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SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Jäsen
(x) Aalto Olli-Pekka pj.
(x) Gustafsson Janne vpj.
(x) Kotitalo Aaron
(- ) Sankari Eeva
(x) Kraappa Maarit
(x) Torkkeli Mikko Teams
(x) Tuominen Merja

Varajäsen
Tegel Mikko
Saari Jarmo
Koskinen Iiro
x Laaksonen Katri
Björk Kati
Prusila Petri
Hietalahti Sanna

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
(x) Lindeberg-Kaukonen Noora, koulunuorisotyöntekijä, asiantuntijana
pykälän 32 aikana

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

§ 32-40

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Janne Gustafsson ja Aaron Kotitalo. Pöytäkirjantarkastus suoritetaan 09.12.2021 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 09.12.2021
Allekirjoitukset

PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT
YLEISESTI
NÄHTÄVILLÄ

Janne Gustafsson
Aika ja paikka
Marttilan kunnan www-sivuilla 10.12.2021
Virka-asema

Kirjastonhoitaja

Aaron Kotitalo

Allekirjoitus

Taina Jurttila-Nurminen
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32 § Nuorisotoimen kehittämishanke
Opetus- ja kulttuuriministeriöltä voi hakea avustusta nuorisotyön ja -toimialan alueelliseen tai
paikalliseen kehittämishankkeeseen. Marttilan kunta on hakenut yhdessä Kosken Tl kunnan
kanssa avustusta yhteiseen hankkeeseen.
Hankkeen tavoitteena on Kosken Tl ja Marttilan kuntien nuorten osallisuuden lisääminen sekä
alueen nuorisotoiminnan kehittäminen nykynuorten tarpeita vastaavaksi. Tavoitteena on tehdä
tiivistä yhteistyötä alueen nuorisotoimijoiden, koulujen ja kolmannen sektorin kanssa. Hankkeessa tarkoituksena olisi palkata yksi nuorisokoordinaattori, jonka pääasiallinen toimintakenttä
olisi alueen koulut ja nuorisokoordinaattori olisi kehittämässä yhdessä nuorten ja nuorisopalveluiden kanssa uudenlaista vapaa-ajantoimintaa.
Toiminta ja kehitystyö pohjautuu nuorten kuulemiseen ja heiltä esille nousseihin toiveisiin. Ohjausryhmä on vahvasti mukana nuorisokoordinaattorin työnkuvan rakentamisessa sekä toiminnan suuntaamisessa. Ohjausryhmään kuuluu edustajia molemmista kunnista sekä yhteisiä
edustajia koulusta ja nuorisovaltuustosta.
Hankkeeseen haetaan avustusta valtiolta 90% osuudella kokonaisrahoituksesta. Omarahoitusosuus jaetaan tasan Kosken Tl ja Marttilan kesken.
Päätösehdotus:
Hyvinvointilautakunta valitsee edustajan hankkeen ohjausryhmään.
Päätös:
Koulunuorisotyöntekijä Noora Lindeberg-Kaukonen toi koulunuorisotoiminnan ajankohtaiset
kuulumiset ja kertoi nuorisotoimen kehittämishankkeesta.
Hyvinvointilautakunta valitsi Katri Laaksosen nuorisotoimen kehittämishankkeen ohjausryhmään.

Huom.: Koulunuorisotyöntekijä Noora Lindeberg-Kaukonen oli kokouksessa kutsuttuna asiantuntijana tämän asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Lisätietoja: vapaa-aikasihteeri Anniina Bergfors puh 044 744 9410

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 08.12.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

MARTTILAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Hyvinvointilautakunta

08.12.2021

6/2021

50

33 § Hyvinvointilautakunnan kokousajat vuonna 2022
Marttilan kunnan hallintosäännön mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. 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.
Päätösehdotus:
Hyvinvointilautakunta kokoontuu pääsääntöisesti keskiviikkoisin klo 19.00 kirjastossa tai sähköisessä toimintaympäristössä. Myös muita viikonpäiviä voidaan käyttää. Kokouskutsut lähetetään
vähintään neljä päivää ennen kokousta. Lautakunnan jäsenille lähetetään myös tekstiviesti lautakunnan kokouksen ajankohdasta vähintään viisi päivää ennen kokouksen ajankohtaa. Kokousten pöytäkirjat asetetaan tarkastamisen jälkeen nähtäviksi kunnan www-sivuille salassapitosäännöt huomioiden.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 08.12.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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34 § Nuorisotyön vapaaehtoistyöntekijän 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, 2011 Maarit Kraappa,
2017 Reetta Korpi ja 2018 Petri Prusila.
Lautakunta on pyytänyt ehdotuksia palkittavasta henkilöstä. Määräaikaan mennessä saapui
kaksi ehdotusta.
Päätösehdotus:
Hyvinvointilautakunta valitsee palkittavat tulleiden ehdotusten pohjalta.
Liite 1.Stipendit
Julkaisuvapaa 28.1.2022
Päätös:
Hyvinvointilautakunta päätti palkita sekä Päivi Korpiahon että Martti Suomisen vuoden 2021
nuorisotyön vapaaehtoistyöntekijöinä.
Julkaisuvapaa 28.1.2022.

Lisätietoja: vapaa-aikasihteeri Anniina Bergfors puh 044 744 9410

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 08.12.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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35 § Kulttuurin alueella ja kädentaidoissa menestyneet nuoret
Yhdessä urheilusaavutusten kanssa lautakunta pyysi ehdotuksia myös kulttuurin alueella ja
kädentaidoissa menestyneiltä nuorilta. Huomioitavan tulee olla nuori (7-29-vuotias) marttilalainen.
Lautakunta on pyytänyt ehdotuksia palkittavasta henkilöstä. Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään ehdotusta.
Päätösehdotus:
Koska yhtään ehdotusta palkittavista ei saapunut, hyvinvointilautakunta päättää, että kulttuurin
alueen ja kädentaidoissa menestyneitä nuoria ei tänä vuonna palkita.
Päätös:
Koska yhtään ehdotusta palkittavista ei saapunut, hyvinvointilautakunta päätti, että kulttuurin
alueen ja kädentaidoissa menestyneitä nuoria ei tänä vuonna palkita.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 08.12.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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36 § 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.
Lautakunta on pyytänyt ehdotuksia palkittavista urheilijoista. Määräaikaan mennessä saapui
yksi ehdotus.
Päätösehdotus:
Hyvinvointilautakunta valitsee palkittavat tulleen ehdotuksen pohjalta.
Liite 1.Stipendit
Julkaisuvapaa 28.1.2022.
Päätös: Hyvinvointilautakunta palkitsee menestyneen urheilijan tulleen ehdotuksen mukaisesti:
Wilhelmiina Mäkelä
Laji: Kuulantyöntö

Sijoitus: PM hopea

Ryhmä 4.

Julkaisuvapaa 28.1.2022.

Lisätietoja: vapaa-aikasihteeri Anniina Bergfors puh 044 744 9410

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 08.12.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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37 § 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 ryhmiä ohjaakin palkattu henkilö.
Ryhmien osallistumismaksujen lisäksi hyvinvointilautakunta päättää myös Martintalon ja muiden
liikuntapaikkojen käytöstä perittävistä maksuista sekä Palaisten saunamökin käytöstä perittävistä vuokrista.
Liite 2. Hinnasto
Päätösehdotus:
Hyvinvointilautakunta hyväksyy vapaa-aikasihteerin laatimat ehdotukset osallistumismaksuista
eri harrasteryhmissä, Martintalon ja muiden liikuntapaikkojen käytöstä perittävistä maksuista
sekä Palaisten saunamökin vuokrista.
Päätös:
Hyvinvointilautakunta päätti, että ulkopaikkakuntalaisilta järjestöiltä ja ryhmiltä perittävä Martintalon salin vuokra 1.7.2022 lähtien on 20 €/h/koko sali ja 15€/h/1/2 sali. Muita osin päätös on
ehdotuksen mukainen.
Liite 2. Hinnasto

Lisätietoja: vapaa-aikasihteeri Anniina Bergfors puh 044 744 9410

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 08.12.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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38 § Saapuneet kirjeet
Marttilan kunnanhallitus
21.10.2021
199 § Henkilöstön sairauspoissaolotilasto ajalta 1.1.-30.6.2021
208 § Vuoden 2022 talousarvion valmistelu
218 § Talouden toteutuma ajalta 1.1.-30.9.2021
229 § Kunnanhallituksen ja valtuuston kokousaikataulu kevätkaudella 2022

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 08.12.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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39 § Muut asiat
Lautakunta keskusteli hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan ajankohtaisista asioita.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 08.12.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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40 § Muutoksenhaku
1. Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: pykälät: 38,39

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät: 32-37,40
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: 32-37,40
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 08.12.2021 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 08.12.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

