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kulttuurisihteeri sij., pöytäkirjanpitäjä
khall:n edustaja
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LAILLISUUS JA
Todettiin
PÄÄTÖSVALTAISUUS
ASIAT §
49 – 56
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 kunnanvirasto 20.11.2019
Allekirjoitus

Jaana Mäntylä
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Kati Harjunpää

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi torstai 5.12.2019 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 49 §

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Hyvltk 50 §
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 Kati Harjunpää.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ISOKYRÖ AREENAN KÄYTTÖSÄÄNNÖT JA HYVINVOINTIAPALVELUIDEN TILAVUOKRAT
Hyvltk 19.11.2019 § 51
1.2.2020 otetaan käyttöön Isokyrö Areena. Tässä vaiheessa on ajankohtaista
määritellä Isokyrö Areenan käyttösäännöt ja tilavuokra ja päivittää hyvinvointipalveluiden muut tilavuokrat. Tilavuokrat ovat voimassa 1.1.2020 alkaen.
Tilavuokrapäivitykset ovat ajankohtaisia, koska edellinen päätös on sivistyslautakunnan päätös vuodelta 2015. Kuntalaisilta saadun palautteen perusteella on aiheellista pohtia, toteutuuko tasa-arvo ja palvelujen saavutettavuus tilavuokrien
osalta kuntalaisten kesken.

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyväksytään liitteen mukaiset käyttösäännöt. Liitteenä uusi tilojen vuokrapohja,
jonka pohjalta keskustellaan ja päätetään hyvinvointipalveluiden tilavuokrat.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin seuraavin muutoksin:
Termi kulkulätkä muutetaan muotoon kulkutunniste. Poistetaan termi pantti ja
muutetaan termin sisältämä virke muotoon: ”Nimetyille haltijoille luovutetaan kulkutunniste ja käyttöryhmäkohtainen koodi. Kadonneesta kulkutunnisteesta veloitamme 50 euron suuruisen maksun.” Tarkistetaan ja korjataan kirjoitusvirheet,
kuten välilyönnit tavuviivojen edessä ja jälkeen ja huomioidaan välilyönti myös
euromäärän ja yksikön välillä. Lisätään puuttuvat välimerkit virkkeiden loppuun.
Hyvinvointipalveluiden hallinnoimien tilojen vuokrien tarkastus siirretään keväälle
2020. Ennen maksujen tarkastusta selvitetään kyselyin tiloja käyttäviltä tahoilta,
miten tilavuokrat vaikuttavat tilaa käyttävän tahon toimintaan, otetaan selvää tilojen käyttöasteesta ja siitä, millaiset vuokratuotot eri tiloille on budjetissa määritelty. Selvitysten jälkeen otetaan asia uudelleen käsittelyyn hyvinvointilautakunnan
ensimmäisessä kokouksessa syksyllä 2020.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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HYVINVOINTILAUTAKUNNAN PALKITSEMISET JA STIPENDIEN SAAJAT
Hyvltk 19.11.2019 § 52
Perjantaihin 25.10.2019 mennessä oli haettavana hyvinvointipalveluiden stipendit. 25.10.19 asti otettiin myös vastaan ehdotuksia hyvinvointilautakunnan myöntämiin palkintoihin. Hyvinvointilautakunnan hyväksymät päivitetyt palkitsemisäännöt löytyvät sivulta www.isokyro.fi
Kirjasto- ja vapaa-aikatoimen johtaja on viranhaltijapäätöksellään § 21/2019
myöntänyt stipendit, kooste stipendien on saajista nähtävillä kokouksessa.
Hyvinvointilautakunta jakaa vuosittain palkinnot vuoden viri, kunnon kuntalainen,
vuoden urheilija, vuoden nuori urheilija, ryhtinuori/-nuoret ja vuoden valmentaja.
Kooste ehdotuksista palkintojen saajiksi on nähtävillä kokouksessa.
KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Päätetään hyvinvointilautakunnan myöntämien palkintojen saajat.

PÄÄTÖS:

Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OMATOIMIKIRJASTON KÄYTTÖSÄÄNNÖT JA AUKIOLOAJAT

Hyvltk 19.11.2019 § 53
Isonkyrön kirjastoon otetaan käyttöön normaalin aukiolon ohella omatoimiaika, jolloin henkilökuntaa ei ole paikalla. Omatoimikirjastolle on määriteltävä käyttösäännöt
ja aukioloajat.

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Saadakseen oikeuden käyttää omatoimikirjastoa, asiakkaan on käytävä aktivoimassa nelilukuinen tunnusluku ja allekirjoittamassa sopimus Isonkyrön kirjastossa. Alle
15-vuotiaille voidaan tehdä omatoimisopimus huoltajan suostumuksella. Huoltajan
tulee olla mukana kirjastossa sopimusta tehtäessä. Kirjaston henkilökunta opastaa
uuden palvelun käyttöönotossa. Omatoimiajalla voit käydä lainaamassa ja palauttamassa (lainaus-palautusautomaatti käytössä) aineistoja, noutamassa varauksia, lukemassa lehtiä tai muuten vain viihtymässä kirjaston tiloissa. Omatoimiaikana käytössä eivät ole kotiseutuhuone, tietotorin näyttely- ja kokoustilat, kopio- ja kahvikone.
Omatoimiaika joka päivä klo 09.00 – 21.00
Tämän lisäksi kirjaston palveluajat ovat
talviaika ma – to klo 12 – 19, pe 12 – 17 ja la 10 – 14
kesäaika ma, ti ja to klo 12 – 19, ke ja pe 10 – 16
juhlapyhien aattopäivinä klo 10–16

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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4H-YHDISTYKSEN SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN
Hyvltk 19.11.2019 § 54
Kunnanhallituksen päätöksen 71 § 2013 mukaisesti Isonkyrön kunta on jatkanut
sopimusta Kyrönmaan 4H:n kanssa 4H-neuvojan palkkaamisen osalta. Vuonna
2019 Kyrönmaan 4H:n toiminta rajoittuu enää Isonkyrön kunnan alueelle ja toiminnanjohtaja työskentelee kaksi päivää viikossa etänä. Kuluvan vuoden aikana
toiminta on hiipunut ja kerhoissa on ollut keskimäärin 3 osallistujaa. Sopimus on
ollut voimassa aina kalenterivuoden ajan. Sopimuspohjassa sanotaan, että osapuolet voivat yksipuolisesti purkaa sopimuksen, mikäli palvelua ei pystytä tuottamaan sopimuksen mukaisesti. Vuosina 2014 – 2019 lautakunta on päätöksellään
myöntänyt 4H:lle vuosittain 9 000 euron avustuksen + maksuttomat tilat kerho- ja
leiritoimintaan. Kunnan nuorisotyöntekijä on lisäksi vuonna 2019 työskennellyt
4H-kerhon ohjaajana 4 viikkoa. Nuorisotoimen budjeteissa vuosittain yhteisöille
myönnettävä avustus on pysynyt 12 000 eurossa usean vuoden ajan. Tuosta kokonaisuudesta 9 000 euron avustus yhdelle järjestölle on kohtuutonta.
Olemme kokoustaneet tilanteesta 30.10.2019, kokouksessa olivat läsnä 4H:n hallituksen pj. ja varapj., 4H:n toiminnanjohtaja, hyvinvointilautakunnan pj. sekä nuorisotyöntekijä ja kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja. Nykyinen toiminta koostuu
puuhakerhoista, askartelukerhoista, kokkikerhoista ja heppakerhoista sekä muutamista teemaleireistä. Toiminta ja siitä saatu hyöty kuntalaisille ei vastaa vuosittaista panostusta. Hyvinvointipalvelujen ehdotuksena 4H:lle oli, että irtisanoudutaan vuosittaisesta avustuksesta ja muutetaan toiminta samanlaiseksi, kuin menettelytapa on muidenkin yhdistysten kanssa. Periaate on, että yhdistykset järjestävät tapahtumia ja anovat niihin kohdeavustusta, joka myönnetään mikäli kriteerit täyttyvät ja avustus maksetaan kuitteja vastaan. 4H:n edustajat lupasivat viedä
asian käsiteltäväksi Kyrönmaan 4H:n hallitukseen.

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnan ja Kyrönmaan
4H-yhdistyksen välinen sopimus irtisanotaan ja siirrytään samaan käytäntöön
kuin muidenkin yhdistysten kanssa. Näin saadaan avustuksille todellista vastinetta ja toiminta tavoittaa kaikki kuntamme lapset ja nuoret.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Hyvltk 19.11.2019 § 55
Kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja
Koulutus:
Muut asiat:

§ 225, 226 /2019
§ 19, 20, 21/2019

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 19.11.2019 § 56
1) Isonkyrön kunnan päivitetty strategia käsitellään vuoden 2020 ensimmäisessä
kokouksessa. Pyydetään kunnanjohtaja Tero Kankaanpäätä esittelemään
strategiaa.
2) Hyvinvointilautakunnan vuoden 2020 kokousten aikataulu. Vuoden 2020 ensimmäinen kokous päätettiin pidettävän 14.1.2020.
3) Tammi- ja elokuulla 2020 järjestetään jälleen uimahallin ilmaisuinnit kuntalaisille.
4) Merkitään Pirjo Humalaisen kirje hyvinvointilautakunnan jäsenille tiedoksi.
5) Koulukeskuksella 14.12. historoitsija Teemu Keskisarjan kirjailijavierailu.

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: 51-56
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: 49-50
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 51-56

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

