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KOKOUSAIKA

Keskiviikko 29.9.2021 klo 18.00–20.47

KOKOUSPAIKKA

Marttilan kunnantalo, valtuustosali

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Jäsen
(x) Aalto Olli-Pekka pj.
(x) Gustafsson Janne vpj.
(-) Kotitalo Aaron
(-) Sankari Eeva
(-) Seppä Tea
(x) Torkkeli Mikko
(x) Tuominen Merja *
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Varajäsen
Tegel Mikko
Saari Jarmo
Koskinen Iiro
Laaksonen Katri
x Kraappa Maarit
Prusila Petri
Hietalahti Sanna

poistui kokouksesta klo 20.30 § 22 aikana.

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

(-) Korimäki Eeva, kunnanhallituksen pj.
(x) Leskinen Matti, kunnanhallituksen edustaja
(-) Maisila Carita, kunnanjohtaja
(x) Bergfors Anniina, vapaa-aikasihteeri
(x) Jurttila-Nurminen Taina, kirjastonhoitaja
(-) Sjöholm Suvi, nuorisovaltuuston edustaja

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

§ 18 - 25

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Janne Gustafsson ja Maarit Kraappa Pöytäkirjantarkastus suoritetaan 30.09.2021 kirjastossa.
Puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirjanpitäjä

Olli-Pekka Aalto
Taina Jurttila-Nurminen
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet
on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika
Marttila 30.09.2021
Allekirjoitukset

PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT
YLEISESTI
NÄHTÄVILLÄ

Janne Gustafsson
Aika ja paikka
Marttilan kunnan www-sivuilla 01.10.2021
Virka-asema

Kirjastonhoitaja

Maarit Kraappa

Allekirjoitus

Taina Jurttila-Nurminen
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18 § Hyvinvointilautakunnan toimialan esittely
Hyvinvointilautakunnan tehtäviin kuuluvat hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kirjasto- ja
tietopalvelut, kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut, nuorisopalvelut sekä eriarvoisuuden vähentäminen ja osallisuuden vahvistaminen.
Hyvinvointilautakunta johtaa ja kehittää alaistaan palvelualuetta 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.
Hyvinvointilautakunnassa on 7 jäsentä, joista jokaiselle on nimetty henkilökohtainen varajäsen.
Kirjastonhoitaja toimii lautakunnan esittelijänä. Kirjastonhoitaja ja vapaa-aikasihteeri valmistelevat kumpikin omaan toimialaansa kuuluvat asiat. Vapaa-aikasihteeri osallistuu lautakunnan
kokouksiin (Hyvinvointilautakunta 16052019, § 17). Nuorisovaltuuston edustajalla on läsnäolooikeus julkisten asioiden osalta. Lisäksi lautakunnan kokouksiin voivat osallistua kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanhallituksen edustajakseen nimeämä henkilö ja kunnanjohtaja.
Hyvinvointilautakunnan ja viranhaltijoiden tehtävät ja päätösvalta sekä kokousmenettely on kirjattu Marttilan kunnan hallintosääntöön.
Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali tallennetaan Microsoftin SharePointpalveluun. Kokouskutsu lähetetään lh.marttila.fi-sähköpostiosoitteeseen. 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 2021
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

37 050
-381 810
-344 760

Toiminnalliset tavoitteet ja strategiset linjaukset on kirjattu kunnan talousarvioon.
Päätösehdotus:
Hyvinvointilautakunta merkitsee toimialan esittelyn tiedokseen.
Päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi.

Lisätietoja: vapaa-aikasihteeri Anniina Bergfors puh 044 744 9410 (liikunta- ja nuorisopalvelut),
kirjastonhoitaja Taina Jurttila-Nurminen, puh. 044 084 5342 (kirjasto- ja kulttuuripalvelut)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 01.10.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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19 § Hyvinvointilautakunnan edustajan nimeäminen vanhus- ja vammaisneuvostoon toimikaudeksi 2021–2025
Kunnanhallitus 23.8.2021/162 § pyytää hyvinvointilautakuntaa nimeämään edustajansa vanhusja vammaisneuvostoon toimikaudeksi 2021–2025.
Marttilan kunnassa toimii vanhus- ja vammaisneuvosto, jonka tehtävänä on kuulla ikäihmisiä ja
vammaisia edustavien Marttilassa toimivien järjestöjen ja muiden tahojen näkemyksiä.
Valtuustokaudella 2017–2021 vanhusneuvostossa on ollut kunnan edustajina sosiaalipalvelujohtaja, vapaa-aikasihteeri ja kirjastonhoitaja. Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvostossa on ollut
edustaja Eläkeliiton Marttilan yhdistyksestä, Marttilan seudun Oikeutta Eläkeläisille ry:stä, Marttilan Sotaveteraanit ry:stä, SPR:n Marttilan yhdistyksestä, Marttilan seurakunnasta ja vammaisten edustaja.
Kunnanhallitus on valinnut vanhus- ja vammaisneuvostoon toimikaudeksi 2021–2025 Marttilan
kunnasta viranhaltijaedustajiksi seuraavat henkilöt:
- sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala
- vapaa-aikasihteeri Anniina Bergfors
- kirjastonhoitaja Taina Jurttila-Nurminen
Kunnanhallitus päätti pyytää, että sosiaalilautakunta ja hyvinvointilautakunta sekä Eläkeliiton
Marttilan yhdistys, Marttilan seudun Oikeutta Eläkeläisille Osasto ry, Marttilan Sotaveteraanit
ry, Martinkosken seurakunta ja SPR nimeävät edustajansa vanhus- ja vammaisneuvostoon
toimikaudeksi 2021–2025. Lisäksi sosiaalilautakuntaa pyydetään nimeämään vammaisten
edustaja.
Päätösehdotus:
Hyvinvointilautakunta nimeää edustajansa vanhus- ja vammaisneuvostoon toimikaudeksi 2021–
2025.
Päätös:
Hyvinvointilautakunta nimeää vanhus- ja vammaisneuvostoon toimikaudeksi 2021–2025 hyvinvointilautakunnan edustajaksi Maarit Kraapan.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 01.10.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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20 § Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelma
Kunnanhallitus 28.6.2021/ 112 § on antanut ohjeet vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022–
2024 taloussuunnitelman laadintaan. Lautakuntien tulee antaa talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykset kunnanhallitukselle 1.10.2021 mennessä. Valtuusto hyväksyy talousarvion viimeistään 20.12.2021 kokouksessa.
Kuntalain mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvion on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.
Talousarvion lähtökohtana on valtuuston 10.6.2019 hyväksymä kuntastrategia ja tavoitteiden
toteuttamiseksi määritellyt toimenpiteet ovat talousarvion laadinnan lähtökohtana.
Tavoitteet on pyrittävä asettamaan siten, että ne kattavat tehtäväalueen perustehtävät ja ovat
toteutettavissa niihin osoitetuilla voimavaroilla. Tavoitteiden tulee olla selkeitä, jotta niitä voidaan
mitata mahdollisimman yksiselitteisillä ja konkreettisilla mittareilla ja menetelmillä. Mittarit voivat
olla määrällisiä tai laadullisia.
Määrärahat asetetaan valtuustoon nähden sitoviksi tulosaluetasolla.
Talousarvion laadinnassa lähtökohtana on 0-budjetti. Toiminnan laajennuksista tulee lähtökohtaisesti pidättäytyä elleivät ne perustu esim. lainsäädännöllisiin velvoitteisiin.
Vuosien 2022–2024 taloussuunnitelmassa otetaan huomioon ne hankkeet ja toiminnan muutokset, jotka perustuvat kunnan toimintojen kehittämiseen aikaisemmin hyväksyttyjen suuntaviivojen mukaisesti.
Talousarvio laaditaan nykyisten kustannuspaikkojen ja tilikartan mukaan.
Hyvinvointilautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2022 ei sisällä uusia toimintoja,
ehdotuksessa on varauduttu tuleviin sähkö- ja lämmityskulujen nousuun.
Vuodesta 2022 alkaen Palaisten käyttötalouden menot sisältyvät liikuntatoimen menoihin.
Viitemateriaali: Ohje vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelman
laatimiseksi
Liite 1: Hyvinvointilautakunnan vuoden 2022 talousarvioehdotus ja vuosien 2022-–2024
taloussuunnitelma
Päätösehdotus: Hyväksytään hyvinvointilautakunnan vuoden 2022 talousarvioehdotus ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelma kunnanhallitukselle esitettäväksi.
Päätös:
Hyväksyttiin hyvinvointilautakunnan vuoden 2022 talousarvioehdotus ja vuosien 2022–2024
taloussuunnitelma kunnanhallitukselle esitettäväksi.
Lisätietoja: vapaa-aikasihteeri Anniina Bergfors puh 044 744 9410 (liikunta- ja nuorisopalvelut),
kirjastonhoitaja Taina Jurttila-Nurminen, puh. 044 084 5342 (kirjasto- ja kulttuuripalvelut)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 01.10.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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21 § Marttilan kirjastoaineiston valintaperusteet ja kulttuuritoiminta
Marttilan kunnan hallintosäännön 21 § mukaan hyvinvointilautakunta päättää perusteet, joiden
mukaan kirjaston aineistokokoelmia talousarvion rajoissa täydennetään.
Kirjastonhoitaja Taina Jurttila-Nurminen on laatinut Marttilan kirjastoaineiston valintaperusteet,
jotka sisältävät mm. kirjastoaineiston valinnan, arvioinnin, varastointi- ja poistoperiaatteet sekä
kulttuuritoiminnan tavoitteet. Perusteita tarkistetaan kerran valtuustokaudessa ja päivitetään
tarvittaessa.
Liite 2: Marttilan kirjaston valintaperusteet ja kulttuuritoiminta
Päätösehdotus:
Hyväksytään Marttilan kirjastoaineiston valintaperusteet ja kulttuuritoiminnan tavoitteet.
Päätös:
Hyväksyttiin Marttilan kirjastoaineiston valintaperusteet ja kulttuuritoiminnan tavoitteet.

Lisätietoja: kirjastonhoitaja Taina Jurttila-Nurminen, puh. 044 084 5342

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 01.10.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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22 § Urheilukentän kunnostuksen suunnittelun kilpailutus
Marttilan urheilukenttä on kunnostettu viimeksi vuonna 1985. Vuodelle 2021 on investoitu
10 000 € urheilukentän suunnittelutyötä varten.
Tarjouksia pyydettiin urheilukentän kunnostuksen suunnittelusta Spesifix Oy:ltä, Ramboll Finland Oy:ltä ja Ark Ks Oy:ltä lisäksi Marttilan kunnan kotisivuilla julkaistiin kaikille avoin tarjouspyyntö. Tarjousten jättöaika päättyi 13.9.2021 kello 16.00. Tarjoukset avattiin 20.9.2021. Määräaikaan mennessä jätettiin 4 tarjousta. Tarjouksen jättivät Ramboll Finland Oy, Sweco Infra &
Rail Oy, Aluetaito Oy ja Sitowise Oy.
Palvelun tuottajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaja. Hintapisteiden osuus on 85 % ja laatupisteiden osuus 15 %.
Tarjouksen suunnittelutoimeksianto sisältää seuraavia toimenpiteitä ja osatehtäviä selvityksineen:
- tarvittavien maaperätutkimusten ja mittausten suorittaminen
- työkohtaisten piirustusten ja rakennustyöselostusten laadinta sekä suunnittelukokouksiin osallistuminen (suunnittelun aloituskokous Marttilassa)
- suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kustannuksien arviointi
- tarvittavien rakentamisasiakirjojen, kuten urakkaohjelma, turvallisuusasiakirja, tarjouspyyntökirje, tarjouslomake sekä lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelon laadinta
Suunnittelutehtävät:
- hulevesien ohjauksen suunnittelu ja siihen liittyen salaojien ja sadevesikaivojen tutkiminen
- juoksuradan reunojen uudistuksen suunnittelu
- spurtan-pinnoitteen (tai vastaavan pinnoitteen) suunnittelu hyppypaikalle
- kahden uuden spurtan-pinnoitteisen (tai vastaavan pinnoitteen) radan suunnittelu (50–60 metriä) kentän viereen sekä kahden pituushyppypaikan suunnittelu ratojen päätyyn
- muutamien istumapaikkojen suunnittelu kentän reunalle (noin 20 hengelle, koulun käyttöön)
- vanhan pituushyppypaikan muuntaminen nurmeksi
- uudet patjat/suojat korkeushyppyyn ja seiväshyppyyn sekä kupolit heittopaikoille (kuularinki ja
moukaririnki)
- yleisurheilukentän aitauksen suunnittelu (optiona toteutuksessa)
Liite 3. Avauspöytäkirja Urheilukentän kunnostuksen suunnittelu
Liite 4. Tarjousten vertailu Urheilukentän kunnostuksen suunnittelu
Päätösehdotus:
Hyvinvointilautakunta päättää, että urheilukentän kunnostuksen suunnittelu hankitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta Aluetaito Oy:ltä.
Päätös:
Hyvinvointilautakunta päätti, että urheilukentän kunnostuksen suunnittelu hankitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta Aluetaito Oy:ltä, hankintahinta 11 130 €.
Tiedoksi: Tarjousten antajat
Lisätietoja: vapaa-aikasihteeri Anniina Bergfors puh 044 744 9410
Merk: Merja Tuominen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20.30.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 01.10.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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23 § Ilmoitusasiat
Marttilan kunnanhallitus
24.5.2021
79 § Kokoomuksen valtuustoaloite harrastustakuu
14.06.2021
101 § Osavuosiraportti ajalta 1.1.-30.4.2021
28.06.2021
111 § Luottamushenkilöiden sähköpostiosoite
112 § Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman laatimista koskevat
ohjeet
113 § Riskien arviointi työpaikalla
125 § Hyvinvointilautakunnan vaali valtuustokaudeksi 2021-2025
23.8.2021
154 § Talouden toteutuma ajalta 1.1.-30.6.2021
158 § Kunnanhallituksen edustajat lautakunnissa valtuustokaudella 2021-2025
Marttilan kunnanvaltuusto
14.6.2021
32 § Osavuosiraportti ajalta 1.1.-30.4.2021
34 § Vuoden 2020 tilinpäätös
35 § Tilintarkastuskertomus 2020
36 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020
16.8.2021
49 § Kunnanhallituksen vaali
54 § Hyvinvointilautakunnan vaali valtuustokaudeksi 2021-2025
www.kulttuuriretkelle.fi -hanke
Varsinaista kulttuuria (VARKU) -hanke

Päätösehdotus:
Merkitään oheiset asiakirjat lautakunnalle tietoon saatetuksi.
Päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 01.10.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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24 § Muut asiat
Ei muita asioita.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 01.10.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

MARTTILAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Hyvinvointilautakunta

29.09.2021

4/2021

37

25 § Muutoksenhaku
1. Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: pykälät: 18, 20, 23, 24
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät: 19, 21 ,22, 25
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: 19 ,21, 22, 25

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 01.10.2021 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 01.10.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

