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KOKOUSAIKA

Tiistai 28.11.2017 klo 18.00 – 18.45

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
( ) Prusila Petri, jäsen
( ) Vainikainen Eeva, jäsen
( ) Vickström Tapio, jäsen

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

(x) Korimäki Eeva, kunnanhallituksen pj.
(x) Grönroos Liisa, kunnanhallituksen edustaja
( ) Luoma Heini, vs. kunnanjohtaja
(x) Keskitalo Kirsti, vapaa-aikasihteeri
( ) Jurttila-Nurminen Taina, kirjastonhoitaja
( ) Gustafsson Eveliina, nuorisovaltuuston edustaja

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

§ 8-15

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Kallio ja Sanna Lehti. Pöytäkirjantarkastus suoritetaan
vapaa-aikatoimistossa 29.11.2017 klo 15.30.
Puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirjanpitäjä

Mikko Torkkeli
Kirsti Keskitalo
Jarmo Saari § 10
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet
on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika
Marttila 29.10.2017
Allekirjoitukset

PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT
YLEISESTI
NÄHTÄVILLÄ

Hannu Kallio
Aika ja paikka
Marttilan kunnan www-sivuilla 30.11.2017
Virka-asema

Sanna Lehti

Allekirjoitus

vapaa-aikasihteeri
Kirsti Keskitalo
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8§
Marttilalaisten menestyneiden urheilijoiden palkitseminen
Vapaa-aikalautakunta on syksyllä 2003 hyväksynyt stipendeille uuden jakosäännön. Säännössä
huomioidaan SM-menestyksen lisäksi nuorten osalta myös pm-menestys. Lautakunta on keväällä 2006 muuttanut sääntöjä siten, että veteraaniurheilijoita muistetaan vain pokaalilla ja
nuorten urheilijoiden osalta SM-kisoissa pistesijalle (4-8) sijoittuminen myös huomioidaan. Näin
jakosäännöt ovat yhteneväiset muiden Loimaan Seudun vapaa-aikatoimien kanssa.
Jakosäännön mukaan stipendien saajat jaetaan neljään eri ryhmään menestyksen ja iän perusteella:
1. SM-tasolla menestyneet aikuisurheilijat (1-3. sija)
2. SM-tasolla menestyneet nuoret urheilijat (1-8. sija) (alaikäraja 14-vuotta)
3. piiritasolla menestyneet nuoret urheilijat (16-23-vuotta) (1-3. sija)
4. piiritasolla menestyneet lapset (9-15-vuotta) (1-3. sija)
Stipendien suuruudet:
1. ryhmä 180 €, 2. ryhmä 150 €, 3. ryhmä 60 €, 4. ryhmä 40 €. Jos urheilija on saavuttanut menestystä joukkueena, on summista vähennetty joukkueen koosta riippuen
Vapaa-aikasihteeri:
Hyvinvointilautakunta palkitsee menestyneet urheilijat seuraavasti:

Merk. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Eeva Korimäki ja hyvinvointilautakunnan varajäsen
Jarmo Kujanpää poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ja siitä tehtävän
päätöksen ajaksi.

Huom! Julkaisuvapaa 19.1.2018

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 30.11.2017 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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9§
Kulttuurin alueella ja kädentaidossa menestyneet nuoret
Vapaa-aikalautakunta on päättänyt aikaisemmin, että lautakunta voisi huomioida myös kulttuurin alalla menestyneitä marttilalaisia, koska kulttuuritoimella ei ole tällaista käytäntöä. Ehdoksi
lautakunta lisäsi vielä, että huomioitavan tulee olla nuori (7-29-vuotias) marttilalainen. Yhdessä
urheilusaavutusten kanssa lautakunta pyysi myös em. saavutuksia 20.11 mennessä. Määräaikaan mennessä lautakunnalle ei saapunut yhtään hakemusta.
Vapaa-aikasihteeri:
Koska yhtään ehdotusta kulttuurin alueella ja kädentaidoissa palkittavista ei saapunut, vapaaaikalautakunta päättää, että kulttuurin ja kädentaidoissa menestyneitä nuoria ei tänä vuonna
palkita.

Hyvinvointilautakunta:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 30.11.2017 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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10 §
Seuratyöntekijän valitseminen
Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu on lähettänyt vapaa-aikatoimelle kirjelmän, jossa pyydetään
valitsemaan kunnassa ansioitunut seuratyöntekijä. Lounais-Suomen alueen henkilöt palkitaan
juhlallisesti urheilugaalassa ensi vuoden alussa. Tämä on jo 21. kerta, kun valinta suoritetaan.
Marttilan aiemmat palkitut ovat: 1997 Asko Keskitalo, 1998 Jukka Lehto, 1999 Kirsti Keskitalo,
2000 Antti Valkeapää, 2001 Jarmo Kujanpää, 2002 Jyrki Ylenius, 2003 Erja Salminen, 2004
Erkki Nurminen, 2005 Maija Mattila, 2006 Markku Ruohonen, 2007 Heli Hirsilä, 2008 Elisa Keskitalo, 2009 Minna Skyttä, 2010 Teemu Sinkko, 2011 Asta Keskitalo, 2012 Juha-Pekka Valta,
2013 Mari Uusitalo, 2014 Ulla Kurri, 2015 Anne Mäkelä ja 2016 Eeva Korimäki.
Auranmaan Viikkolehdessä on ollut ilmoitus, jossa ehdotuksia Marttilan seuratyöntekijästä pyydetään tekemään hyvinvointilautakunnalle. Määräaikaan mennessä saapui yksi ehdotus.
Vapaa-aikasihteeri:

Hyvinvointilautakunta:

Merk. Hyvinvointilautakunnan jäsen Mari Portaala, varajäsen Jarmo Kujanpää ja vapaaaikasihteeri Kirsti Keskitalo poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ja siitä
tehtävän päätöksen ajaksi. Sihteerinä toimi Jarmo Saari.

Lisätietojen antaja: hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Mikko Torkkeli, puh. 044-0845642

tiedoksi:

Huom! Julkaisuvapaa 27.1.2018

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 30.11.2017 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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11 §
Nuorisotyön vapaaehtoistekijän palkitseminen
Vapaa-aikalautakunta on tehnyt vuonna 2006 päätöksen, että vuosittain palkitaan myös ansioitunut marttilalainen nuorisotyön vapaaehtoistyöntekijä. Vuonna 2006 valittiin nuorisotyöntekijäksi Juha Nummila, vuonna 2007 Merja Tuominen, 2008 Katja Ojaniemi ja 2011 Maarit Kraappa.
Lautakunta on pyytänyt ehdotuksia palkittavasta henkilöstä. Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään ehdotusta.
Vapaa-aikasihteeri: Päätösehdotus annetaan lautakunnan kokouksessa.

Vapaa-aikasihteerin päätösehdotus hyvinvointilautakunnan kokouksessa:

Hyvinvointilautakunta:

Huom! Julkaisuvapaa 19.1.2018.

Lisätietojen antaja: vapaa-aikasihteeri Kirsti Keskitalo, puh. 044-7449410

tiedoksi:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 30.11.2017 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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12 §
Hyvinvointilautakunnan edustajan nimeäminen Marttilan vanhus- ja vammaisneuvostoon
toimikaudeksi 2017-2021
Marttilan kunnassa toimii vanhus- ja vammaisneuvosto, jonka tehtävänä on kuulla ikäihmisiä ja
vammaisia edustavien Marttilassa toimivien järjestöjen ja muiden tahojen näkemyksiä.
Toimikaudella 2013-2017 vanhusneuvostossa on ollut kunnan edustajina sosiaalilautakunnan
puheenjohtaja, sosiaalijohtaja ja vanhustyön johtaja (elokuusta 2016 alkaen puheenjohtaja ja
vanhustyön johtaja). Lisäksi neuvostossa on ollut Eläkeliiton Marttilan yhdistys ry:n, Marttilan
seudun Oikeutta Eläkeläisille Osasto ry:n, Marttilan Sotaveteraanit ry:n, Marttilan seurakunnan,
SPR:n sekä vammaisten edustaja.
1.6.2017 alkaen vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta yhdistettiin hyvinvointilautakunnaksi. Kunnassa on keskusteltu, että myös hyvinvointialalta olisi hyvä olla viranhaltija- ja luottamushenkilöedustajia vanhus- ja vammaisneuvostossa.
Kunnanhallitus on päättänyt 27.6 pitämässään kokouksessa, että vanhus- ja
vammaisneuvostoon valitaan Marttilan kunnasta
viranhaltijaedustajiksi seuraavat henkilöt:
- sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala
- vapaa-aikasihteeri Kirsti Keskitalo
- kirjastonhoitaja Taina Jurttila-Nurminen
Lisäksi kunnanhallitus päätti pyytää, että sosiaalilautakunta ja hyvinvointilautakunta sekä Marttilan seudun Oikeutta Eläkeläisille Osasto ry, Marttilan Sotaveteraanit ry, Marttilan seurakunta ja
SPR nimeävät edustajansa vanhus- ja vammaisneuvostoon toimikaudeksi 2017-2021. Lisäksi
sosiaalilautakuntaa pyydetään nimeämään vammaisten edustaja.
Vapaa-aikasihteeri:
Hyvinvointilautakunta valitsee edustajansa Marttilan vanhus- ja vammaisneuvostoon toimikaudeksi 2017-2021.

Hyvinvointilautakunta:
Hyvinvointilautakunnan edustajaksi Marttilan vanhus- ja vammaisneuvostoon valittiin Mari Portaala, varalla Mikko Torkkeli.

Lisätietojen antaja: vapaa-aikasihteeri Kirsti Keskitalo, puh. 044-7449410

tiedoksi: kunnanhallitus

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 30.11.2017 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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13 § Tiedoksiannot lautakunnalle
Viranhaltijapäätökset:
Vapaa-aikasihteerin päätöspöytäkirja/hankintapäätös
10.10.2017, § 3 kameravalvonnan laajentaminen
Lausunnon antaminen Marttilan kunnanhallitukselle Myllyvainion alueen kaavaluonnoksesta,
10.11.2017
Vapaa-aikasihteeri: Lautakunta ei käytä otto-oikeutta edellä esitettyyn viranhaltijapäätökseen.
Lautakunnalle annetaan tiedoksi lausunto Myllyvainion alueen kaavaluonnoksesta.

Hyvinvointilautakunta:
Merkittiin lautakunnalle tiedoksi.

Lisätietojen antaja: vapaa-aikasihteeri Kirsti Keskitalo, puh. 044-7449410

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 30.11.2017 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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14 § Muut asiat
Kuntaan on saapunut sähköpostia, jossa toivotaan muutoksia Marttilan nuokkarin aukioloaikoihin. Tällä hetkellä nuokkari on auki ma, ke, to ja pe. Maanantaina, torstaina ja perjantaina nuokkari on auki vain yläkouluikäisille ja vanhemmille. Alakoulun 4-6. -luokan oppilaille tila on auki
vain keskiviikkoisin klo 16.30-18.30. Kirjelmässä toivotaan alakoululaisille pidempää aukioloaikaa siten, että nuokkari olisi yhtenä iltana avoinna vain alakoululaisille. Hyvinvointilautakunta
päätti, että ensi vuoden alusta siirrytään kokeiluun, että nuokkari on keskiviikkoisin auki klo
16.30-19.30 vain alakoulun 4-6. luokan oppilaille. Muut aukioloajat pysyvät ennallaan.
Hyvinvointilautakunta keskusteli lisäksi kuntosalin aukioloajoista, muutoksia aukioloaikoihin ei
todettu tarpeellisiksi tässä vaiheessa. Asiaan voidaan palata uudelleen uuden kauden alkaessa
syksyllä 2018.

Lisätietojen antaja: vapaa-aikasihteeri Kirsti Keskitalo, puh. 044-7449410

tiedoksi: nuoriso-ohjaaja, talotyöntekijät

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 30.11.2017 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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15 § Muutoksenhaku
1. Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 13

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät 8, 9, 10, 11, 12, 14
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 8, 9, 10, 11, 12, 14
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 30.11.2017 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 30.11.2017 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

