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KOKOUSAIKA

Tiistai 12.9.2017 klo 18.00 – 19.15

KOKOUSPAIKKA

Marttilan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

Jäsen
( x ) Torkkeli Mikko, puheenjohtaja
( x ) Lehti Sanna, varapuheenjohtaja
( x ) Kallio Hannu, jäsen
( x ) Portaala Mari, jäsen
( x ) Prusila Petri, jäsen
( x ) Vainikainen Eeva, jäsen
( ) Wickström Tapio, jäsen

Varajäsen
( ) Tegel Mikko
( ) Kraappa Maarit
( ) Leskinen Matti
( ) Salo-Ylitalo Kirsi
( ) Kujanpää Jarmo
( ) Järvilehto-Kylanpää Päivi
( x ) Saari Jarmo

( x ) Korimäki Eeva, kunnanhallituksen pj.
( ) Grönroos Liisa, kunnanhallituksen edustaja
( x ) Luoma Heini, vs. kunnanjohtaja
( x ) Keskitalo Kirsti, vapaa-aikasihteeri
( x ) Jurttila-Nurminen Taina, kirjastonhoitaja §§ 1-4 kutsuttuna asiantuntijana

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

§1-7

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Kallio ja Sanna Lehti. Pöytäkirjantarkastus suoritetaan
13.9.2017.
Puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirjanpitäjä

Mikko Torkkeli
Kirsti Keskitalo
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet
on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika
Marttila 13.9.2017
Allekirjoitukset

PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT
YLEISESTI
NÄHTÄVILLÄ

Hannu Kallio
Sanna Lehti
Aika ja paikka
Marttilan kunnan www-sivuilla 14.9.2017
Virka-asema

Allekirjoitus

vapaa-aikasihteeri
Kirsti Keskitalo
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1§
Hyvinvointilautakunnan toimialan esittely
Hyvinvointilautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta
järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Lautakunta edustaa
kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa.
Hyvinvointilautakunnan toimialaan kuuluvat:
- nuorisotoimi
- liikuntatoimi
- kirjastotoimi
- kulttuuritoimi
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen koordinointi
Hyvinvointilautakunnassa on 7 jäsentä, joista jokaiselle on nimetty henkilökohtainen varajäsen.
Vapaa-aikasihteeri toimii lautakunnan esittelijänä. Lisäksi lautakunnan kokouksiin voi osallistua
kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanhallituksen edustajakseen nimeämä henkilö, kunnanjohtaja ja tarvittaessa kutsuttuna asiantuntijana kirjastonhoitaja. Hyvinvointilautakunnan ja viranhaltijoiden tehtävät ja päätösvalta on kirjattu Marttilan kunnan hallintosääntöön.
Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään kokouksen osallistujille sähköisesti. Lautakunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Esityslista ja pöytäkirja julkaistaan myös kunnan verkkosivuilla. Ennen verkkosivuilla julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät
tiedot. Esityslistan liitteitä julkaistaan verkossa harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan
asukkaiden tiedonsaanti-intressit. Kokouksissa käydyt keskustelut eivät ole julkisia.
Hyvinvointilautakunnan talousarvio vuodelle 2017 on:
Toimintatuotot 38 240 €
Toimintakulut
434 055 €
Toimintakate
395 815 €
Vapaa-aikasihteeri:
Hyvinvointilautakunta merkitsee toimialan esittelyn tiedokseen.

Hyvinvointilautakunta:
Merkittiin tiedoksi.

Merk. Kirjastonhoitaja Taina Jurttila-Nurminen oli kokouksessa läsnä kutsuttuna asiantuntijana
tämän pykälän käsittelyn ajan.

Lisätietoja: Kirsti Keskitalo, 044-7449410, Taina Jurttila-Nurminen, 044-0845342

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 14.9.2017 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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2§
Hyvinvointilautakunnan kokousajat
Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Vapaa-aikalautakunta on kokoontunut 4-5 kertaa
vuodessa. Kokoukset on pidetty iltaisin klo 18 kunnanhallituksen kokoushuoneessa.
Vapaa-aikasihteeri:
Hyvinvointilautakunta päättää kokouksiensa ajankohdan ja päättää lisäksi, että kokousten pöytäkirjat asetetaan tarkastamisen jälkeen nähtäväksi kunnan www-sivuille salassapitosäännöt
huomioiden.

Hyvinvointilautakunta:
Lautakunta päätti kokouspäiväkseen pääsääntöisesti tiistaina klo 18. Kokousten pöytäkirjat asetetaan tarkastamisen jälkeen nähtäviksi kunnan www-sivuille salassapitosäännöt huomioiden.

Merk. Kirjastonhoitaja Taina Jurttila-Nurminen oli kokouksessa läsnä kutsuttuna asiantuntijana
tämän pykälän ajan ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Lisätietoja: Kirsti Keskitalo, 044-7449410

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 14.9.2017 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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3§
Talousarvioehdotus vuodelle 2018 ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelma
Taloussuunnitelmassa ja talousarvioehdotuksessa esitetään hallintokunnan taloudelliset ja
toiminnalliset tavoitteet tulevalle suunnitelmakaudelle.
Vuoden 2018 talousarvion rakenne on saman tyyppinen kuin vuonna 2017. Talousarvio ja suunnitelma laaditaan kokonaisuutena ja esitetään yhtenä asiakirjana.
Vapaa-aikasihteeri on laatinut talousarvioehdotuksen vuodelle 2018 sekä taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2018-2020 liikuntatoimen, nuorisotoimen ja Martintalon osalta. Terveyden ja
hyvinvoinnin edistämiseen on varattu pieni määräraha liikuntatoimen alle. Kirjastonhoitaja on
valmistellut ehdotuksen kirjasto- ja kulttuuritoimien osalta. Valmistelussa noudatettu kunnanhallituksen ohjeita. Ehdotus laadittu niin, että nettomenot eivät ole kasvaneet. (liite 1)
Investointisuunnitelma:
Määräraha Huvilan ja urheilukentän kameravalvonnan tehostamiseen. Huvilan alueelle lisää 3-4
kameraa, jotka voidaan liittää kirjaston järjestelmään. Urheilukentälle yksi tehokkaampi aluekamera, joka voidaan liittää päiväkodin järjestelmään. Määrärahan tarve yhteensä 10 000 euroa.
Leader-hankkeena lasten liikennepuisto Kuokan kentälle, kustannusarvio 43 000 euroa, avustus
noin 60-65 %, talkootyö omarahoituksena. Nettomenot noin 15 000 euroa.
Urheilukentän perusparannus: 2018 suunnitelmien tekeminen ja avustusanomus, 2019 toteutus
määrärahan tarve 2018 10 000 euroa.

Vapaa-aikasihteeri:
Hyvinvointilautakunta esittää vapaa-aikasihteerin ja kirjastonhoitajan laatiman talousarvion ja
taloussuunnitelman kunnanhallitukselle.
Hyvinvointilautakunta:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merk. Kirjastonhoitaja Taina Jurttila-Nurminen oli kokouksessa läsnä kutsuttuna asiantuntijana
oman toimialansa osalta tämän pykälän käsittelyn ajan ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.
Lisätietoja: Kirsti Keskitalo, 044-7449410, Taina Jurttila-Nurminen, 044-0845 342

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 14.9.2017 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Yhteistyökutsu Vaski-kirjastojen yhteistoimintaan
Turun kaupunginkirjasto on lähettänyt 9.8.2017 yhteistyökutsun Vaski-kirjastojen yhteistoimintaan liittymisestä. Vastausta pyydetään 1.12.2017 mennessä ja vastauksesta tulee ilmetä, liittyykö kirjasto Vaski-yhteistyöhön ja mistä lähtien liittymispäätös astuu voimaan.
Seutukunnan sivistys- ja kirjastotoimenjohtajien palaverissa 12.6.2017 on keskusteltu liittymisestä Vaski-kirjastoihin. Keskusteluissa päädyttiin siihen, että seutukunnan kirjastojen ns. Loisto-kirjastoyhteistyö on toimivaa, eikä liittyminen Vaski-kirjastoihin näyttäisi tuovan tällä hetkellä
mitään olennaista lisäarvoa.
Marttilan kuntalaiskyselyssä kirjastopalvelut saivat hyvää palautetta ja palvelut järjestetään kustannustehokkaasti.
Viitemateriaali: Yhteistyökutsu
Vapaa-aikasihteeri:
Marttilan kunnankirjasto ei liity Vaski-yhteistyöhön. Loisto-kirjastojen yhteistyö on toimivaa, eikä
Vaski-kirjastoihin liittyminen toisi tällä hetkellä olennaista lisäarvoa.
Hyvinvointilautakunta:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merk. Kirjastonhoitaja Taina Jurttila-Nurminen oli kokouksessa läsnä kutsuttuna asiantuntijana
tämän pykälän käsittelyn ajan ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Lisätietoja: kirjastonhoitaja Taina Jurttila-Nurminen puh. 044-0845342

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 14.9.2017 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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5§
Osa-aikaisen nuoriso-ohjaajan työsuhteen täyttäminen
Vapaa-aikalautakunta on hakenut alkuvuodesta 2017 osa-aikaisen ja määräaikaisen nuorisoohjaajan työsuhdetta ajalle 2.5.2017-31.12.2018. Ensimmäisen hakukerran jälkeen vapaaaikalautakunta valitsi tehtävään Juuso Siivosen 1.4.2017 alkaen. Hän ei kuitenkaan ottanut työsuhdetta vastaan.
Vapaa-aikalautakunta julisti uudelleen haettavaksi osa-aikaisen ja määräaikaisen nuorisoohjaajan tehtävät. Hakuaika päättyi 31.3.2017. Lautakunta valitsi työsuhteeseen Taru Heikkilän
ja varalle Larissa Kalevan. Taru Heikkilä aloitti osa-aikaisena Marttilan kunnan nuorisoohjaajana 2.5.2017. Elokuun alussa Taru Heikkilä irtisanoutui työsuhteesta 15.8.2017 alkaen.
Koska täytettävä työsuhde on osa-aikainen ja määräaikainen, nuorisotoimen ei ole tarkoituksenmukaista laittaa taas työsuhdetta yleiseen hakuun. Vapaa-aikasihteeri Kirsti Keskitalo on
katsonut työsuhdetta hakeneiden hakemuksia. Hakijoiden joukossa on Sami Korvenrinne, joka
on aloittanut vuoden 2017 alussa nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan opinnot Kanneljärven opistossa monimuoto-opiskeluna. Korvenrinne on ollut Marttilan kunnassa haastateltavana
28.8.2017. Haastattelun suorittivat vs. kunnanjohtaja Heini Luoma ja vapaa-aikasihteeri Kirsti
Keskitalo. Haastattelu osoitti Sami Korvenrinteen soveltuvan hyvin nuoriso-ohjaajan tehtävään.
Hän olisi myös halukas tulemaan Marttilan kuntaan osa-aikaiseen nuoriso-ohjaajan työsuhteeseen. Työsuhde voisi alkaa vielä syyskuussa.
Vapaa-aikasihteeri:
Hyvinvointilautakunta päättää valita määräaikaiseen ja osa-aikaiseen nuoriso-ohjaajan työsuhteeseen nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaksi opiskelevan Sami Korvenrinteen. Työsuhde alkaa
syyskuussa tai sopimuksen mukaan. Hyvinvointilautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että
nuoriso-ohjaajan tehtäväkohtaiseksi palkaksi tulisi 1008 €/kk. Palkkaus määräytyy KVTES:n
hinnoittelutunnuksen 02VAP060 mukaan.
Työaika on 50 % täydestä työajasta. Työsuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista toimitettava alkuperäiset työ- ja opintotodistukset sekä lääkärintodistus terveydentilasta sekä esitettävä rikosrekisteriote. Työsuhde on
määräaikainen 31.12.2018 asti.
Hyvinvointilautakunta:
Hyväksyttiin vapaa-aikasihteerin ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi: Sami Korvenrinne, palkkasihteeri Mervi Suomi
lisätietoja: Kirsti Keskitalo, 044-7449410

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 14.9.2017 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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6§
Muut asiat
Saviseutu pyöräilee haastekampanja on päättynyt 31.8.2017. Marttilalaiset keräsivät tänä kesänä 6 219 suoritusta, 62 190 kilometriä. Määrä on noin 1 500 suoritusta vähemmän kuin 2016.
Lopuksi lautakunta arpoi polkupyörän kaikkien osallistuneiden kesken. Arpaonni suosi tällä kerralla Pekka Junttilaa.

lisätietoja: Kirsti Keskitalo, 044-7449410

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 14.9.2017 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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7§
MUUTOKSENHAKU
1. Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: pykälät 1, 3

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät 2, 4, 5, 6
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin/muun lainsäädännön perusteella seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät/valituskieltojen perusteet
2. Oikaisuvaatimusohjeet
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: pykälät 2,4,5,6
Oikaisuvaatimusviranomainen:
Osoite:
Sähköpostiosoite:
Kunnanviraston aukioloajat:

Hyvinvointilautakunta
Härkätie 773, 21490 Marttila
kunta@marttila.fi
maanantai-keskiviikko klo 9.00-15.00, torstai klo 9.00-17.00
ja perjantai klo 9.00-14.00

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, siitä on käytävä
ilmi vaatimus perusteineen ja oikaisuvaatimuksen tekijän on allekirjoitettava se.
3. Hankintaoikaisuvaatimusohjeet
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisuvaatimuksen:
pykälät:
Oikaisuvaatimusviranomainen:
Osoite:

Hyvinvointilautakunta
Härkätie 773, 21490 Marttila

Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, siitä on
käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja hankintaoikaisuvaatimuksen tekijän on allekirjoitettava se.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 14.9.2017 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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4. Valitusosoitus
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen
hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen:
Käyntiosoite:
Postilokero-osoite:
Sähköpostiosoite:

Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku
PL 32, 20101 Turku
turku.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälät
Maa-aineslain 20 §, pykälät

valitusaika 30 päivää
valitusaika 30 päivää
valitusaika 30 päivää

Muu valitusviranomainen:
Osoite:
pykälät

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
valitusaika 14 päivää

Valitusaika: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja:

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon muutosta haetaan
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai muun valituskirjan laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta
ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan joko alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjojen toimittaminen:
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan täyttymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin hyvissä ajoin, että ne ehtivät perille ennen valitusajan
päättymistä.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/ valitusosoitus liitetään sitä varten annettuun pöytäkirjanotteeseen.
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua
hallinto-oikeudessa 250 euroa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 14.9.2017 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

