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KOKOUSAIKA
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KOKOUSPAIKKA

Marttilan kunnankirjasto

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

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

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
() Leskinen Matti
() Björk Kati
() Salo-Ylitalo Kirsi
() Kujanpää Jarmo
(x) Saari Jarmo

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

§ 16-24

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sanna Lehti ja Petri Prusila. Pöytäkirjantarkastus
suoritetaan 20.5.2019 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 20.5.2019
Allekirjoitukset

PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT
YLEISESTI
NÄHTÄVILLÄ

Aika ja paikka
Marttilan kunnan www-sivuilla 21.5.2019
Virka-asema

Kirjastonhoitaja

Allekirjoitus

Taina Jurttila-Nurminen
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16 §
Hyvinvointilautakunnan esittelijän varahenkilö
Marttilan kunnan hallintosäännön 8§ mukaan hyvinvointilautakunnan esittelijänä toimii vapaaaikasihteeri, 1.7.2019 alkaen esittelijänä toimii kirjastonhoitaja.
25.2.2019 pidetyssä kokouksessa hyvinvointilautakunta päätti, että hyvinvointilautakunnan esittelijänä toimii kirjastonhoitaja, mikäli vapaa-aikasihteeri on estynyt tai poissa kokouksesta. Järjestely on voimassa 15.3.2019 alkaen.
1.7.2019 alkaen lautakunnan esittelijänä toimivalle kirjastonhoitajalle ei ole nimetty varahenkilöä.
Kirjastonhoitaja:
Marttilan hyvinvointilautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikasihteeri, mikäli kirjastonhoitaja on
estynyt tai poissa kokouksesta. Järjestely on voimassa 1.7.2019 alkaen.
Hyvinvointilautakunta:
Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 21..05.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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17 §
Vapaa-aikasihteerin läsnäolo- ja puheoikeus hyvinvointilautakunnan kokouksessa
1.7.2019 alkaen
Marttilan kunnan hallintosäännön 127§ mukaan toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla kunnanhallituksen kokouksessa kuntalain 18.2 §:n mukaan sekä kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla muiden toimielinten kokouksessa, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa.
Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.
Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.
Nuorisovaltuusto voi nimetä edustajansa tekniseen lautakuntaan sekä sosiaali-, sivistys- ja hyvinvointi lautakuntaan. Edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksessa. Läsnäolo-oikeutta ei ole salassa pidettävien asioiden osalta.
Hyvinvointilautakuntaan on nimetty nuorisovaltuuston edustaja.
1.7.2019 alkaen hyvinvointilautakunnan kokouksessa kirjastonhoitaja valmistelee oman toimialansa asiat ja toimii esittelijänä, vapaa-aikasihteeri valmistelee ja toimii asiantuntijana oman
toimialansa asioissa.
Hyvinvointilautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden suunnittelun ja kehittämisen kannalta vapaa-aikasihteerillä tulisi olla puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa.
Kirjastonhoitaja:
Vapaa-aikasihteerillä on läsnäolo- ja puheoikeus hyvinvointilautakunnan kokouksissa 1.7.2019
alkaen.
Hyvinvointilautakunta:
Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 21..05.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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18 §
Kirjaston kokoelmasta poistetut kirjat
Hallintosäännön 34§ mukaan kirjastonhoitaja päättää kirjastoaineiston hankinnasta ja poistoista.
Vuonna 2018 kirjaston kokoelmasta poistettiin 1798 kirjaa hyvinvointilautakunnan hyväksymien
Marttilan kunnankirjaston kokoelmapolitiikka ja kulttuuritoiminnan perusteiden mukaisesti.
Kirjastonhoitaja:
Kirjaston kokoelmasta poistetut lasten kirjat lahjoitetaan päiväkodille. Aikuisten ja nuorten osaston poistokirjat lahjoitetaan Marttilan kirppisrallipäivinä 3.-4.8.2019 kirjastossa kävijöille. Kirjoja
ei voi varata etukäteen.
Hyvinvointilautakunta:
Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 21..05.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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19 §
Nuorisotoimen perusavustuksien jakaminen
Hyvinvointilautakunta on aiemmin tänä vuonna päättänyt jakaa nuorisotoimen perusavustuksina
5 000 €. Avustukset ovat julistettu haettaviksi ja määräaikaan mennessä (17.4.2019) lautakunnalle saapuivat seuraavat hakemukset:
2 000 €
2 000 €
1 700 €

Härkätien 4H-Yhdistys
MLL Marttilan Yhdistys
Marttilan Martit

yht.5 700 €
Hakemukset liitteineen esitellään kokouksessa.
Kirjastonhoitaja
Avustus myönnetään yhdistyksille, jotka järjestävät aktiivista toimintaa Marttilan kunnan alueella. Toiminnan aktiivisuutta kuvaa yhdistyksen järjestämien tapahtumien, toimintojen ja ryhmien
määrä sekä monipuolisuus ja näkyvyys nuorisotoimessa.
Hyvinvointilautakunta jakaa avustukset seuraavasti:
1 900 €
1 700 €
1 400 €

Härkätien 4H-Yhdistys
MLL Marttilan Yhdistys
Marttilan Martit

yht. 5 000 €

Hyvinvointilautakunta:
Lautakunta päätti yksimielisesti jakaa nuorisotoimen perusavustukset seuraavasti:
1 900 €
1 500 €
1 600 €

Härkätien 4H-Yhdistys
MLL Marttilan Yhdistys
Marttilan Martit

yht. 5 000 €

Merk. Hyvinvointilautakunnan jäsen Maarit Kraappa poistui kokouksesta esteellisenä tämän
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyyden syynä puoliso Härkätien 4HYhdistyksen hallituksen jäsen.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 21..05.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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20 §
Liikuntatoimen perusavustuksien jakaminen
Hyvinvointilautakunta on aiemmin tänä vuonna päättänyt jakaa liikuntatoimen perusavustuksina
7 500 €. Avustukset ovat julistettu haettaviksi ja määräaikaan mennessä (17.4.2019) lautakunnalle saapuivat seuraavat hakemukset:
Auranmaan Ratsastajat ry
400 €
Marttilan Murto
7 000 €
RASTI 88
1 500 €
yht. 8 900 €

Hakemukset liitteinen esitellään kokouksessa.

Kirjastonhoitaja:
Avustus myönnetään yhdistyksille, jotka järjestävät aktiivista toimintaa Marttilan kunnan alueella. Toiminnan aktiivisuutta kuvaa yhdistyksen järjestämien tapahtumien, toimintojen ja ryhmien
määrä sekä monipuolisuus ja näkyvyys liikuntatoiminnassa.
Hyvinvointilautakunta jakaa avustukset seuraavasti:
Auranmaan Ratsastajat ry
Marttilan Murto
Rasti 88
yht.

0 € (Vähäinen toiminta Marttilan kunnan alueella)
6 800 €
700 €
7 500 €

Hyvinvointilautakunta:
Lautakunta päätti yksimielisesti jakaa liikuntatoimen perusavustukset päätösehdotuksen mukaisesti.

Merk. Hyvinvointilautakunnan jäsen Mari Portaala poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyyden syynä jäsen Marttilan Murron hallituksessa.
Nuorisovaltuuston edustaja Eero Kanasuo poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyyden syynä vanhempi Marttilan Murron hallituksessa.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 21..05.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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21 §
Viranhaltijapäätökset
Kirjastonhoitaja:
08.05.2019 § 1 Kotiseutumuseon kesänäyttely ja aukioloajat
Kirjastonhoitaja:
Lautakunta ei käytä otto-oikeutta edellä esitettyyn viranhaltijapäätökseen.
Hyvinvointilautakunta:
Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 21..05.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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22 §
Tiedoksiannot lautakunnalle
Marttilan kunnanhallitus
25.04.2019
81 § Vapaa-aikasihteerin virkavalinta ja tehtäväkohtaisen palkan vahvistaminen
83 § Syyskauden 2019 kokousaikataulu
89 § Talouden toteutuma ajalta 1.1.-31.3.2019
90 § Verotulojen tilitykset ajalta 1.1.-30.4.2019
Kirjastonhoitaja:
Merkitään oheiset asiakirjat lautakunnalle tietoon saatetuksi.
Hyvinvointilautakunta:
Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 21..05.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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23 §
Muut asiat
- Saviseutu hiihtää –haastekampanjaan osallistui kuusi henkilöä ja he hiihtivät yhteensä 1424
km. Lautakunta palkitsee kaikki osallistujat.
- Härkähumut järjestään viikolla 34. Torstaina 22.8. Taiteiden ilta kirjastolla, päätapahtuma lauantaina 24.8. klo 10.00-13.00 Makumatka Marttilaan (järj. Marttilan Yrittäjät), Iltapäivällä Marttilan Nuorisoseuran järjestämä Bändi piknik.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 21..05.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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24 §
Muutoksenhaku
1. Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 21-24

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät 16-20
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 16-20

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 21..05.2019 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 21..05.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

