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11.04.2019

KOKOUSAIKA

Torstaina 11.04.2019 klo 19.00-19.45

KOKOUSPAIKKA

Marttilan kunnankirjasto

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Jäsen
(x) Torkkeli Mikko, puheenjohtaja
(x) Lehti Sanna, varapuheenjohtaja
(-) 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) Grönroos Liisa, kunnanhallituksen edustaja
(-) Maisila Carita, kunnanjohtaja
(-) Keskitalo Kirsti, vapaa-aikasihteeri
(x) Jurttila-Nurminen Taina, kirjastonhoitaja
(x) Kanasuo Eero, nuorisovaltuuston edustaja
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Varajäsen
() Tegel Mikko
() Järvilehto-Kylänpää Päivi
(x) Leskinen Matti
() Björk Kati
() Salo-Ylitalo Kirsi
() Kujanpää Jarmo
(x) Saari Jarmo

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

§ 10 - 16

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sanna Lehti ja Jarmo Saari. Pöytäkirjantarkastus
suoritetaan 11.4.2019 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 11.4.2019
Allekirjoitukset

PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT
YLEISESTI
NÄHTÄVILLÄ

Aika ja paikka
Marttilan kunnan www-sivuilla 15.0.4.2019
Virka-asema

Kirjastonhoitaja

Allekirjoitus

Taina Jurttila-Nurminen
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10 §
Sitoutuminen “Seudulliset kirjastokuljetukset” hankintaan
Turun kaupunki toteuttaa ”Seudulliset kirjastokuljetukset” seutuhankintana ja pyytää 18.3.2019
lähetetyllä sähköpostilla kuntia ilmoittamaan sitoutumisestaan toteutettavaan hankintaan viimeistään 22.3.2019. Mikäli sitoumusta hankintaan osallistumisesta ei toimiteta esitetyssä määräajassa, kunnan katsotaan jättäneen osallistumatta seutuhankintaan. Myöhempi liittyminen ei
ole mahdollista. Sitoutumista koskevaan määräaikaan voidaan kuitenkin pyynnöstä myöntää
kunnallisen päätöksenteon edellyttämää pidennystä, mikäli tämä on seutuhankinnan aikatauluihin nähden toteutettavissa. Kirjastonhoitaja Taina Jurttila-Nurminen on saanut pyynnöstä
pidennystä päätöksentekoon.
Tuleva seutuhankinta perustuu sopimukseen Turun seudun hankintayhteistyöstä 1.1.2019
alkaen.
Sopimuskausi alkaa 1.10.2019.
Kunnan johtoryhmässä on päätetty, että yhteishankinnat, jotka koskevat vain yhtä toimialaa,
päättää asiasta joko ao. viranhaltija tai lautakunta hankintaoikeuksien rajoissa. Seudulliset kirjastokuljetukset hankita koskee ainoastaan kirjastoa.
Kirjastonhoitaja:
Marttilan kunnan hyvinvointilautakunta sitoutuu osallistumaan Turun kaupungin toteuttamaan
Seudulliset kirjastokuljetukset” seutuhankintaan.
Hyvinvointilautakunta:
Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

Tiedoksi: hankinta-asiantuntija paivi.aaltonen@turku.fi
Lisätietoja: kirjastonhoitaja Taina Jurttila-Nurminen, puh. 044 0845 342

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 15.04.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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11 §
Sitoutuminen Turun kaupungin toteuttamaan AV-aineiston hankintaan
Turun kaupunki tulee toteuttamaan hankinnan ”AV-aineisto” seutuhankintana ja pyytää kuntia
ilmoittamaan sitoutumisestaan toteutettavaan hankintaan viipymättä, kuitenkin viimeistään
31.5.2019 klo 16.00 mennessä. Ilmoittautuminen on sitova ja kukin hankintaan osallistuva kunta
tulee tekemään valitun palveluntuottajan kanssa oman sopimuksensa. Mikäli sitoumusta hankintaan osallistumisesta ei toimiteta esitetyssä määräajassa, kunnan katsotaan jättäneen osallistumatta seutuhankintaan. Myöhempi liittyminen ei ole mahdollista. Sitoutumista koskevaan
määräaikaan voidaan kuitenkin pyynnöstä myöntää kunnallisen päätöksenteon edellyttämää
pidennystä, mikäli tämä on seutuhankinnan aikatauluihin nähden toteutettavissa.
Kyseessä on kirjastokäyttöön soveltuva av-aineisto sisältäen äänitteet, kuvatallenteet, konsolipelit ja musiikkiaineiston. Sopimus koskee ja sitä voi hyödyntää muissakin kuin kirjastoon suuntautuvissa kyseisen tuoteryhmän hankinnoissa. Suunniteltu sopimuskausi on 2 vuotta, jonka
jälkeen mahdollisuus kahteen yhden vuoden mittaiseen optiokauteen (2+1+1).
Tuleva seutuhankinta perustuu sopimukseen Turun seudun hankintayhteistyöstä 1.1.2019 alkaen.
Kunnan johtoryhmässä on päätetty, että yhteishankinnat, jotka koskevat vain yhtä toimialaa,
päättää asiasta joko ao. viranhaltija tai lautakunta hankintaoikeuksien rajoissa.
Seudullinen av-aineiston hankinta koskee ainoastaan kirjastoa.
Kirjastonhoitaja:
Marttilan kunnan hyvinvointilautakunta sitoutuu Turun kaupungin toteuttamaan AV-aineiston
hankintaan.
Hyvinvointilautakunta:
Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

Tiedoksi: hankinta-asiantuntija tapani.jarvinen@turku.fi
Lisätietoja: kirjastonhoitaja Taina Jurttila-Nurminen, puh. 044 0845 342

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 15.04.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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12 §
Valtionavustuspäätös / Boostia kirjastoon – manuaalisesta mallinnukseen
Lounais-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt (LSAVI/7519/2018) Marttilan kunnan hankkeelle Boostia kirjastoon – manuaalisesta mallinnukseen 5000,00 euroa kirjastojen alueellisen
ja paikallisen kokeilu- ja kehittämistoiminnan määrärahoista.
Myönnetyn avustuksen enimmäisosuus avustettavan hankkeen/toiminnan hyväksyttävistä kustannuksista on 80 %.
Avustuksen käyttöaika 01.04.2019 – 31.12.2020.
Kirjastonhoitaja:
Merkitään valtionavustuspäätös lautakunnan tietoon saatetuksi.
Hyvinvointilautakunta:
Annettiin tiedoksi.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 15.04.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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13 §
Kuntastrategia
Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan
toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.
Marttilan kunnan strategiaprosessi käynnistettiin elokuussa 2018 ja taustamateriaalina käytettiin vanhaa kuntastrategiaa, kuntalais- ja yrittäjäkyselyn vastauksia, kuntaa koskevia tilastoja ja
ennusteita sekä talouden tunnuslukuja.
Syksyn aikana strategiaa ovat työstäneet luottamushenkilöt, kunnan työntekijät, kuntalaiset erilaisissa kokoonpanoissa ja muut palveluiden käyttäjät. Kunnanvaltuusto vahvisti kokouksessaan 13.12.2018 arvot, vision ja painopisteet.
Strategiaa on valmisteltu luottamushenkilöiden strategiaseminaarissa ja seminaarin työskentelyn pohjalta johtoryhmä on hahmotellut liitteen mukaisia tavoitteita ja toimenpiteitä painopistealueiden alle.
Strategiatyötä on jatkettu työyksiköissä siten, että kukin toimiala työstää erityisesti oman toimialansa tavoite- ja toimenpideluonnoksia. Lautakunnat käsittelevät strategiaa 18.4. mennessä.
Kuntastrategia laaditaan aikajänteelle 2019 – 2025, visiossa tähdätään vuoteen 2030. Tavoitteena on, että kuntastrategia hyväksytään kesäkuussa 2019 kunnanvaltuustossa.
Strategialuonnokseen on lisätty hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan tavoitteita ja toimenpiteitä.
Liite 1: Strategialuonnos
Kirjastonhoitaja:
Lautakunta keskustelee strategiluonnoksesta.
Hyväksytään hyvinvointilautakuntaa koskevat tavoite- ja toimenpide-ehdotukset.
Hyvinvointilautalunta:
Lautakunta keskusteli strategialuonnoksesta ja hyväksyi hyvinvointilautakuntaa koskevat tavoite- ja toimenpide-ehdotukset.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 15.04.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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14 §
Tiedoksiannot lautakunnalle
Marttilan kunnanhallitus
04.03.2019
44 § Verotulojen tilitykset ajalta 1.1. – 28.2.2019
50 § Vapaa-aikasihteerin viran täyttäminen
28.03.2019
58 § Verotulojen tilitykset ajalta 1.1. – 31.3.2019
60 § Sairaus- ja tapaturmapoissaolotilasto ajalta 1.1.-31.12.2018
67 § Vuoden 2018 tilinpäätöksen allekirjoittaminen
70 § Talouden toteutuma ajalta 1.1.-28.2.2019
Kirjastonhoitaja:
Merkitään oheiset asiakirjat lautakunnalle tietoon saatetuksi.
Hyvinvointilautakunta:
Merkittiin tietoon saatetuksi.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 15.04.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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§ 15
Muut asiat
- Keskusteltiin mahdollisuudesta laajentaa pesäpallokenttää. Asiaa selvitellään Martintalon ja
koulun liikennejärjestelyjen yhteydessä.
- Nuorisovaltuuston aloite: Nuorisolle oma kokoontumispaikka tenniskentälle, johon tulisi katos,
koripallotelineet ym.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 15.04.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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16 §
Muutoksenhaku
1. Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 12,13,14,15

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät 10,11
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 10,11

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 15.04.2019 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 15.04.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

