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Kokousaika

Keskiviikko 24.02.2021 klo 19.00

Kokouspaikka

Sähköinen Teams-kokous, Marttilan kirjasto

Pykälä

Käsiteltävät asiat

8§
9§
10 §

Hyvinvointilautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020
Muut asiat
Muutoksenhaku

Pöytäkirjan
nähtävänäpito

Marttilan kunnan www-sivuilla 01.03.2021

Kokouksen koollekutsuja (pj)

MIKKO TORKKELI

MARTTILAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Hyvinvointilautakunta

24.02.2021

2/2021

KOKOUSAIKA

Keskiviikko 24.02.2021 klo 19.00 – 19.40

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
(-) Prusila Petri, jäsen
(-) Wickström Tapio, jäsen

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

(x) Korimäki Eeva, kunnanhallituksen pj.
(x) Björk Pasi, kunnanhallituksen edustaja
(x) Maisila Carita, kunnanjohtaja
(x) Bergfors Anniina vapaa-aikasihteeri
(x) Jurttila-Nurminen Taina, kirjastonhoitaja
(-) Sjöholm Suvi, nuvan edustaja
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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 todettin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

§ 8-10

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sanna Lehti ja Mari Portaala. Pöytäkirjantarkastus
suoritetaan 25.02.2021 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

Sanna Lehti
Aika ja paikka
Marttilan kunnan www-sivuilla 01.03.2021
Virka-asema

Kirjastonhoitaja

Mari Portaala

Allekirjoitus

Taina Jurttila-Nurminen

MARTTILAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Hyvinvointilautakunta

24.02.2021

2/2021
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8 § Hyvinvointilautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020
Kuntalain 2015/410 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuustonasettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa.
Hyvinvointilautakunnan toimintakertomus on laadittu annettujen ohjeiden mukaisesti.
Vapaa-aikasihteeri Anniina Bergfors on laatinut vapaa-aikatoimen ja kirjastonhoitaja Taina Jurttila-Nurminen kirjasto- ja kulttuuritoimen osalta toimintakertomuksen vuodelta 2020.
Kirjaston toimintatilasto on tallennettu opetus- ja kulttuuriministeriön tilastotietokantaan
http://tilastot.kirjastot.fi/. Tilastot julkaistaan 1.4.2021.
Koronaepidemiasta johtuvat määräykset, rajoitukset ja suositukset ovat vaikuttaneet koko hyvinvointilautakunnan alaisiin palveluihin. Suurin osan vuodelle 2020 suunnitelluista tapahtumista, luennoista ja koulutuksista jouduttiin perumaan.
Kirjasto oli suljettuna 17.3. – 5.5.2020. Take away -kassipalvelu aloitettiin 6.5.2020, 1.6.202031.12.2020 l kirjasto oli avoinna normaalien aukioloaikojen puitteissa huomioiden AVI:n kulloisetkin määräykset, ohjeet ja suositukset. Kirjastoa koskevat rajoitukset vaikuttivat erityisesti
kävijämäärään, lainausluvuissa ei tapahtunut suuria muutoksia. Museossa pystyttiin järjestämään kesä- ja joulunäyttely koronarajoituksia noudattaen.
Nuorisotalo oli kiinni 13.3-31.5.2020, koronatilanne on vaikuttanut huomattavasti kävijämääriin.
Nuorisotalolla ala-asteenvuoro jaettiin kahteen osaan isojen yhtäaikaisten kävijämäärien välttämiseksi. Martintalo oli suljettuna 13.3.-31.5.2020 sekä 3.12.2020-31.12.2020. Sulun takia ryhmäliikunta oli tauolla ja kuntosali sekä liikuntasali poissa asiakkaiden käytöstä. Sulkujen aikana
kunnan sisätiloissa ei ollut ollenkaan harrastetoimintaa poikkeuksena tilatyö nuorisotalolla. Nuorisotalolta oli peruttu kaikki kunnan ulkopuoliset varaukset sekä Palaisten sauna oli suljettuna
sulkuajankohtina. Liikennepuisto avattiin asiakkaiden käyttöön samaan aikaan, kun muitakin
rajoituksia höllennettiin (1.6.2020). Vuoden 2020 tapahtumat jouduttiin pääsääntöisesti peruuttamaan, mutta esimerkiksi uimakoulut ja erilaisia tempaukset pystyttiin toteuttamaan turvallisesti
poikkeusolot huomioiden. Kaikessa toiminnassa on otettu huomioon AVI:n suositukset.
Viitemateriaali: Hyvinvointilautakunnan tilipäätös ja toimintakertomus ja Marttilan etsivännuorisotyön luvut.

Päätösehdotus:
Hyväksytään hyvinvointilautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020.
Päätös:
Hyväksyttiin hyvinvointilautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020.

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 01.03.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

MARTTILAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Hyvinvointilautakunta

24.02.2021

2/2021
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9 § Muut asiat
Ei muita asioita.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 01.03.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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10 § Muutoksenhaku
1. Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: pykälät: 8,9
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät: 10
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: 10

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 01.03.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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PÖYTÄKIRJA

Hyvinvointilautakunta

24.02.2021

2/2021
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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 01.03.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

