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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Todettiin.
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Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Pasi Eloranta ja Kati Lahtinen
Päätös
Valittiin Pasi Eloranta ja Jouni Lampinen.
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§ 70
Taloussuunnitelma 2020: sivistyslautakunta
HMKDno-2019-248
Valmistelija / lisätiedot:
Liisa Neronen
liisa.neronen@hameenkyro.fi
elämänlaatupalvelujen esimies, ma. hallintopäällikkö
Liitteet

1 Liite 1 sivistyspalvelut Tae2020 .pdf
2 Liite 2 Talousarvion tekstiosa.pdf
Kunnanhallitus antoi 26.8.2019 palvelualueille ulkoiset menot sisältävän talousarvion
kehyksen. Kehyksen suunnittelua varten palvelualueilta kerättiin etukäteen tiedossa
olevat merkittävät muutokset. Näihin kuului muun muassa lakisääteiset muutokset ja
uudet henkilöstömenot.
Kehys perustuu siihen, että koko kunnan talousarviossa tavoitteena on nollatulos,
jolloin toimintakate on 57 milj. euroa. Sivistyspalvelujen ulkoisten menojen kehys on
15.848.000 euroa. Lisäksi palvelualueiden tulee tehdä esitykset kunnanhallituksen
250 000 euron määrärahaan, joka kohdennetaan kertaluonteisiin, vuodelle 2020
kohdistuviin menoihin. Kunnanhallitus käsittelee ko. määrärahan jakamista 7.10.2019.
Lautakuntien tulee käsitellä talousarvionsa 27.9.2019 mennessä. Kunnanhallitus tekee
talousarvioesityksensä 4.11.2019 ja valtuusto päättää talousarviosta 18.11.2019.
Valtuuston, hallituksen ja lautakuntien yhteinen talousarvioseminaari pidettiin
9.9.2019. Sivistyslautakunnan talousarvioseminaari pidettiin 19.9.2019.
Lausunto asian ratkaisemiseksi, ma. hallintopäällikkö Liisa Neronen:
Sivistyslautakunta päättää
1. hyväksyä kehyksen mukaisen talousarvioesityksen liitteen 1 mukaisesti
2. hyväksyä talousarvion tekstiosan liitteen 2 mukaisesti
3. esittää kunnanhallituksen erikseen jaettaviin kohteisiin Joustavan
perusopetuksen kuluja 90.000 euroa
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Lautakunta päättää ma. hallintopäällikön esityksen mukaisesti.
Asian käsittely:
Keskustelun aikana sivistysjohtaja muutti esitystään seuraavasti:
Päätösesitykseen lisätään kohta 4.
Sivistyslautakunta päättää järjestää toimintaa Heinijärven varhaiskasvatus- ja
esiopetusyksikössä seuraavan viiden vuoden ajan (Tekninen lautakunta 12.3.2019 § 17)

Päätös
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Hyväksyttiin sivistysjohtajan muutetun esityksen mukaisesti:
Sivistyslautakunta päättää
1. hyväksyä kehyksen mukaisen talousarvioesityksen liitteen 1 mukaisesti
2. hyväksyä talousarvion tekstiosan liitteen 2 mukaisesti
3. esittää kunnanhallituksen erikseen jaettaviin kohteisiin Joustavan
perusopetuksen kuluja 90.000 euroa
4. järjestää toimintaa Heinijärven varhaiskasvatus- ja esiopetusyksikössä seuraavan
viiden vuoden ajan (Tekninen lautakunta 12.3.2019 § 17)
Tiedoksi
talousjohtaja, kunnanjohtaja, kunnanhallitus, tekninen lautakunta
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§ 71
Myllykolun teatterialueen vuokraaminen kesäksi 2020
HMKDno-2019-202
Valmistelija / lisätiedot:
Liisa Neronen
liisa.neronen@hameenkyro.fi
elämänlaatupalvelujen esimies, ma. hallintopäällikkö
Myllykolun kesäteatterin alue on sivistyspalvelujen hallinnoimaa aluetta, josta
maksetaan sisäistä vuokraa. Kesäteatteriesityksistä on ollut pitkäaikainen sopimus
Hämeenkyrön Näytelmäseuran ja F.E. Sillanpään seuran kanssa. Lautakunta päätti
sopimuksen loppumisesta 24.4.2019 §41.
Alue oli vuokrattu Hämeenkyrön FEStiwaalit ry:lle kesinä 2017 ja 2018. Viime kesänä
teatterissa ei ollut esitystä. Katsomon katoksen pystytys- ja purkamiskulut ovat noin
12.000 euroa. Kulut tulevat viiveellä Myllykolun sisäiseen vuokraan.
Vuokrausperiaatteita suunniteltiin 7.6.2019 pidetyssä palaverissa, jossa oli paikalla
kunnanjohtaja ja edustajat teknisistä palveluista, yrityspalveluista ja sivistyspalveluista.
Keskustelussa todettiin, että Myllykolun katsomon hoitokustannuksia ei
kokonaisuudessaan voida siirtää ulkopuoliselta perittävään vuokraan.
Hallintosäännön § 91 mukaan lautakunnat päättävät palvelualueen maksuista.
Lausunto asian ratkaisemiseksi, elämänlaatupalvelujen esimies Liisa Neronen:
Kesäksi 2020 teatterialue tarjotaan vuokralle seuravin ehdoin:
1. Alueen vuokra on 250 euroa /viikko. Koko kesän hinta on 2000 euroa. Tähän
lisätään vielä teknisten palvelujen neuvottelema parkkialueen vuokra
2. Sitovat tarjoukset koko kesän esityksestä halutaan 30.11.2019 mennessä. Tämän
jälkeen avataan haku yksittäisille viikoille
3. Yrityspalvelut hoitaa vuokrauksen markkinoinnin
4. Jos tarjoajia on useita, raati tutustuu tarjottuun ohjelmaan (mm. synopsis,
ohjaaja, käsikirjoittaja, näyttelijät). Raatiin kuuluu kunnanjohtaja, yrityspalvelujen
toimitusjohtaja, sivistysjohtaja, kansalaisopiston rehtori ja
elämänlaatupalvelujen esimies. Esitys valitaan taiteellisen tason perusteella.
5. Elämänlaatupalvelujen esimies tekee päätöksen alueen vuokraamisesta
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Lautakunta päättää elämänlaatupalvelujen esimiehen lausunnon mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
kunnajohtaja, tekniset palvelut, yrityspalvelut, kansalaisopiston rehtori
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Perusturvalautakunta, § 47,28.08.2019
Sivistyslautakunta, § 72, 25.09.2019
§ 72
Hämeenkyrön ikäohjelma: sivistyslautakunnan edustaja
HMKDno-2019-347
Perusturvalautakunta, 28.08.2019, § 47
Valmistelijat / lisätiedot:
Satu Vina, Sirpa Hiltunen
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluista (28.12.2012/980) eli vanhuspalvelulaki velvoittaa kuntia tekemään
suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi (5§). Hämeenkyrön ikäohjelma on
hyväksytty vuonna 2002 vuosille 2002–2030. Vuonna 2013 Ikäohjelma on päivitetty
vuosille 2013 - 2016. Edellä mainitut ohjelmat ovat oheismateriaalina.
Ikäohjelman tavoitteita ja toimenpide-ehdotuksia laadittaessa tulee ottaa huomioon
ikääntyvien hyvinvoinnin - ja terveyden edistäminen ja palvelurakenteisiin ja
toimintatapoihin kohdistuvat haasteet kuten matalankynnyksen palvelut, ohjaus ja
neuvonta, väestön ikääntyminen, monimuotoisten palveluiden sujuvuus,
yhteensovittaminen, valvonta ja ajantasainen, uudistuva lainsäädäntö sekä työvoiman
saatavuus ja pysyvyys.
Väestön ikääntyminen vaikuttaa kunnan kaikkien toimialojen palveluihin ja sen vuoksi
ikääntyneiden määrän lisääntyminen ja ensisijaisesti hämeenkyröläisten ikääntyvien
kotona elämisen ja asumisen tukeminen, osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet on
otettava huomioon sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi muun muassa ympäristön
suunnittelussa, rakentamisessa ja muiden kunnallisten palvelujen suunnittelussa ja
järjestämisessä. Ikäohjelma on laadittava luottamushenkilöiden, henkilöstön,
kolmannen sektorin ja seurakunnan yhteistyönä. Ikäohjelman hyväksyy
kunnanvaltuusto ja ohjelma tarkistetaan valtuustokausittain.
Hämeenkyrön ikäohjelma tulee päivittää vastaamaan tämän päivän ja tulevaisuuden
palvelutarpeisiin ja tulevaisuuden haasteet on linjattava uudelleen tehdyn
suunnitelman (Suunnitelma ikäihmisten yhteen sovitetusta palvelukokonaisuudesta
Pirkanmaan maakunnassa) sisältöpainotusten mukaisesti huomioiden paikalliset
ikäihmisten tarpeet ja kuntastrategia. Suunnitelma on oheismateriaalina.
Päivittämistä varten asetetaan työryhmä, johon kutsutaan eri tahoilta edustajat ja
johon lautakunta päättää sekä lautakunnan että työntekijöiden edustajat.
Ehdotus
Esittelijä: Taina Niiranen, sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta päättää
1. asettaa työryhmän Hämeenkyrön ikäohjelman päivittämiseksi ja nimeää kaksi
edustajaansa työryhmään
2. nimetä työryhmään viranhaltijaedustajiksi sosiaalijohtaja Taina Niirasen,
kotihoidon päällikkö Sirpa Hiltusen, asumispalveluiden päällikkö Satu Vinan ja
apulaisosastonhoitaja Kati Kola-Huhtalan
3.
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3.
4.
5.
6.
7.

pyytää Hämeenkyrön seurakuntaa nimeämään edustajansa työryhmään
pyytää sivistyslautakuntaa nimeämään edustajansa työryhmään
pyytää teknistä lautakuntaa nimeämään edustajansa työryhmään
pyytää vanhusneuvostoa nimeämään edustajansa työryhmään
todeta työryhmän kuulevan muita asiantuntijoita harkitsemassaan laajuudessa
sekä pyytävän tarpeellisia lausuntoja
8. valita puheenjohtajaksi Satu Vinan ja varapuheenjohtajaksi Sirpa Hiltusen
9. määrätä työryhmän sihteeriksi hallinto- ja talousasiantuntija Tuula Niemisen
10. määrätä työryhmän tehtäväksi tuottaa esitys Hämeenkyrön ikäohjelmaksi
31.12.2020 mennessä.
Muutettu ehdotus
Kokouksessa esittelijä mutti ehdotusta siten, että perusturvalautakunta päättää
pyytää myös Rönsy ry:tä nimeämään edustajansa työryhmään.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti
1. asettaa työryhmän Hämeenkyrön ikäohjelman päivittämiseksi ja nimetä
työryhmään edustajikseen Jussi Niinenmaan ja Hannele Nordforsin
2. nimetä työryhmään viranhaltijaedustajiksi sosiaalijohtaja Taina Niirasen,
kotihoidon päällikkö Sirpa Hiltusen, asumispalveluiden päällikkö Satu Vinan ja
apulaisosastonhoitaja Kati Kola-Huhtalan
3. pyytää Hämeenkyrön seurakuntaa nimeämään edustajansa työryhmään
4. pyytää sivistyslautakuntaa nimeämään edustajansa työryhmään
5. pyytää teknistä lautakuntaa nimeämään edustajansa työryhmään
6. pyytää vanhusneuvostoa nimeämään edustajansa työryhmään
7. pyytää Rönsy ry:tä nimeämään edustajansa työryhmään
8. todeta työryhmän kuulevan muita asiantuntijoita harkitsemassaan laajuudessa
sekä pyytävän tarpeellisia lausuntoja
9. valita puheenjohtajaksi Satu Vinan ja varapuheenjohtajaksi Sirpa Hiltusen
10. määrätä työryhmän sihteeriksi hallinto- ja talousasiantuntija Tuula Niemisen
11. määrätä työryhmän tehtäväksi tuottaa esitys Hämeenkyrön ikäohjelmaksi
31.12.2020 mennessä.

Sivistyslautakunta, 25.09.2019, § 72
Valmistelija / lisätiedot:
Liisa Neronen
liisa.neronen@hameenkyro.fi
elämänlaatupalvelujen esimies, ma. hallintopäällikkö
Perusturvalautakunta pyytää sivistyslautakuntaa nimeämään edustajansa
Hämeenkyrön ikäohjelman päivittämistä varten asetettuun työryhmään.

Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Lautakunta valitsee työryhmään edustajan.
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Päätös
Sivistyslautakunta valitsi edustajakseen Hannamaija Oinosen.
Tiedoksi
perusturvalautakunta ja työryhmän sihteeri
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§ 73
Viranhaltijoiden päätösluettelo
Valmistelija / lisätiedot:
Liisa Neronen
liisa.neronen@hameenkyro.fi
elämänlaatupalvelujen esimies, ma. hallintopäällikkö
Sivistyspalvelut, viranhaltijapäätökset 8-9/2019
Sivistysjohtaja:
Koordinoivan eritysopettajan nimittäminen lukuvuodeksi 2019-2020
Elämänlaatupalvelujen esimies:
Iltaohjaajan valinta Nuorisopalveluihin § 8
Iltaohjaajan valinta Nuorisopalveluihin § 9
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Lautakunta merkitsee viranhaltijoiden päätösluettelot tiedokseen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 74
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Liisa Neronen
liisa.neronen@hameenkyro.fi
elämänlaatupalvelujen esimies, ma. hallintopäällikkö
Ilmoitukset
1. Kunnanhallitus
26.8.2019 § 116; Taloussunnitelma 2020
16.9.2019 § 137; Tietosuojavastaavan nimeäminen
2. Tekninen lautakunta 27.8.2019
§ 64; Sisäiset tilavuokrat 2020
§ 65 Sisäiset ateriahinnat ja keittiötilojen tilapäinen vuokraaminen 2020
3. Perusturvalautakunta 28.8.2019
§ 47; Hämeenkyrön ikäohjelman päivittäminen
4. Ponnen kirje koskien urheilukentän kunnostusta
5. Nuorisovaltuusto
Muistio kokouksesta 26.8.2019
6. Talousarvion toteuma 8/2019
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedokseen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Muutoksenhakukielto
§68, §69, §70, §72, §73, §74
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl
50 § 2 mom.)
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Oikaisuvaatimus
§71
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää ei lueta
oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja
se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään on Hämeenkyrön kunnan
sivistyslautakunta.
Postiosoite: Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero: 03 - 565 23000

