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tiistai 19.2.2019 klo 18.30 – 19.30
Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

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
Katri Kemppainen
Helena Tuuri-Tammela
Akseli Alapeltola
Erkki Kuusikko
Hanna Kujanpää

(ja läsnäolon peruste)

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
”
”
”
”
”

kirjasto- ja v-a.toim.joht., esittelijä
kulttuurisihteeri, pöytäkirjanpitäjä
khall:n edustaja
nuvan:n edustaja
khall:n varaedustaja
ts.vapaa-aikaohjaaja

LAILLISUUS JA
Todettiin
PÄÄTÖSVALTAISUUS
ASIAT §
1-8
PÖYTÄKIRJAN
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 20.2.2019
Allekirjoitus

Kati Harjunpää
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ
Todistaa

Jaana Mäntylä

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi torstai 21.2.2019 klo 14.00 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Hyvltk 1 §

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Hyvltk 2 §
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 Kati Harjunpää ja Jaana Mäntylä.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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HYVINVOINTILAUTAKUNNAN VUODEN 2019 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN
KÄYTTÖSUUNNITELMA JA TAVOITTEET
Hyvtk 3 §
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion määrärahat tehtävätasolla ja kunnanhallitus on antanut 3.12.2018 vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet liite
Lautakuntien on päätettävä määrärahojen jakamisesta tulosyksiköille. Valtuuston hyväksymään talousarvioon sisältyy tavoitteet tehtävittäin. Valtuusto on vahvistanut
vuoden 2019 tavoitteet ja määrärahat.
Lautakuntien tulee antaa tavoitteet tulosyksiköille ja niiden vastuuhenkilöille siten, että
valtuuston antamat tavoitteet saavutetaan. Tarkastuslautakunta valvoo tavoitteiden
toteutumista.
Ohjeiden mukaan hyvinvointilautakunta nimeää tulosyksiköiden toiminnasta
vastaavaksi vastuuhenkilöksi hyvinvointipalveluiden palvelualueen johtajan, joka
päättää kustannuspaikkojen vastuuhenkilöt sekä laskujen asiatarkastajat ja heidän
varahenkilönsä.
Lisätietoja: kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen
p. 050 466 4120.

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Merkitään tiedoksi talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja kunnanvaltuuston asettamat
tavoitteet talousarviovuodelle 2019 ja vahvistetaan hyvinvointilautakunnan käyttötalousosan määrärahat ja lautakunnan asettamat lisätavoitteet seuraavasti:
Hyvinvointipalvelut (42)
Kirjasto- ja vapaa-aikapalvelut (420):
Tulosyksikkö: Hyvinvointilautakunta (4200):
Toimintatuotot 7.800 euroa, Toimintakulut 20.046 euroa, Toimintakate
12.246 euroa
Lautakunnan asettamat lisätavoitteet:
Tulosyksikkö: Etsivä nuorisotyö (4201):
Toimintatuotot 27.300 euroa, Toimintakulut 40.160 euroa, Toimintakate
12.8600 euroa
Lautakunnan asettamat lisätavoitteet:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Tulosyksikkö: Vapaa-aikatoiminta (4210):
Toimintatuotot 10.892 euroa, Toimintakulut 328.419 euroa, Toimintakate
317.527 euroa
Lautakunnan asettamat lisätavoitteet:
Tulosyksikkö: Liikuntahallit (4220):
Toimintatuotot 292.850 euroa, Toimintakulut 683.464 euroa, Toimintakate
390.614 euroa
Lautakunnan asettamat lisätavoitteet:
Tulosyksikkö: Kirjasto- ja kulttuuritoiminta (4310):
Toimintatuotot 7.800 euroa, Toimintakulut 358.309 euroa, Toimintakate
350.509 euroa
Lautakunnan asettamat lisätavoitteet:
Kaikissa tulosyksiköissä vastuuhenkilönä on kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN VUODEN 2019 AVUSTUKSET JA AVUSTUSTEN
JULISTAMINEN HAETTAVAKSI
Hyvltk 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 Pirjo Humalainen,
puh. 050 466 4120 tai Katri Kemppainen puh. 050 314 2352
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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EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMINEN ISOSSAKYRÖSSÄ
Hyvltk13.11.2018 § 42
Isonkyrön kunnalta puuttuu lain (Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä523/2015) 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 yhteyshenkilönä kunnassa.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 3.12.2018 § 203
KJ:NEHDOTUS:
Kunnanhallitus
1) nimeää hyvinvointilautakunnan ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaavaksi toimielimeksi Isonkyrön kunnassa
2) toteaa, että hyvinvointilautakunta nimeää ehkäisevän päihdetyön yhteyshenkilön ja
nimeää työryhmän, joka laatii ehkäisevän päihdetyön suunnitelman Isonkyrön kunnalle.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Hyvltk. 5 §
KIRJASTO-JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta nimeää kirjasto- ja vapaa-aikajohtajan päihdetyön yhteyshenkilöksi ja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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- Valitsee työryhmään seuraavat moniammatilliset henkilöt:
nuorisokuraattori, psykiatrinen sairaanhoitaja, aikuisneuvolan terveydenhoitaja, etsivä
nuorisotyöntekijä, aikuissosiaalityöntekijä ja kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja, joka
toimii kokoonkutsujana sekä nuorisotyöntekijä - sosionomiopiskelija Sini Penttala, joka opinnäytetyönään toteuttaa suunnitelmaan liittyvän toiminnallisen tapahtuman.
- Työryhmälle asetetaan tavoitteeksi, että suunnitelma on valmis maaliskuussa
2020.
- Työryhmä voi tarvittaessa kutsua palavereihinsa eri alojen ammattilaisia tukemaan
suunnitelmatyötä.
- Työ alkaa13.3.2019.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Hyvinvointilautakunta

19.2.2019

8

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS
Hyvltk 6 §
Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat Erika Koivuniemi ja Antto Mettälä anovat lupaa saada haastatella etsivän nuorisotyöntekijän Katja Mäen asiakkaita
opinnäytetyötään varten. liite
Lisätietoja antavat kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen,
puh. 050 466 4120
KIRJASTO-JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Myönnetään lupa.

PÄÄTÖS:

Lupa myönnetään edellyttäen, että haastatteluun on myös asiakkaan suostumus.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Hyvltk 7 §
Kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja
Koulutus:
Muut asiat:

§ 58/2018 ja 5, 6, 7-8, 9-10, 11, 13, 27/2019
§ 131. 134, 136, 137 138, 139/2018 ja 12, 13/2018, 1,
2, 3/2019

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 8 §
1) Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Isonkyrön kirjastolle 390 euron määrärahan vuoden 2019 vähälevikkisten kulttuurilehtien vuosikertojen tilauksiin.
2) Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintavirasto on myöntänyt jatkoaikaa Luetaan lapsille-hankkeelle 30.4.2019 saakka.
3) Isonkyrön kunta ei päässyt mukaan hakemaansa Voimaa vanhuuteen mentorointiohjelmaan, mutta Ikäinstituutti tarjoaa tukena kolmelle kunnan toimijalle
(sote-,liikunta- ja järjestösektori) maksutta Hyvät käytännöt –koulutuksen, jossa saa
tietoa ja työkaluja kohderyhmän ikäihmisten liikuntaneuvonnan, voima ja tasapainoharjoittelun ja ulkoilun organisoinnista ja soveltamisesta. Kirjasto- ja vapaaaikataoimenjohtaja selvittää mahdolliset koulutukseen osallistujat.
4) Kunnanhallituksen päätös 14.1.2019 § 8 eduskuntavaalien ja Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys- ja varsinaisen äänestyspäivän äänestyspaikoista kevään vaaleissa. Ennakkoäänestyspaikka on kirjastossa ja varsinaisena vaalipäivänä on käytössä Pohjankyrön talon sali.
5) Kirjastoautopalvelujen muutokset 1.1.2019 alkaen
6) Uuden liikuntahallin rakennustyömaa alkaa viimeistään 1.4.2019. Maaliskuussa
tehdään jo työmaa-alueen rajaus ja uudet liikennejärjestelyt työmaan ajaksi.
7) Katri Kemppaiselle myönnetty Suomen Valkoisen Valkoisen Ruusun 1. luokan mitali on luovutettu valtuuston kokouksessa 14.2.2019.
8) Päiväkoti Pilke on siirtynyt uusiin tiloihin ja vapautuneiden tilojen soveltuvuutta nuorisotiloiksi ”testataan” hiihtolomaviikolla. Tiloissa suoritetaan teknisen toimen taholta
tutkimuksia.
9) Kiusaamisen ehkäiseminen on koko kunnan painopiste v. 2019, jonka hyvinvointilautakunta huomioi avustusten jaon teemana tänä vuonna.

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.
_________

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 4,5,6
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: 1,2,3,7,8
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 4,5,6

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

