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KOKOU SPAIKKA

Teams-kokous, Marttilan kirjasto

SAAPU VILLA OLLEET
JÄSEN ET

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

MU UT SAAPU VILLA
OLLEET

(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
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Varajäsen
() Tegel Mikko
() Järvilehto-Kylänpää Päivi
() Leskinen Matti
() Björk Kati
() Salo-Ylitalo Kirsi
() Kujanpää Jar mo
(x) Saari Jarmo

Korimäki Eeva, kunnanhallituksen pj.
Björk Pasi, kunnanhallituksen edustaja
Maisila Carita, kunnanjohtaja
Bergfors Anniina vapaa-aikasihteeri
Jurttila-Nurminen Taina, kirjastonhoitaja
Sjöholm Suvi, nuorisovaltuuston edustaja

LAILLISUU S J A
PÄÄTÖSVALTAISUU S

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

§ 11 -17

PÖYTÄKIRJ AN
TAR KASTU STAPA

Pöytäkirjantarkast ajiksi valittiin Sanna Lehti ja Mari Portaala. Pöytäkirjantarkastus
suoritetaan 03.06.2021 kirjastossa.
Puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJ AN
ALLEKIRJ OITU S JA
VAR MENNU S
PÖYTÄKIRJ AN
TAR KASTU STOIMITU S

Pöytäkirjanpitäjä

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

PÖYTÄKIRJ A ON
OLLU T
YLEISESTI
NÄHTÄVILLÄ

Aika ja paikka
Marttilan kunnan ww w-sivuilla
Virka-asema

Kirjastonhoitaja

Allekirjoitus

Taina Jurttila-Nurminen
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11 § Hyvinvointilautakunnan toteuma 30.4.2021 tilanteessa
Lautakunnilta on pyydetty 31.5. mennessä osavuosikatsaukset 30.4. tilanteessa. Toteutuma
käsitellään kunnanhallituksessa kesäkuun kokouksessa ja valtuustossa joko kesäkuussa tai
elokuussa.
Koronarajoitukset ovat vaikuttaneet hyvinvointilautakunnan alaiseen toimintaan:
Kirjasto on ollut avoinna normaalien aukioloaikojen puitteissa, pikainen asiointi max.15 min.
Kirjastossa on voinut asioida korkeintaan 10 henkilöä kerrallaan. Yläkerta on ollut suljettuna,
lehtisali on ollut pois käytöstä, samoin kaikki istumapaikat. Kirjaston koko kokoelma on ollut asiakkaiden käytössä samoin kirjakassipalvelu. Tilaisuuksia ei ole voitu järjestää.
Koronarajoitukset ovat vaikuttaneet erityisesti kävijämäärään.
Kuntosali oli suljettuna alkuvuoden 21.2.2021 asti ja suljettuna uudelleen 1.4.-20.4.2021 koronarajoituksista johtuen. Kuntosalilla on voinut olla kerrallaan 5-6 henkilöä niinä ajankohtina,
kun kuntosali on voitu pitää auki. Keväälle suunniteltu aikuisten ryhmäliikunta jouduttiin peruuttamaan ja tilalle järjestettiin ulko- sekä etäryhmiä. Kuitenkin ulkoryhmät jouduttiin myös peruuttamaan 1.3.-25.4.2021 väliseltä ajalta uusien koronarajoitusten seurauksena. Martintalon salin
sulkapallovuoroja järjestettiin rajatuilla kävijämäärillä , mutta myös sulkapallovuorot olivat tauolla
1.4.-25.4.2021. Aikuisharrasteryhmät eivät ole saaneet kevään aikana kokoontua kunnan sisätiloissa. Nuorisotalolla nuorten ryhmiä jouduttiin jakamaan yhtäaikaisen kävijämäärän rajaamiseksi. Nuorisotila oli kiinni ja lastenharrastetoiminta oli tauolla 9.4.-25.4.2021 välisen ajan
paikallisen koronatilanteen takia. Sulkuaikana järjestettiin esimerkiksi etänuorisotaloa ja kisailuja
somessa. Koronatilanne on vaikuttanut kävijämääriin ja peruuntuneista toiminnoista tulee hyvityksiä asiakkaille. Tapahtumia ja retkiä ei ole voitu järjestää .

Liite 1: Hyvinvointilautakunnan toteuma 30042021
Päätösehdotus:
Merkitään hyvinvointilautakunnan toteuma tasolla 30042021 lautakunnan tietoon saatetuksi.
Päätös:
Merkittiin hyvinvointilautakunnan toteuma tasolla 30042021 lautakunnan tietoon saatetuksi.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 07.06.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoit aja
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12 § Liikuntatoimen perusavustusten jakaminen
Vapaa-aikatoimen käyttösuunnitelmassa on vuodelle 2021 varattu liikuntatoimen avustuksiin 8
000 €. Avustukset ovat julistettu haettaviksi ja määräaikaan mennessä lautakunnalle saapuivat
seuraavat hakemukset:
Marttilan Murto
Rasti 88
yht.

7 000 €
1 500 €
8 500 €

Hakemukset esitellään kokoukses sa. Liitteenä parina edellisenä vuonna myönnetty avustusten
määrä (liite 2).
Päätösehdotus:
Avustus myönnetään yhdistyksille, j otka järjestävät aktiivista toimintaa Marttilan kunnan alueella. Toiminnan aktiivisuutta kuvaa yhdistyksen järjestämien tapahtu mien, toimintojen ja ryhmien
määrä sekä monipuolisuus ja näkyvyys liikuntatoiminnassa.
Avustusten jako:
Marttilan Murto
Rasti 88
yht.

7 000 €
1 000 €
8 000 €

Päätös:
Hyvinvointilautakunta päätti jakaa avustukset seuraavasti:
Marttilan Murto
Rasti 88
yht.

7 000 €
1 000 €
8 000 €

yh

Tiedoksi: hakijat
Lisätietoja: vapaa -aikasihteeri Anniina Bergfors puh 044 744 9410

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 07.06.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoit aja
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13 § Nuorisotoimen perusavustusten jakaminen
Vapaa-aikatoimen käyttösuunnitelmassa on vuodelle 2021 varattu nuorisotoimen avustuksiin
9 000 €. Avustukset ovat julistettu haettaviksi ja määräaikaan mennessä lautakunnalle saa puivat seuraavat hakemukset:
Härkätien 4H-Yhdistys
MLL Marttilan Yhdistys
Marttilan Martit
Marttilan Nuorisoseura ry.

8 000 €
1 800 €
2 400 €
1 500 €
yht.13 700 €

Hakemukset esitellään kokouksessa. Liitteenä parina edellisenä vuonna myönnetty avustusten
määrä (liite 2).
Päätösehdotus:
Avustus myönnetään yhdistyksille, jotka järjestävät ak tiivista toimintaa Marttilan kunnan alueella. Toiminnan aktiivisuutta kuvaa yh distyksen järjestämien tapahtumien, toimintojen ja ryhmien
määrä sekä monipuolisuus ja näkyvyys nuorisotoimessa. Avustusten myöntämisessä huomioidaan myös aiemmin tänä vuonna ann etut avustukset.
Avustusten jako:
Härkätien 4H-Yhdistys
MLL Marttilan Yhdistys
Marttilan Martit
Marttilan Nuorisoseura ry.

5 300 €
1 300 €
1 500 €
900 €
yht.9 000 €

Päätös:
Hyvinvointilautakunta päätti jakaa avustukset seuraavasti:
Härkätien 4H-Yhdistys
MLL Marttilan Yhdistys
Marttilan Martit
Marttilan Nuorisoseura ry.

5 300 €
1 300 €
1 500 €
900 €
yht.9 000 €

Merk. Hyvinvointilautakunnan jäsen Maarit Kraappa poistui kokouksesta esteellisinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyyden syynä Maarit Kraapan puoliso Härkätien
4H-Yhdistyksen hallituksen jäsen enä.
Tiedoksi: hakijat
Lisätietoja: vapaa -aikasihteeri Anniina Bergfors puh 044 744 9410

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 07.06.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoit aja
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14 § Liikuntatoimen palautekysely
Vapaa-aikatoimi on järjestänyt vuoden 202 1 alussa kyselyn, jossa vastaajat ovat saaneet kertoa
mielipiteensä liikuntapalveluista. Kysely toteutettiin Webropol -työkalun avulla. Kyselyä markkinointiin Marttila-tiedotteessa, kunnan nettisivulla ja sosiaalisenmediantileillä sekä mainoksia oli
kunnan tilojen ilmoitustauluilla. Kyselyyn vastasi 50 henkilöä. Kysymykset olivat samat kuin viime vuonna, lisä yksenä oli viimeinen avoinkysymys poikkeusoloihin liittyen.
Kyselyssä kysyttiin seuraavia asioita:
- Mihin kunnan ryhmäliikuntatunteihin olet osallistunut viimeisen vu oden aikana?
o Oletko tyytyväinen osallistumiisi ryhmäliikuntatunteihin? (1 -10)
- Avoin palaute nykyisistä ryhmäliikuntatunneista:
- Mitä ryhmäliikuntatunteja ja liikuntatapahtumia toivoisit Martti laan?
- Oletko tyytyväinen kuntosalin aukioloaikoihin?
o Mitä muutoksia kaipaisit kuntosalin aukioloihin?
- Avoin palaute Marttilan kunnan liikun ta-alueista:
- Toiveet ja palaute poikkeusolojen toiminnasta:
Vastaajista 62 % oli osallistunut kunnan ryhmäliikuntatunteihin viimeisen vuoden aikana. Keskiarvo kysymyksessä kaksi oli 8,8 (8,52 vuonna 2020) eli tyytyväisyys toteutuneisiin ryhmäliikuntatunteihin oli kiitettävällä tasolla.
Ryhmäliikuntatuntien avoinpalaute oli pääasiassa positiivista. Viime vuoden kyselyssä nousi
selvästi esille lajitoiveita (esimerkiksi zumba), mutta näihin on saatu suuriltaosin vastattua ja
tänä vuonna esille ei noussut samalla tavalla mikään tietty laji. Eniten toiveita tuli liikuntapäivän
osalta sekä lajitoiveina hieman esille nousivat kuntonyrkkeily (4) ja jooga/pilates (4).
Kuntosalin aukioloaikoihin tyytymättömiä oli 10 %, mutta tyytymättömyys johtui jokaisella palautteen antajalle eri asioista.
Liikunta-alueista palautetta antoi 23 henkilöä. Pääasiassa Marttilan kunnan tarjoamia liikuntaalueita kuvailtiin monipuolisiksi ja hyvin hoidetuiksi. Seuraavat kohte et saivat useammalta vastaajalta kritiikkiä: Latujen ylläpito, kävelijöidenväylä pururadalla talvisin ja pururadan kunnostus
sekä ulkoliikuntalaitteita toivottiin lisää.
Kyselyn tuloksia käytetään vapaa-aikatoimessa apuna toiminnan kehittämisessä ja suun nittelussa. Kunnostustarpeista käydään läpi yhdessä teknisentoimen kanssa.
Päätösehdotus:
Merkitään liikuntatoimen palautekysely hyvinvointilautakunnan tietoon saatetuksi.
Päätös:
Merkittiin liikuntatoimen palautekysely hyvinvointilautakunnan tietoon saatetuksi.

Lisätietoja: vapaa -aikasihteeri Anniina Bergfors puh 044 744 9410

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 07.06.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoit aja
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15 § Saapuneet kirjeet
Marttilan kunnanhallitus
31.03.2021
56 § Sairaus- ja tapaturmapoissaolotilasto ajalta 1.1.-31.12.2020
62 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen allekirjoittaminen
24.05.2021
82 § Syyskauden 202 1 kokousaikataulu
94 § Talouden toteutuma ajalta 1.1.-31.3.2021
Päätösehdotus:
Merkitään oheiset asiakirjat lautakunnalle tietoon saatetuksi.
Päätös:
Merkittiin oheiset asiakirjat lautakunnalle tietoon saatetuksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 07.06.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoit aja
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16 § Muut asiat
Lautakunta keskusteli liikennepuiston säännöistä ja käytännöistä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 07.06.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoit aja
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17 § Muutoksenhaku
1. Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vai n valmistelua tai täytäntöönpanoa: pykälät: 11,14,15,16

Koska päätöksestä voidaan tehd ä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seura aviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät: 12,13,17
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin/muun lainsäädännön perusteella seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät/valituskieltojen perusteet
2. Oikaisuvaatimusohjeet
Seuraaviin päätöksiin tyytymätö n voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
pykälät:12,13,17

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 tiedo ksisaannista, 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 07.06.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoit aja
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4. Valitusosoitus
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain s e, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen
hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviran omainen:
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 valitusvirano mainen:
Osoite:
pykälät

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
valitusaika 14 päivää

Valitusaika: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja:

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuink unta 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 allekirjoi tettava. Jos ainoa staan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava my ös 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 ta i lähetin välityksellä.
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin hyvissä ajoin, että ne ehtivät perille ennen valitusajan
päättymistä.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimuso hje/ valitusosoitus liitetään sitä varten annettuun pöytäkirjanotteeseen.
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua
hallinto-oikeudessa 260 euroa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 07.06.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoit aja

