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KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA

tiistai 29.10.2019 klo 18.30 – 19.44
Kyrö Living Shop & Cafe, Oltermannintie 7, 61500 Isokyrö

SAAPUVILLA OLLEET Myllyniemi Pasi
JÄSENET
Harjunpää Kati
(ja merkintä siitä, kuka
Mäntylä Jaana
toimii puheenjohtajana)

Niemi Harri
Nikula Sami
Ojaluoma Veli-Matti
Sivula Heidi
Talso Johanna

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

Pirjo Humalainen
Laura Buckman
Helena Tuuri-Tammela
Anni Ikola
Erkki Kuusikko
Harri Hakamäki
Saija Koskimäki

(ja läsnäolon peruste)

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
”
”
”
”
”

kirjasto- ja v-a.toim.joht. vs., esittelijä
kulttuurisihteeri sij., pöytäkirjanpitäjä
khall:n edustaja
nuvan:n edustaja
khall:n edustaja
asiantuntija, § 44 klo 18.35–18.54
asiantuntija, § 44 klo 18.35–18.54

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS
ASIAT §
42 – 48
PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Pasi Myllyniemi

Laura Buckman

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

Isonkyrön kunnankirjasto 31.10.2019
Allekirjoitus

PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi torstai 31.10.2019 klo 14.00 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.

Todistaa

Kulttuurisihteeri sij.

Laura Buckman
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Hyvltk 42 §

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Hyvltk 43 §
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 valitaan Sami Nikula ja Heidi Sivula.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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NUORISOPALVELUT
Hyvltk 29.10.2019 § 44
Hyvinvointilautakuntaa huolestuttaa isokyröläisten nuorten tilanne. Nykyisessä
tilanteessa nuorisotila Pohjankyrön talolla ei enää vastaa nuorison tarpeita, eikä
toimintaympäristö luo mahdollisuuksia nuorisotoiminnan kehittämiseen. Tilanteesta on aikaisemmin tehty myös kuntalaisaloite.
Teknisen lautakunnan 10.9.2019 § 77 kokouksessa lautakunta päätti ehdottaa kunnanhallitukselle Nuppulan kiinteistön myyntiä tai purkua vuoden 2020 aikana. Kunnanhallituksen 23.9.2019 kokouksessa § 137 kunnanhallitus päätti hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen. Kokouksen kuluessa kunnanjohtaja tarkensi päätösehdotustaan seuraavasti: kunnanhallitus päättää asettaa Nuppulan kiinteistön myytäväksi. Kunnanjohtajan kokouksessa tarkentama ehdotus hyväksyttiin.
Tekninen johtaja, kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja ja kunnanjohtaja ovat kartoittaneet Isossakyrössä vapaana olevia tai vapautuvia tiloja ja ovat käyneet tutustumassa Restahovi oy:n hallinnoimaan osakehuoneistoon (Keskuskatu 5).
Huoneistossa on 241 neliötä ja rakennus on valmistunut vuonna 1986. Tila on
monikäyttöinen ja muunneltavissa erilaisten kohderyhmien tarpeita vastaavaksi.
Rakennus on esteetön ja sijainniltaan keskeinen, lähellä koulukeskusta ja liikuntapalveluja.
Kokouksessa on esillä erilaisia lausuntoja nuorison nykytilasta Isossakyrössä,
lausuntojen antajina muun muassa nuorisovaltuusto ja nuorisopalvelujen henkilöstö. Teknisen johtajan arviolaskelma kiinteistön kuluista kokouksen oheismateriaalina.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen
puh. 050 466 4120
KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että Restahovin tilat hankitaan kunnan nuorisopalvelujen käyttöön.
1)

Tila vuokrataan. Kevyen remontoinnin ja kalustuksen myötä tilat ovat käyttökuntoiset. Vuodelle 2019 on varattu näille toimenpiteille varat sekä teknisten palvelujen että hyvinvointipalvelujen budjetissa. Valtuuston tulisi tehdä myös päätös, että
hyvinvointipalvelujen budjettiin varataan määrärahat yhtiövastikkeeseen sekä muihin kiinteistökuluihin.

2)

Tilat ostetaan. Valtuuston tulisi tehdä päätös, että
vuoden 2020 budjettiin varataan määrärahat osakehuoneiston
hankintaan. Valtuuston tulisi tehdä myös päätös, että hyvinvointi-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Hyvinvointilautakunta

29.10.2019

62

palvelujen budjettiin varataan määrärahat yhtiövastikkeeseen sekä muihin kiinteistökuluihin.

PÄÄTÖS:

Hyväksyttiin ehdotus 1) Tila vuokrataan niillä muutoksin, että ”varataan määrärahat yhtiövastikkeeseen sekä muihin kiinteistökuluihin” muutetaan muotoon ”varataan määrärahat vuokraan sekä muihin kiinteistökuluihin”.
Lisäksi päätettiin, että ennen tilojen vuokraamista on selvitettävä tarvittavin tutkimuksin, ettei Restahovi oy:n tiloissa ole sisäilma-, kosteus- tai homeongelmaa.
Lisäksi on selvitettävä saako vuokrattuihin tiloihin tehdä vuokranantajan suostumuksella muutos- ja remonttitöitä. Lisäksi on selvitettävä onko taloyhtiössä tulossa suurempia remontteja lähivuosina.
Pykälän alussa kuultiin asiantuntijoina nuorisopalveluiden työntekijöitä Harri Hakamäkeä ja Saija Koskimäkeä. Hakamäki ja Koskimäki saapuivat paikalle klo
18.35 ja poistuivat klo 18.54.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OSAVUOSIRAPORTTI 1.1.2019–31.8.2019
Hyvltk 29.10.2019 § 45
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
33,3 %, 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 mukaisen toteutumaraportin liite mukaan hyvinvointipalvelujen
toteutumaprosentit ovat seuraavat: toimintatuotot 63,2 %, toimintakulut 62,7 % ja
toimintakate 62,5 %.
Tasaisella toteutumalla vuoden 2019 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 niillä muutoksin, että tekstissä oleva virhe 33,3% muutettaan muotoon 66,6%.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNTALAISALOITE KUNTOPORTAAT
Hyvltk 29.10.2019 § 46
Liisa Vaismaa on liitteenä olevan kuntalaisaloitteen mukaan 2.9.2019 ehdottanut,
että Välimäen kalliolle rakennettaisiin kuntoportaat kuntalaisten ja koululaisten
käyttöön.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen
puh. 050 466 4120

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Teknisten palvelujen budjetissa 2020 on varattu määrärahaa ulkoliikuntapaikkojen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Välimäen kallion kuntoportaiden rakentaminen otetaan huomioon kyseisessä suunnitelmassa.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Hyvltk 10.9.2019 § 47
Kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja
Koulutus:
Muut asiat:

§ 187, 189, 191, 192, 194, 195, 208 /2019
§ 17, 18/2019

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.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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MUUT ASIAT
Hyvltk 29.10.2019 § 48
1) Hyvinvointilautakunnan seuraava kokous 19.11.2019
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
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 44-48
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: 42-43
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 44-48

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

