutusaikatauluista johtuen toteutuma sisältää muutamia vain kerran vuodessa laskutettavia menoeriä ja toisaalta jokainen yhteistyöorganisaatio ei
ole laskuttanut vielä lainkaan vuoden 2019 menoja, myös osa toimintatuotoista puuttuu laskutusaikatauluista johtuen.
Koko kunnan henkilöstökulujen toteutumaprosentti tammi-huhtikuussa on 33,3 %.
Lopulliseen henkilöstökulujen toteutumiseen vaikuttaa loppuvuoden vuosilomat sekä
1.4.2019 maksetun yleiskorotuksen vaikutukset. Asiakaspalvelujen ostoista on toteutunut 3,94 milj. euroa (33,1 %), mikä on reilut 200 000 euroa enemmän kuin
vuonna 2018 vastaavana ajankohtana (3,71 milj. euroa vuonna 2018), jolloin erikoissairaanhoidon kulut olivat erityisen alhaiset.
Edellä esitetystä epävarmuustekijöistä huolimatta koko kunnan talousarvion arvioidaan toteutuvan budjetoidusti.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi em. selostuksen sekä liitteiden mukaiset kunnanhallituksen alaisten tulosyksiköiden toteutumavertailun 1-4/2019 ja kunnan tuloslaskelman toteutumavertailun 1-4/2019 ja tehtäväalueiden toteutumavertailut 1-4/2019.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________
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VOIMISTELU- JA URHEILUSEURA KYRÖN VOIMA RY:N ANOMUS VÄLIAIKAISRAHOITUKSESTA
Khall 101 §
YHYRES-kehittämisyhdistys on puoltanut rahoitettavaksi Voimistelu- ja urheiluseura
Kyrön Voima ry:n Kiinteä vesilinja -hankeen, jonka tavoitteena on kiinteän korkeapainevesiputken rakentaminen Ylipään kuntoradalle lumetuksen hoitamiseksi.
Hankkeen aikataulu on 1.7.2019–31.12.2019. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat
31.230 euroa. YHYRES-yhdistyksen rahoitusosuus on 20.299,50 euroa.
Voimistelu- ja Urheiluseura Kyrön Voima ry anoo 14.6.2019 saapuneella kirjeellään
kunnalta hankkeeseen väliaikaista rahoitusta 20.299,50 euroa siten, että lainan takaisinmaksu tapahtuu hankkeen loppuun mennessä tai kuitenkin viimeistään
31.5.2020 mennessä.
Hallintosäännön 20 §:n 25) kohdan mukaan kunnanhallitus päättää tilapäislainojen
myöntämistä mm. EU-hankkeille.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää
- myöntää Voimistelu- ja Urheiluseura Kyrön Voima ry:lle Kiinteä vesilinja hankkeeseen väliaikaista rahoitusta 20.299,50 euroa
- laina on koroton eikä sille vaadita muuta vakuutta
- laina on maksettava kunnalle takaisin sitä mukaa, kun hanketuki on maksettu yhdistykselle ja kokonaisuudessaan takaisin 31.5.2020 mennessä
- mikäli hankkeelle ei myönnetä haettua YHYRES-yhdistyksen rahoitusosuutta, tulee kunnan antama laina maksaa siltä osin välittömästi takaisin.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Jari Viertola ja Sirkku Rajamäki poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi)
kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 18.41-18.42. Pöytäkirjantarkastajaksi
Jari Viertolan sijaan valittiin Erkki Kuusikko tämän pykälän osalta.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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VIIRIN LUOVUTUS
Merkittiin, että Kiteen rajakilta ry on luovuttanut kunnalle viirin vierailullaan lauantaina 15.6.2019.
_________
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 94 – 99, 101
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: 92, 93, 100
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 94 - 99, 101
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