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KOKOUSPAIKKA

Teams-kokous, Marttilan kirjasto

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

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

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

(x) Korimäki Eeva, kunnanhallituksen pj.
(x) Björk Pasi, kunnanhallituksen edustaja
(-) Maisila Carita, kunnanjohtaja
(x) Bergfors Anniina vapaa-aikasihteeri
(x) Jurttila-Nurminen Taina, kirjastonhoitaja
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Varajäsen
() Tegel Mikko
() Järvilehto-Kylänpää Päivi
() Leskinen Matti
() Björk Kati
() Salo-Ylitalo Kirsi
() Kujanpää Jarmo
(x) Saari Jarmo

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

§ 1-7

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarmo Saari. ja Mari Portaala. Pöytäkirjantarkastus
suoritetaan 28.01.2021 kirjastossa.
Puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirjanpitäjä

Mikko Torkkeli
Taina Jurttila-Nurminen
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet
on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika
Marttila
Allekirjoitukset

PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT
YLEISESTI
NÄHTÄVILLÄ

Jarmo Saari
Aika ja paikka
Marttilan kunnan www-sivuilla 01.02.2021
Virka-asema

Kirjastonhoitaja

Mari Portaala

Allekirjoitus

Taina Jurttila-Nurminen
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1 § Hyvinvointilautakunnan kokousajat vuonna 2021
Marttilan kunnan hallintosäännön 121 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään
aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen
kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää
kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.
Hallintosäännön (120 §) mukaan toimielin voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla tai vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää
sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla. Suljettuun
sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot
ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.
Päätösehdotus:
Hyvinvointilautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti keskiviikkoisin klo 19.00, myös muita viikonpäiviä voidaan käyttää. Kokoukset pidetään joko Marttilan kunnankirjastossa tai tilanteen niin vaatiessa sähköisinä kokouksina. Kokouskutsu lähetetään sähköisesti vähintään neljä
päivää ennen kokousta. Lautakunnan jäsenille lähetetään myös tekstiviesti matkapuhelimeen
lautakunnan kokouksen ajankohdasta viisi päivää ennen kokouksen ajankohtaa. Kokousten
pöytäkirjat asetetaan tarkastamisen jälkeen nähtäviksi kunnan www-sivuille salassapitosäännöt
huomioiden.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.

Lisätietoja: kirjastonhoitaja Taina Jurttila-Nurminen, puh. 044 0845 342

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 01.02.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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2 § Hyvinvointilautakunnan käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2021 ja laskujen
hyväksyjät
Marttilan kunnan hallintosäännön 58 §:n mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat
ja tuloarviot sekä kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
Hallintosäännön 59 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman. Toimielin voi siirtää käyttösuunnitelman hyväksymistä koskevaa
toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille.
Kokouksessaan 17.12.2020 kunnanvaltuusto ei tehnyt muutoksia hyvinvointilautakunnan talousarvioehdotukseen.

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2021
160000
Hyvinvointilautakunta
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
161000
Hallinto
Toimintakulut
Toimintakate
162000
Kirjastopalvelut
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
163000
Kulttuuripalvelut
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
164000
Liikuntapalvelut
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
165000
Nuorisopalvelut
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Vastuuhenkilö
37 050
-381 810
-344 760

-4 240
-4 240
Kirjastonhoitaja
Taina Jurttila-Nurminen
200
-143 400
-143 200
Kirjastonhoitaja
Taina Jurttila-Nurminen
2 000
-36 850
-34 850
Vapaa-aikasihteeri
Anniina Bergfors
13 000
-71 210
-57 210
Vapaa-aikasihteeri
Anniina Bergfors
5 100
-48 400
-43 300

Otteen 01.02.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Vapaa-aikasihteeri
Anniina Bergfors
15 750
-77 710
-61 960

Hyvinvointilautakunnan laskujen hyväksyjiksi ja tositteiden tarkastajiksi hyvinvointilautakunta
nimeää vapaa-aikasihteeri Anniina Bergforsin ja kirjastonhoitaja Taina Jurttila-Nurmisen kumpikin erikseen, varalle hallintojohtaja Heini Luoma.
Päätösehdotus:
Hyväksytään vuoden 2021 käyttösuunnitelma ja hyvinvointilautakunnan laskujen hyväksyjiksi ja
tositteiden tarkastajiksi vapaa-aikasihteeri Anniina Bergfors ja kirjastonhoitaja Taina JurttilaNurminen kumpikin erikseen, varalle hallintojohtaja Heini Luoma.
Päätös:
Hyväksyttiin vuoden 2021 käyttösuunnitelma ja hyvinvointilautakunnan laskujen hyväksyjiksi ja
tositteiden tarkastajiksi vapaa-aikasihteeri Anniina Bergfors ja kirjastonhoitaja Taina JurttilaNurminen kumpikin erikseen, varalle hallintojohtaja Heini Luoma.

Lisätietoja: vapaa-aikasihteeri Anniina Bergfors puh 044 744 9410 vapaa-aikatoimen osalta,
kirjastonhoitaja Taina Jurttila-Nurminen, puh. 044 0845 342 kirjasto- ja kulttuuritoimen osalta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 01.02.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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3 § Vapaa-aikasihteerin ja kirjastonhoitajan hankintarajat vuodelle 2021
Kunnanhallitus on 7.12.2020 § 182 kokouksessaan vahvistanut viranhaltijoiden hankintarajat
vastuualueillaan. Vapaa-aikasihteeri vastaa vapaa-aikapalveluiden hankinnoista, joiden arvo ei
ylitä 15 000 € ja kirjastonhoitaja kirjasto- ja kulttuuripalveluiden hankinnoista, joiden arvo ei ylitä
15 000 €.
Kaikista em. hankinnoista on pidettävä päätöspöytäkirjaa. Suurempien hankintojen on perustuttava toimielimen käyttösuunnitelmaan.
Päätösehdotus:
Merkitään hyvinvointilautakunnan tietoon saatetuksi.
Päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi.

Lisätietoja: kirjastonhoitaja Taina Jurttila-Nurminen, puh. 044 0845 342

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 01.02.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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4 § Hyvinvointilautakunnan perimät maksut
Vapaa-aikatoimi järjestää vuosittain liikuntaa yli kahdessakymmenessä erilaisessa ryhmässä.
Ryhmiin on määritelty osallistumismaksut, jotka määräytyvät toiminnasta aiheutuneiden menojen kattamiseksi. Muutamassa ryhmässä ei ole lainkaan osallistumismaksuja. Tällöin ryhmä
toimii niin, että ohjaaja ei saa palkkaa, jolloin kuluina ovat lähinnä Martintalon käyttökulut tai
kunta on saanut avustusta kyseisen ryhmän ylläpitämiseen. Kunta tukee matalan kynnyksen
liikuntaa ja tarjoaa yhden liikuntaryhmän ilman osallistumismaksua, vaikka ryhmää ohjaakin
palkattu henkilö.
Koronatilanteen seurauksena aikuisten harrastetoimintaa ei ole saatu aloitettua tammikuun
2021 alusta. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin antamiin suosituksiin perustuen vapaaaikatoimeen on kehitetty uusia toimintamalleja koronatilanteeseen sopiviksi. Toimenpiteillä pyritään vahvistamaan paikallista hyvinvointia tarjoamalla uusia ja turvallisia liikuntamahdollisuuksia. Vapaa-aikatoimessa on suunniteltu etä- ja ulkoliikuntaryhmiä koronarajoitukset huomioiden.
Oheismateriaalina poikkeusolojen ryhmäliikuntakalenteri keväälle 2021 (liite 1 kalenteri).
Etä- ja ulkotunneista aiheutuvat menot poikkeavat normaaliin ryhmäliikuntaan verrattaessa. Järjestämisestä ei tule tilakustannuksia. Välinekustannukset koostuvat pääasiassa kuvauslaitteiston hankkimisesta. Koronatilanne pakottaa muuttamaan useiden kuntalaisten liikuntatottumuksia ja hinnan laskemisella pyritään tukemaan myös kuntalaisten liikunnallista elämäntapaa.
Päätösehdotus:
Hyvinvointilautakunnan maksut:
Uudet toimintamallit poikkeusoloihin:
Aikuisten etätunnit 25 €/kausi/hlö
Aikuisten ulkoliikuntatunnit 25 €/kausi/hlö
Varttuneen väen ulkoliikunta 20 €/kausi/hlö
Muut uudet maksut:
Vesijumppa 50 €/kausi/hlö
Vapaa-aikasihteeri saa suhteellistaa hintoja poikkeusolojen aikana, jos suosituksiin ja rajoituksiin tulee muutoksia.
Hyvinvointilautakunta hyväksyy vapaa-aikasihteerin laatiman ehdotuksen hintojen laskusta kuntalaisten hyvinvoinnin tukemiseksi poikkeusoloissa sekä vesijumpan osallistumismaksun. Vapaa-aikasihteeri Anniina Bergfors saa suhteellistaa hintoja poikkeusoloista johtuvien muutoksien
seurauksena.
Päätös:
Hyvinvointilautakunta hyväksyi vapaa-aikasihteerin laatiman ehdotuksen hintojen alentamisesta
kuntalaisten hyvinvoinnin tukemiseksi poikkeusoloissa sekä vesijumpan osallistumismaksun.
Uudet toimintamallit hintoineen poikkeusoloihin:
Aikuisten etätunnit 25 €/kausi/hlö
Aikuisten ulkoliikuntatunnit 25 €/kausi/hlö
Varttuneen väen ulkoliikunta 20 €/kausi/hlö

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 01.02.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Muut uudet maksut:
Vesijumppa 50 €/kausi/hlö
Vapaa-aikasihteeri Anniina Bergfors saa suhteellistaa hintoja poikkeusoloista johtuvien muutoksien seurauksena.

Lisätietoja: vapaa-aikasihteeri Anniina Bergfors puh 044 744 9410

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 01.02.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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5 § Muut asiat
Seuraava kokous on 24.2.2021 klo 19.00.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 01.02.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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6 § Tiedoksiannot lautakunnalle
Marttilan kunnanhallitus
7.12.2020
180 § Talouden toteutuma ajalta 1.1.-31.10.2020
184 § Kunnanhallituksen ja valtuuston kokousaikataulu kevätkaudella 2021
193 § Mediapienlupa
18.1.2021
4 § Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2021
9 § Monitoimi- ja tulostuslaitteiden yhteishankintaan osallistuminen
Päätösehdotus:
Merkitään oheiset asiakirjat lautakunnalle tietoon saatetuksi.
Päätös:
Merkittiin tietoon saatetuiksi.

Lisätietoja: kirjastonhoitaja Taina Jurttila-Nurminen, puh. 044 0845 342,
vapaa-aikasihteeri Anniina Bergfors puh 044 744 9410

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 01.02.2021 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: 3,5,6

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät: 1,2,4,7
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:1,2,4,7

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 01.02.2021 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 260 euroa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 01.02.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

