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§ 27
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 18.5.2021. Kokouskutsu on
asetettu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 18.5.2021 (kuulutus 95/2021) ja
julkaistu UutisOivassa 20.5.2021.
Valtuutettu Perkonmäki on valtuuston päätöksellä 26.4.2021 pidätetty valtuutetun
tehtävästä ja hänen tilallaan on Perussuomalaisten 1. varavaltuutettu Kati Seppä.
Valtuutettu Toivola on ilmoittanut esteestä saapua valtuuston kokoukseen 16.1.2021
saapuneella sähköpostilla. Hänen tilalleen on kutsuttu Perussuomalaisten 2.
varavaltuutettu Harri Mokkila. Harri Mokkila on ilmoittanut puhelimitse 18.5.2021
esteestä saapua valtuuston kokoukseen ja hänen tilalleen on kutsuttu
Perussuomalaisten 3. varavaltuutettu Jukka Paavola.
Valtuutettu Arhenius on ilmoittanut sähköpostilla 19.5.2021 esteestä saapua
valtuuston kokoukseen. Hänen tilalleen on kutsuttu SDP:n 1. varavaltuutettu Sami
Mäkelä.
Valtuutettu Pylsy on ilmoittanut sähköpostilla 20.5.2021 esteestä saapua valtuuston
kokoukseen. Hänen tilalleen on kutsuttu Keskustan 2. varavaltuutettu Mikko Ahola.
Keskustan 1. varavaltuutettu Jarmo Kalliola on estynyt saapumasta kokoukseen.
Valtuutettu Schroderus on ilmoittanut sähköpostilla 20.5.2021 esteestä saapua
valtuuston kokoukseen. Hänen tilalleen on kutsuttu Kokoomuksen 1.
varavaltuutettu Erkki Norokorpi.
Vanhusneuvoston edustaja Hannele Nordfors on ilmoittanut sähköpostilla 17.5.2021
esteestä saapua valtuuston kokoukseen. Hänen tilallaan vanhusneuvoston edustajana
on Heikki Uusitalo.
Päätös
Todettiin.
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§ 28
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mika Laine ja Jouni Lampinen.
Valtuuston pöytäkirja laitetaan tietoverkkoon nähtäville heti kun se on allekirjoitettu ja
tarkastettu, viimeistään kuitenkin viikon kuluttua kokouksesta.
Päätös
Valittiin.
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Kunnanhallitus, § 119,17.05.2021
Kunnanvaltuusto, § 29, 24.05.2021
§ 29
Valtuustoaloite 2/2020; Hämeenkyrön vanhat talot -tapahtuma
HMKDno-2020-248
Kunnanhallitus, 17.05.2021, § 119
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiina Paloranta
tiina.paloranta@hameenkyro.fi
talous- ja hallintojohtaja
Valtuutettu Katariina Pylsy on jättänyt valtuuston kokouksessa 8.6.2020 seuraavan
valtuustoaloitteen:
"Hämeenkyrön Vanhat Talot -tapahtuma
Ehdotan, että Hämeenkyrössä järjestettäisiin vuonna 2021 Vanhat Talot -tapahtuma.
Kyseinen tapahtuma on järjestetty Hämeenkyrössä kolmena vuonna: 2014, 2015 ja 2017.
Vuosina 2014 ja 2015 tapahtuma järjestettiin vapaaehtoistoimin ja vuonna 2017
Hämeenkyrön Yrityspalveluiden hallinnoiman hankkeen turvin. Hankkeeseen saatiin Leader-
tukea. Yrityspalvelut Oy lähti mukaan tapahtuman tuottamiseen, koska sillä nähtiin olevan
kuntamarkkinoinnin kannalta merkittävää arvoa.
Hämeenkyrön ohella vastaavia tapahtumia on järjestetty Sastamalassa, Orivedellä,
Pirkkalassa, Nokialla ja Ylöjärvellä.
Syksyllä 2019 kaikki me Pirkanmaan Vanhta Talot -tapahtumien vastuulliset tuottajat
verkostoiduimme ja teimme yhteistyössä Vanhat Talot -tapahtumista ehdotuksen
Kulttuuripääkaupunkihaun avoimeen ohjelmahakuun.
Vanhat Talot -tapahtumat on todettu kaikissa tapahtumaa järjestäneissä kunnissa yleisöä
kiinnostaviksi ja yhteisöllisiksi. Vanhat Talot -tapahtumalla on nähty olevan merkittävää
imago- ja asukasmarkkinoinnillista arvoa. Lisäksi tapahtuman avulla pystytään kertomaan
kulttuurihistoriallisesti merkittävistä rakennuksista, niiden oikeaoppisesta remontoinnista
ja säilyttämisen tärkeydestä.
Vastaava tapahtuma pitäisi järjestää Hämeenkyrössä kunnan toimesta kesällä 2021.
Hämeenkyröllä on pitkä historia, paljon merkittäviä kantatiloja, kulttuurihistoriallisesti
arvokkaita rakennuksia ja myös merkittävää teollisuuden historiaan liittyvää
rakennuskantaa.
Tapahtuma olisi loistava mahdollisuus markkinoida Hämeenkyrön väylän uusia nopeita
yhteyksiä kaupunkiseudulle ja näin Korona-aikana markkinoida upeita rauhallisia
maaseutuasumisen ympäristöjä."
Hallitus lähetti aloitteen valmisteluun Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy:lle.
Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy:n toimitusjohtaja Markus Pikan vastaus
valtuustoaloitteeseen:
"Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy on lykännyt aloitteeseen vastaamista viime hetkeen
asti kesän 2021 suhteen Korona-epidemiasta johtuen. Yrityspalvelut on halunnut
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varmistaa, että meillä on käytettävissä paras mahdollinen tieto tai ennuste kesästä
2021, jotta pystytään toteamaan kesän 2021 mahdollisuudet järjestää isompia
tapahtumia.
Kuten muuallakin Pirkanmaalla Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy ei näe realistista
mahdollisuutta järjestää Hämeenkyrön Vanhat Talot – tapahtumaa vielä kesällä 2021
Korona-epidemiatilanteesta ja sen huonosta ennustettavuudesta johtuen tulevan
kesän osalta. Vanhat Talot – tapahtuma on luonteeltaan sellainen, että se kerää paljon
toisilleen tuntemattomia ihmisiä pieniin tiloihin, tässä tapauksessa suurimmaksi
osaksi ihmisten yksityisiin koteihin.
Hämeenkyrön Yrityspalvelut on suunnitellut yhteistyössä Hämeenkyrön eri
aktiivitahojen kanssa Landefest Hämeenkyrö – tapahtumaa elokuulle 2021, joka
järjestetään koko Hämeenkyrön alueella. Tapahtuman kuvaus on seuraavanlainen:
”Elokuun 27. - 29. päivä järjestetään Hämeenkyrössä Landefest -tapahtuma, jossa
paikalliset tilat ovat auki matkailijoille. Lähde sinäkin tutustumaan Hämeenkyrön eri
tiloihin ja maalaiselämään. Päivän aikana pääset näkemään, millaista elämä maaseudulla
on ja tutustumaan erilaisiin maatilojen eläimiin ja koneisiin. Luvassa on mukana
maaseututapahtuma upeissa hämeenkyröläisissä maisemissa. Tule mukaan viettämään
ikimuistoista päivää Hämeenkyröön! ”
Korona-epidemia ja sen tilanne kesän aikana vaikuttaa tietysti myös tuon kyseisen
tapahtuman järjestelyihin ja voi lykätä sitä vuodella eteenpäin. Hämeenkyrön
Yrityspalvelut ehdottaa, että Vanhat Talot – tapahtuma ja Landefest Hämeenkyrö
yhdistetään kesällä 2021 mahdollisuuksien mukaan ja järjestetään yhteisenä
tapahtumana maaseutu ja maaseudun elämä – teemalla. Kesä 2022 päätetään
erikseen myöhempänä ajankohtana tämän vuoden aikana."
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus esittää valtuustolle, että
1. vastaus valtuustolle on Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy:n lausunnon mukainen
2. aloite todetaan loppuunkäsitellyksi
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 24.05.2021, § 29
Hallitus 17.5.2021, 119 §.
Ehdotus
Hallitus esittää valtuustolle, että
1. vastaus valtuustolle on Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy:n lausunnon mukainen
2. aloite todetaan loppuunkäsitellyksi
Päätös
Hyväksyttiin.
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Tiedoksi
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Tekninen lautakunta, § 23,06.04.2021
Kunnanhallitus, § 107,03.05.2021
Kunnanvaltuusto, § 30, 24.05.2021
§ 30
Valtuustoaloite 10/2020; Kirsikkapuisto
HMKDno-2020-484
Tekninen lautakunta, 06.04.2021, § 23
Valtuutettu Katariina Pylsy on jättänyt seuraavan valtuustoaloitteen valtuuston
kokouksessa 14.12.2020:
"Esitän, että Hämeenkyrön kunta perustaa Hämeenkyrön vanhan urheilukentän
läheisyyteen kirsikkapuiston. Alue on toiminut matkailukäytössä ja sen kehittämistä on
muutenkin suunniteltu.
Suomen suurin kirsikkapuiden tihentymä on Helsingin Roihuvuoressa. Japanilaistyylisessä
puutarhassa ja Kirsikkapuistossa kasvaa yli 200 kirsikkapuuta. Hanami-juhlaa on
virallisesti vietetty Roihuvuoressa vuodesta 2008 alkaen. Kukinta sijoittuu Helsingissä
yleensä toukokuun toiselle ja kolmannelle viikolle sääoloista riippuen. Roihuvuoressa juhla
on ohjelmallisia koko perheen picknik-tapahtumia.
Hämeenkyrö parantaisi Kirsikkapuiston avulla vetovoimaisuuttaan ja kirkastaisi kunnan
medianäkyvyyttä sekä lisäisi matkailijoiden määrää ja kenties uusia asukkaitakin. Hyvin
hoidettu nurmikkopohjainen kirsikkapuisto olisi myös upea nähtävyys ja se täydentäisi
Hämeenkyrön lähiluontoverkostoa ja kukkapeltoja. Puiston hoito tarjoaisi myös nuorille
pientä kesätyötä. Lähiluonnolla, kukkapelloilla ja kukkivilla puistoilla on mielenterveyttä
parantavia vaikutuksia. Parhaiden terveyshyötyjen saamiseksi tarvitaan Hämeenkyröön
monipuolisia luontoalueita rauhoittumista sekä ulkoilua varten.
Tästä syötävästä puistosta pystytään luomaan todellinen kuntalaisten olohuone ja keidas,
jonne voidaan tulla esimerkiksi piknikille ja tapaamaan ihmisiä.
Esitän, että Hämeenkyrön kunta perustaa Hämeenkyrön vanhan urheilukentän
läheisyyteen kirsikkapuiston. Toinen perustamisvaihtoehto voisi olla, että Hämeenkyrön
kunnan taloudellisen tilanteen johdosta yritykset, yhdistykset, yhteisöt ja yksityiset henkilöt
ostavat puistosta haluamansa määrän omia nimikkopuitaan ja näin keventävät kunnan
perustamiskustannuksia.
Puistoon asennetaan taulu, johon merkitään kirsikkapuiden lunastaneiden henkilöiden,
yhdistysten tai yritysten nimet, jos puistosta myydään puiden osuuksia.
Puiden sato voidaan osittain tai kokonaan osoittaa yleiseen käyttöön kuntalaisille tai
jatkojalostaa Hämeenkyrö-tuotteeksi paikallisten yrittäjien kanssa. Kirsikka kannattaa
valikoida syötävän puiston lajikkeeksi useista syistä. Keväällä kirsikan kukinta-aika on lyhyt
mutta sitäkin kauniimpi. Esimerkiksi Japanissa vanhojen kirsikkapuiden kukinta-aika on
varsinainen
nähtävyys. Lisäksi kirsikkapuisto on helppohoitoinen.
Alkukesällä kirsikan kukinta saa henkäisemään syvään, loppukesällä punaisena loistavasta
puistosta pääsee poimimaan mehukkaita marjoja suoraan puusta. Vitamiini- ja
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antioksidanttipitoinen kirsikka on nimittäin yksi terveellisimmistä raaka-aineista.
Kirsikat ovat pullollaan antioksidantteja ja tulehduksia rauhoittavia yhdisteitä, jotka
hidastavat ikääntymistä ja suojaavat kroonisilta sairauksilta, kuten sydänsairauksilta ja
Alzheimerin taudilta. Kirsikoiden jalostusarvo on huomattava ja puiston tuotteista voisi
kehitellä vaikka mitä Hämeenkyrötuotteita.
Puiden istuttaminen on myös pitkäaikainen ilmastoteko, sillä puut toimivat hiilinieluina
vuosikymmenien ajan. Kirsikkapuut sitovat hiiltä pienehköstä koostaan huolimatta. Jos
istutettavia puita on esimerkiksi 24 kappaletta, sitovat ne 45 vuodessa 36 tonnia hiiltä,
mikä vastaa noin 132 tonnia hiilidioksidia".
Ehdotus
Esittelijä: Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja
Tekninen lautakunta toteaa, että taloudellisesta tilanteesta johtuen kunnalla ei ole
tässä vaiheessa resursseja tämän hankkeen toteuttamiseen. Lisäksi tekninen
lautakunta toteaa, että vaikka tässä vaiheessa hanketta ei pystytä toteuttamaan, se
voidaan lisätä tuleville vuosille suunniteltaviin hankkeisiin. Tilanne tarkastetaan
vuosittain osana talousarvion suunnittelua.
Päätös
Hyväksyttiin

Kunnanhallitus, 03.05.2021, § 107
Tekninen lautakunta 6.4.2021, 23 §.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus esittää valtuustolle
1. teknisen lautakunnan päätöksen vastaukseksi valtuustoaloitteeseen
2. aloitteen toteamista loppuunkäsitellyksi valtuustoaloitteena
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 24.05.2021, § 30
Hallitus 3.5.2021, 107 §.
Ehdotus
Hallitus esittää valtuustolle
1. teknisen lautakunnan päätöksen vastaukseksi valtuustoaloitteeseen
2. aloitteen toteamista loppuunkäsitellyksi valtuustoaloitteena.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Tiedoksi
Aloitteen tekijä; valtuutettu Pylsy, tekninen lautakunta, hallintopalvelusihteeri
Myllymäki
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Sivistyslautakunta, § 39,28.04.2021
Kunnanhallitus, § 120,17.05.2021
Kunnanvaltuusto, § 31, 24.05.2021
§ 31
Valtuustoaloite 3/2021; muistomerkki Paavo Yrjölälle Koskilinnan liikuntapuistoon
HMKDno-2021-104
Sivistyslautakunta, 28.04.2021, § 39
Valmistelijat / lisätiedot:
Liisa Neronen
liisa.neronen@hameenkyro.fi
elämänlaatupalvelujen esimies, kirjastotoimenjohtaja
Kokoomuksen valtuustoryhmä on jättänyt seuraavan valtuustoaloitteen valtuuston
kokouksessa 22.2.2021.
"Muistomerkki Paavo Yrjölälle Koskilinnan liikuntapuistoon
Esitämme, että kunta kilpailuttaa muistomerkin olympiavoittaja Paavo Yrjölälle.
Perustelu:
Paavo Yrjölän syntymästä tulee 120 vuotta 2022 ja hänen kymmenottelun kultamitalistaan
Amsterdamin olympialaisissa 100 vuotta 2028. Yrjölän saavutukset ovat kohottaneet
Suomen ja näin myös Hämeenkyrön mainetta.
Hän oli yleisurheilun moniottelija. On syytä korostaa hämeenkyröläisille esikuvan
merkitystä lasten ja nuorten liikunta- ja urheiluharrastusten virittämiseksi.
Koskilinnan alue on keskeinen, jossa kuntalaiset kokoontuvat kulttuuri- ja
urheiluharrastuksissaan.
Kunta saa yleistä julkisuutta ja mielenkiintoa jo muistomerkin kilpailutusvaiheessa.
Kunnan valtuusto on aina korostanut Hämeenkyrön näkyvyyden merkitystä. Tällä
hankkeella saamme sitä runsaasti, kunhan toteutus tehdään ammattimaisesti.
Olympiavoitto ei ole tänä päivänä kovinkaan todennäköinen suomalaisille yleisurheilussa.
Korostamme näin Paavo Yrjölän saavutuksia konkreettisesti keskeisellä paikalla
Hämeenkyrössä.
Mainittakoon, että Paavo Yrjölän poika Matti Yrjölä asuu Kyröskoskella ja on myös legenda
yleisurheilussa. Hän on myös erinomainen esikuva yleisurheilussa kuulantyöntäjänä ja
valmentajana."
Aloite on osoitettu toimialan perusteella sivistyslautakunnan käsittelyyn.
Muistomerkit ovat yleensä patsaita, muistolaattoja tai kunnianosoituksen kohteen
mukaan nimettyjä paikkoja. Hämeenkyröläisiä merkkimiehiä on kunnioitettu myös
tien nimillä, muun muassa Arvo "Poika" Tuominen ja Frans Emil Sillanpää ovat saaneet
nimikkotiensä. Paavo Yrjölällä on tällä hetkellä muistolaatta Timin kylällä Yrjölän
kotitilan läheisyydessä.
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Liikunta ja urheilu ovat keskeisesti mukana kunnan tarjoamissa palveluissa. Painopiste
on kuitenkin hyvinvointia ja terveyttä edistävässä liikunnassa, ei niinkään kilpaurheilun
edistämisessä. Olympialaisilla ja muulla huippu-urheilun areenoilla on vankka asema
kansallisessa urheilutoiminnassa. Kunnan palvelut keskittyvät hyvinvointitehtävään ja
mahdollisimman monen kuntalaisen saavutettavissa olevien
harrastusmahdollisuuksien edistämiseen. Kunnan rahoituksella kannattaa rakentaa
liikuntapaikkoja ja siten kannustaa mahdollisimman montaa kuntalaista harrastamaan
liikuntaa.
Muistomerkin mainitaan aloitteessa saavan yleistä julkisuutta ja
mielenkiintoa. Julkisuuskynnyksen ylittävät patsashankkeet ovat monesti saaneet
nimenomaan kielteistä julkisuutta tai olleet taideskandaaleja. Madeiralla sijaitsevalle
Cristiano Ronaldon näköispatsaalle naurettiin ympäri maailmaa. Jyväskylän kaupungin
rahoittama Matti Nykäsen patsas ”Höyhen” (2022) on herättänyt eripuraa, vaikka
kaupunkilaiset osallistettiin teoksen valintaan.
Patsas taidemuotona on vanhenemassa. Nouseva julkinen taide on valotaidetta,
ympäristötaidetta, digitaidetta tai muuten ajassa elävää taidetta. Vaikka
merkkihenkilöitä on syytä muistaa ja kunnioittaa, ja esikuvia aina tarvitaan, patsaat
kalskahtavat monen korviin poliittisten johtajien, etenkin diktaattoreiden vaatimalta
epäterveeltä henkilöpalvonnalta.
Monet viimeaikaiset patsaat ja muistomerkit, esimerkiksi Juha Miedon ”Legenda”
(Kurikka, 2020), Tapio Rautavaaran ”Kulkurin ja joutsen” (Helsinki, 2000) ja "Evakkoäiti"
(Helsinki, 2015) ovat yksityisten rahoittamia hankkeita. Mikäli Paavo Yrjölän patsas
todella halutaan Hämeenkyröön, jokin muu taho kuin kunta voi käynnistää
kansalaiskeräyksen patsaalle ja neuvotella muistomerkin mahdollisesta sijoituksesta
kunnan Elinypäristöpalvelujen kanssa. Juha Miedon patsas maksoi 130.000 euroa,
Matti Nykäsen patsas 140.000 euroa, "Evakkoäiti" 150.000 euroa ja Tapio Rautavaaran
patsas nykyrahaksi muutettuna 172.000 euroa.
Koskilinnan ja Jäähallin alueelle suunnitellaan laajaa ja monipuolista koko perheen
liikuntakeskusta, josta löytyy muun muassa liikennepuisto, piknik-alue, skeittiparkki ja
padel-kenttä nykyisten nurmikenttien, tenniskentän ja juoksuradan lisäksi. Hankehaku
ja rakentamisen kilpailuttaminen osalle aluetta on jo alkanut. Ison, kunnan
vetovoimaa lisäävän virkistysalueen nimeäminen Paavo Yrjölän Urheilupuistoksi
kunnioittaa urheilijasuuruutta ja tuo hänen nimensä positiivisesti niin kartoille kuin
alueen tarjonnasta nauttivien kuntalaisten mieliinkin.
Lausunto asian ratkaisemiseksi, elämänlaatupalvelujen esimies Liisa Neronen:
Sivistyslautakunta esittää vastaukseksi valtuustoaloitteeseen hallitukselle ja edelleen
valtuustolle, että Kyröskosken uudistettu liikunta-alue nimetään muistomerkkinä
Paavo Yrjölän Urheilupuistoksi.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Lautakunta päättää elämänlaatupalvelujen esimiehen lausunnon mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.

Hämeenkyrö
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
24.05.2021
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Kunnanhallitus, 17.05.2021, § 120
Sivistyslautakunta 28.4.2021, 39 §.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus esittää valtuustolle, että
1. Kyröskosken uudistettava liikunta-alue nimetään Paavo Yrjölän urheilupuistoksi,
sivistyslautakunta tekee vielä erillisen päätöksen nimen julkaisemisesta
2. aloite todetaan loppuunkäsitellyksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 24.05.2021, § 31
Hallitus 17.5.2021, 120 §.
Ehdotus
Hallitus esittää valtuustolle, että
1. Kyröskosken uudistettava liikunta-alue nimetään Paavo Yrjölän urheilupuistoksi,
sivistyslautakunta tekee vielä erillisen päätöksen nimen julkaisemisesta
2. aloite todetaan loppuunkäsitellyksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Aloitteen 1. allekirjoittaja, sivistyslautakunta, hallintopalvelusihteeri Myllymäki

Hämeenkyrö
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
24.05.2021

3/2021
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Kunnanhallitus, § 121,17.05.2021
Kunnanvaltuusto, § 32, 24.05.2021
§ 32
Valtuustoaloite 4/2021; kuntalaisen osallistuva budjetointi
HMKDno-2021-216
Kunnanhallitus, 17.05.2021, § 121
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiina Paloranta
tiina.paloranta@hameenkyro.fi
talous- ja hallintojohtaja
Kokoomuksen valtuustoryhmä on jättänyt seuraavan valtuustoaloitteen valtuuston
kokouksessa 26.4.2021:
"Valtuustoaloite, Kuntalaisen osallistuva budjetointi
Hämeenkyrön Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Hämeenkyrössä otetaan
käyttöön ns. kunnan osallistuva budjetointi vuosittaisella 10 000 euron määrärahalla
vuodesta 2022 alkaen.
Osallistuvassa budjetoinnissa kuntalaiset voivat ehdottaa esim. kunnan elinvoimaa ja
viihtyisyyttä lisääviä tai kuntalaisten hyvinvointia parantavia tekoja tai toimia. Kunnan
viranhaltijoiden, kuten johtoryhmän toimesta asiaa valmistellaan ja valitaan noin 10
kohdetta, joista kuntalaiset voivat äänestää mielestään parasta ehdotusta, joka sitten
toteutetaan talousarvion puitteissa. Tämä 10 000 euroa voi myös olla kunnan
omarahoitusosuus, mikäli kuntalaisen ehdotuksesta voidaan tehdä hanke ja hakea siihen
valtion rahoitusta.
Osallistuva budjetointi lisää kansalaisyhteiskunta kehitystä, demokratiaa, kiinnostusta
oman kunnan kehittämiseen ja tuo kunnan päätöksentekoa lähemmäksi kuntalaista.
Hämeenkyrö 25.4.2021
Hämeenkyrön Kokoomuksen valtuustoryhmä
Timo Mäkelä, Heidi Schroderus, Päivi Leskinen, Kauko Autio, Heimo Nordfors, Aki Tainio,
Kirsi Parhankangas"
Kunnan talousarviossa vuodelle 2020 oli varattuna 10 000 euroa osallistuvan
budjetoinnin kautta jaettavaksi. Menettely oli suunniteltu ja esitelty
hallitukselle. Hallitus antoi suullisesti luvan siihen, että määräraha voidaan jakaa
raadin päätöksen perusteella suoraan. Vuoden 2020 alkupuolella tullut
koronapandemia aiheutti tarpeen tehdä muutostalousarvio ja poistaa kaikki
määrärahat, jotka eivät olleet pakollisia. Osallistuvan budjetin määräraha poistettiin
tässä vaiheessa.
Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä
verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Sen
toteuttamiseen ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa menetelmää, vaan sitä voidaan
toteuttaa monin eri tavoin.

Hämeenkyrö
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
24.05.2021
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Osallistuvaa budjetointia voidaan käyttää monissa erilaisissa tilanteissa, monenlaisten
tarpeiden ja ongelmien ratkaisemisessa. Sitä voidaan hyödyntää, kun suunnitellaan ja
tehdään päätöksiä esimerkiksi investoinneista tai palveluista.
Kunnassa on olemassa suunnitelma osallistuvan budjetoinnin toteuttamiseksi ja
meillä on tiimi, joka on perehtynyt asiaan ja seuraa osallistuvan budjetoinnin
toteuttamista ja kokemuksia eri kunnista. Olemme liittyneet verkostoon, jossa
vaihdetaan kokemuksia tästä aiheesta.
Osallistuvan budjetoinnin kautta jaettavasta määrärahasta päättämiseen paras keino
on äänestys, jossa jokainen kuntalainen pystyy äänestämään. Äänestys täytyy
toteuttaa niin, että jokaisella on käytetävissään yksi ääni. Tämä vaatii vahvan
tunnistautumisen. Koululaiset ja opiskelijat voivat tunnistautua Wilma-tunnuksilla.
Osallistuvan budjetoinnin prosessi suunnitellaan valmiiksi, kunhan määräraha on
saatu budjettiin.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus esittää valtuustolle, että
1. vuoden 2022 talousarvion teon yhteydessä varataan 10 000 euron määräraha
osallistuvan budjetoinnin kautta jaettavaksi
2. toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 24.05.2021, § 32
Hallitus 17.5.2021, 121 §.
Ehdotus
Hallitus esittää valtuustolle, että
1. vuoden 2022 talousarvion teon yhteydessä varataan 10 000 euron määräraha
osallistuvan budjetoinnin kautta jaettavaksi
2. toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
aloitteen 1. allekirjoittaja, talous- ja hallintojohtaja Paloranta, hallintopalvelusihteeri
Myllymäki

Hämeenkyrö
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
24.05.2021

3/2021
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Kunnanhallitus, § 116,17.05.2021
Kunnanvaltuusto, § 33, 24.05.2021
§ 33
Valtuuston ja muiden toimielinten toimikauden jatkuminen 31.7.2021 saakka
HMKDno-2021-241
Kunnanhallitus, 17.05.2021, § 116
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiina Paloranta
tiina.paloranta@hameenkyro.fi
talous- ja hallintojohtaja
Laki kuntavaalien siirtämisestä tuli voimaan 29.3.2021. Vaalilain 144 §:ssä säädetystä
poiketen vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13. päivä kesäkuuta 2021.
Vuoden 2021 kuntavaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa, poiketen
kuntalaissa säädetystä, 1. päivänä elokuuta 2021 ja jatkuu toukokuun 2025 loppuun.
Vuoden 2017 kuntavaaleissa valittujen valtuustojen toimikausi jatkuu heinäkuun 2021
loppuun. Valtuutettu tai muu kuntalain 69 §:ssä tarkoitettu kunnan luottamushenkilö
voi niin halutessaan erota toimestaan kesäkuun 2021 alusta lukien valtuuston
toimikauden jatkumisen perusteella. Tällöin varavaltuutettu kutsutaan valtuutetun
tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja muuhun luottamustoimeen valitaan uusi
henkilö. Valtuutetun toimesta tai muusta kunnan luottamustoimesta erottamisesta on
ilmoitettava kirjallisesti valtuustolle tai luottamushenkilön valinneelle muulle
toimielimelle huhtikuun 2021 loppuun mennessä. Kukaan luottamushenkilöistä ei
ilmoittanut erostaan määräajassa.
Luottamustoimesta voi erota kuntalain säännösten mukaisesti myös pätevästä syystä
(Kuntalaki 70 §).
Valtuuston toimikauden jatkaminen merkitsee myös sitä, että valtuuston toimikautta
vastaavaksi toimikaudeksi valittujen kunnan muiden toimielinten jäsenten ja
luottamushenkilöiden toimikausi jatkuu vuoden 2021 heinäkuun loppuun ja edelleen
siihen saakka, kunnes heidän tilalleen on valittu uudet luottamushenkilöt elokuun
2021 valtuuston kokouksessa.
Kuntalain 69 §:n mukaan kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja
varavaltuutetut, kunnan toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän
toimielimiin valitsemat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedokseen valtuutettujen ja muiden
luottamushenkilöiden toimikauden jatkumisen heinäkuun 2021 loppuun ja edelleen
siihen saakka, kunnes heidän tilalleen on valittu uudet luottamushenkilöt elokuun
2021 valtuuston kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin.

Hämeenkyrö
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
24.05.2021
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Kunnanvaltuusto, 24.05.2021, § 33
Hallitus 17.5.2021, 116 §.
Ehdotus
Hallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedokseen valtuutettujen ja muiden
luottamushenkilöiden toimikauden jatkumisen heinäkuun 2021 loppuun ja edelleen
siihen saakka, kunnes heidän tilalleen on valittu uudet luottamushenkilöt elokuun
2021 valtuuston kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
lautakunnat

Hämeenkyrö
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
24.05.2021
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Kunnanhallitus, § 127,17.05.2021
Kunnanvaltuusto, § 34, 24.05.2021
§ 34
Ympäristöterveydenhuollon sopimuksen päivittäminen 2021
HMKDno-2021-234
Kunnanhallitus, 17.05.2021, § 127
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiina Paloranta
tiina.paloranta@hameenkyro.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Yhteistoimintasopimus ympäristöterveydenhuollon palveluista
2 Ympäristöterveydenhuollon uusi sopimusliite
Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen täydentäminen
tartuntatautien torjunnan osalta
Vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi tartuntatautilakiin on tehty rajoituksiin ja niiden
valvontaan liittyviä muutoksia. Aluehallintovirasto ja kunta valvovat toimialueellaan
yleisiä tiloja koskevien velvoitteiden ja rajoitusten sekä niitä koskevien päätösten
noudattamista. Tähän liittyvät valvonta, tarkastukset sekä hallinnolliset pakkokeinot.
Kuntien tartuntataudeista vastaavilla toimielimillä ei ole tosiasiallista mahdollisuutta
valvonnan suorittamiseen ja tarkastustoimintaan, joten luontevin toteuttajataho
kyseisille toimille olisi ympäristöterveydenhuolto. Sen mahdollisuus toteuttaa kyseisiä
tehtäviä tarkoituksenmukaisesti vaatii kuitenkin toimivallan siirtoa.
Tarkastustoimivallan lisäksi ympäristöterveydelle on mahdollista siirtää
pakkokeinotoimivaltaa määräysten antamisen osalta.
Ympäristöterveys Pirtevan jäsenkuntien (Pirkkala, Hämeenkyrö, Lempäälä, Nokia,
Vesilahti ja Ylöjärvi) edustajat tapasivat 26.3.2021 keskustelemaan koronarajoitusten
valvonnasta Pirtevan jäsenkunnissa. Tapaamisessa sovittiin, että
ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen (Pirteva) sopimusta päivitetään
siten, että kyseinen toimivalta delegoidaan ympäristöterveys Pirtevalle.
Toiminta-alueen nykyinen yhteistoimintasopimus on hyväksytty toiminta-alueen
kunnissa vuonna 2017. Sopimuksen liitteessä on lueteltu ne lait, joiden toimivalta
sisältyy yhteistoimintaan. Nyt käsittelyssä oleva muutos koskettaa tätä kyseistä liitettä.
Sopimuksen mukaan sopimusmuutokset hyväksytään osapuolten hallituksissa.
Toimivallan delegoinnin osalta kuitenkin valtuusto on toimivaltainen hyväksymään
muutoksen. Sopimusliitteen päivittämisen yhteydessä on korjattu myös muiden
liitteessä mainittujen säädösten ajantasaisuutta.
Tartuntatautilain covid-19 epidemiaa koskevat lainkohdat ovat voimassa väliaikaisesti
30.6.2021 saakka. Nyt tehtävä delegointi on voimassa myös, mikäli kyseisiä valtuuksia
jatketaan tai otetaan myöhemmin uudelleen käyttöön.
Pykälän liitteenä on muutettava sopimusliite ja yhteistoimintasopimus
ympäristöterveyshuollon palveluista.
Ehdotus

Hämeenkyrö
Kunnanvaltuusto
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Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus esittää, että valtuusto hyväksyy muutoksen yhteistoimintasopimuksen
ympäristöterveyshuollon palveluista toimivaltaa koskevaan liitteeseen.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 24.05.2021, § 34
Liitteet

1 Yhteistoimintasopimus ympäristöterveydenhuollon palveluista
2 Ympäristöterveydenhuollon uusi sopimusliite
Hallitus 17.5.2021, 127 §.
Ehdotus
Hallitus esittää, että valtuusto hyväksyy muutoksen yhteistoimintasopimuksen
ympäristöterveyshuollon palveluista toimivaltaa koskevaan liitteeseen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
olli.niemi@pirkkala.fi

Hämeenkyrö
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
24.05.2021

3/2021
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Tekninen lautakunta, § 41,11.05.2021
Kunnanhallitus, § 128,17.05.2021
Kunnanvaltuusto, § 35, 24.05.2021
§ 35
Muutostalousarvio 2/2021; investointiosan muutos, Hämeenkyrönväylä
HMKDno-2021-222
Tekninen lautakunta, 11.05.2021, § 41
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Luoma
jari.luoma@hameenkyro.fi
yhdyskuntatekniikan päällikkö
Hämeenkyrön kunnan ja väylänviraston välisessä 27.05.2020 allekirjoitetussa
(Valtatien 3 parantaminen välillä Kyröskoski - Hanhijärvi) sopimuksessa on sovittu
kohdassa 2.1 seuraavaa.
"Väylävirasto ei toteuta yksityistietä Y8 hankkeessan. Väylävirasto osallistuu tästä
säästyneellä 60 000 eurolla Hämeenkyrön kunnan rahoittamaan E3R3/4 ja M2
risteykseen toteutettavaan kiertoliittymään (Tasonnosto tiesuunnitelmaan nähden)."
Pirkanmaan ELY-keskuksen ja väyläviraston kanssa käydyissä keskusteluissa on tullut
esille (ELY:n ehdotus), että vt3:n maantieksi muuttuvalla Hanhijärvi - Kalalahti
osuudella ( n. 2 km) nykyinen ohituskaista voitaisiin muuttaa kevyen liikenteen
väyläksi poiskaivamisen sijaan.
Tämän johdosta kunta on pyytänyt Destialta kustannusarviota siitä, että myös nyt
rakenteilla olevaan M2 osuuteen Hanhijärven työssäkäyntialueelle rakennettaisiin
kevyen liikenteen väylä mikä mahdollistaisi jalan ja polkupyörällä liikkumisen
työssäkäyntialueella saakka.
Hämeenkyrön kunnalla on Hanhijärven työpaikka-alue parasta aikaa kaavoitettavana
kaavaehdotusta varten.
Kiertoliittymän ja kevyen liikenteen väylän rakentamisesta saadaan varsinainen
tarjous kun niiden suunnitelmat ovat valmistuneet. Etukäteen väylävirastolta ja
Destialta saatujen kustannusarvioiden hintahaarukka on 150 000 - 265 000 € sisältäen
suunnittelun.
Kiertoliittymän ja kevyen liikenteen väylän rakentamiselle ei ole varatttu määrärahaja
tälle vuodelle. Hämeenkyrönväylä hankkeelle on varattu 550 000 € vuodelle 2021.
Destian laskuttamat maksuerät vuonna 2021 ovat 500 000 €. Viime vuonna 2020
hankkeen määrärahasta jäi käyttämättä 265 000 €.
Ehdotus
Esittelijä: Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se
myöntäisi 300 000 € lisämäärärahaa Hämeenkyrönväylä hankkeelle kiertoliittymän ja
kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Hanhijärvelle Hämeenkyrönväylän
rakentamisen yhteydessä.
Päätös

Hämeenkyrö
Kunnanvaltuusto
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Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 17.05.2021, § 128
Tekninen lautakunta 11.5.2021, 41 §.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus esittää valtuustolle, että se myöntää 300 000 euron määrärahan Hanhijärven
alueen kevyenliikenteenväylän ja liittymän rakentamiseen.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 24.05.2021, § 35
Hallitus 17.5.2021, 128 §.
Ehdotus
Hallitus esittää valtuustolle, että se myöntää 300 000 euron määrärahan Hanhijärven
alueen kevyenliikenteenväylän ja liittymän rakentamiseen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
tekninen lautakunta, taloussuunnittelija Rönkkö, laskentapäällikkö Salmela

Hämeenkyrö
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
24.05.2021

3/2021
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Kunnanhallitus, § 88,12.04.2021
Kunnanvaltuusto, § 36, 24.05.2021
§ 36
Henkilöstökertomus 2020
HMKDno-2021-177
Kunnanhallitus, 12.04.2021, § 88
Valmistelijat / lisätiedot:
Mira Hirvonen-Ylinen
mira.hirvonen-ylinen@hameenkyro.fi
henkilöstöpäällikkö
Liitteet

1 Henkilöstökertomus 2020, kh 12.4.2021
Henkilöstökertomus kertoo henkilökuntaan liittyvää tietoa edelliseltä vuodelta ja
vertailutietoina aiemmilta vuosilta. Henkilöstökertomuksessa kuvataan mm. erilaisten
tunnuslukujen avulla henkilöstön tilaa, henkilöstöön kohdistuneita investointeja sekä
yhteistoimintaa. Henkilöstökertomus tuottaa tietoa niin päättäjille kuin kunnan
johdolle, esihenkilöille että henkilöstölle erityisesti kehittämiskohteiden määrittelyn
tukemiseksi.
Henkilöstökertomuksen sisältö mukailee KT:n suositusta henkilöstöraportoinnin
kehittämisestä. Talousarvion yhteydessä hyväksyttävä henkilöstösuunnitelma sisältää
suunnitelman tarvittavasta henkilöstön määrästä, osaamisesta ja kehittämiskohteista
tuleville vuosille. Em. toteutumatiedot raportoidaan henkilöstökertomuksessa.
Liitteenä henkilöstökertomus 2020.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedokseen henkilöstökertomuksen
2020.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 24.05.2021, § 36
Liitteet

1 Henkilöstökertomus 2020, kh 12.4.2021
Hallitus 12.4.2021, 88 §.
Ehdotus
Hallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedokseen henkilöstökertomuksen
2020.
Päätös

Hämeenkyrö
Kunnanvaltuusto
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Hyväksyttiin.
Tiedoksi
lautakunnat, asianhallintasuunnittelija Tenho, henkilöstöpäällikkö Hirvonen-Ylinen

Hämeenkyrö
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
24.05.2021
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Tarkastuslautakunta, § 30,27.04.2021
Kunnanvaltuusto, § 37, 24.05.2021
§ 37
Arviointikertomus 2020
HMKDno-2020-272
Tarkastuslautakunta, 27.04.2021, § 30
Valmistelijat / lisätiedot:
Erkki Jortikka
erkki.jortikka@hameenkyro.fi
palvelupäällikkö
Arviointikertomuksessa esitetään tarkastuslautakunnan käsitys siitä, miten kunnan eri
toimielimet ja kunnan tytäryhteisöt ovat onnistuneet valtuuston tahdon
toteutumisessa. Arviointiin kuuluu myös kannanotto kunnan toiminnan
tuloksellisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Tarkastuslautakunnan työn
vaikuttavuutta lisää, kun sitä käsitellään ja siitä keskustellaan eri toimielimissä.
Kuntalain mukaan kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin
arviointikertomus antaa aihetta.
Ehdotus
Hyväksyy arviointikertomuksen sekä lähettää sen kunnanhallitukselle ja
kunnanvaltuustolle käsiteltäväksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
Janne Mäkinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana kello 13.55.

Kunnanvaltuusto, 24.05.2021, § 37
Liitteet

1 ARVIOINTIKERTOMUS 2020.pdf
Tarkastuslautakunta on saanut valmiiksi arviointikertomuksen 2020. Vuoden 2020
arviointikertomus luovutettiin valtuuston puheenjohtajalle Kirsi Parhankankaalle
3.5.2021.
Ehdotus
Valtuusto merkitsee vuoden 2020 arviointikertomuksen tiedokseen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
tarkastuslautakunta, lautakunnat, asianhallintasuunnittelija Tenho
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Kunnanhallitus, § 72,29.03.2021
Tarkastuslautakunta, § 29,27.04.2021
Kunnanhallitus, § 129,17.05.2021
Kunnanvaltuusto, § 38, 24.05.2021
§ 38
Tilinpäätös 2020 ja vastuuvapaus
HMKDno-2021-146
Kunnanhallitus, 29.03.2021, § 72
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiina Paloranta
tiina.paloranta@hameenkyro.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 00 Tilinpäätös 2020
Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden
maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi
toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on tilintarkastuksen jälkeen
saatettava tilinpäätös valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä
(Kuntalaki 113 §).
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä
olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen
tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta,
rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset tiedot on ilmoitettava
liitetiedoissa.
Kunnan on laadittava myös konsernitilinpäätös (Kuntalaki § 114). Konsernitilinpäätös
laaditaan konserniyhtiöiden taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen
yhdistelmänä.
Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja
talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa (Kuntalaki § 115).
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.
Tuloslaskelma
tilikauden tulos on ylijäämäinen 1,9 milj, euroa
ulkoiset toimintatuotot 12 milj, euroa, kasvoivat 90 000 euroa 0,7 % edellisestä
vuodesta ja toimintakulut 69,7 milj euroa, kasvoivat 1,4 milj. euroa 2,1 %
edellisestä vuodesta
toimintakate 57,4 milj. euroa kasvoi 1,3 milj.euroa 2,4 %
verotulot 39 milj.euroa euroa nousivat 3 % edellisestä vuodesta
valtionosuudet 25 milj. euroa kasvoivat 17 %
vuosikate on 5,3 milj. euroa
Talousarvion toteutuminen
verotulot ylittivät talousarvion, toteutumisprosentti 101,6
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valtionosuuksien toteutumisprosentti oli 100
käyttötalouden tulot 21 milj. euroa, toteutumisprosentti 99,4
käyttötalousmenot 78 milj. euroa, toteutumisprosentti 99,6
nettomenot 57 milj euroa, toteutumisprosentti 99,7
investointimenot 2,3 milj. euroa, toteutumisprosentti 50,3
Tase
Lainamäärä vuoden lopussa 47,8 milj. euroa, 4 616 euroa/asukas.
Konserni
Konsernin lainamäärä 66 milj.euroa, 6 354 euroa/asukas.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus
1. hyväksyy ja allekirjoittaa kunnan tilinpäätöksen vuodelta 2020 ja antaa sen
tilintarkastajan tarkastettavaksi
2. esittää valtuustolle, että tilikauden ylijäämä siirretään taseen edellisten kausien
ylijäämätilille
3. oikeuttaa talous- ja hallintojohtajan tekemään tilinpäätökseen teksti- ja numero-
osassa mahdollisesti olevien virheiden korjaukset ja tarvittavat
tekstitäydennykset
Päätös
Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta, 27.04.2021, § 29
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiina Paloranta
tiina.paloranta@hameenkyro.fi
talous- ja hallintojohtaja
Vastuullinen tilintarkastaja Hanna Keskinen BDO Audiator Oy:stä on raportoinut
vuodelle 2020 tehdystä tilintarkastuksesta sekä luovuttanut ko. vuotta koskevan
vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen.
Ehdotus
Tarkastuslautakunta päättää
1. merkitä tiedoksi tilintarkastajan raportoinnin ja tilintarkastuskertomuksen
vuodelta 2020,
2. saattaa tilintarkastuskertomuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi,
3. esittää kunnanvaltuustolle vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksymistä,
4. esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille
luottamushenkilöille ja viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.
-31.12.2020.
Päätös
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Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 17.05.2021, § 129
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiina Paloranta
tiina.paloranta@hameenkyro.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Tilintarkastuskertomus Hämeenkyrö 2020
2 Tilinpäätös 2020_kv 24052021
Hallitus allekirjoitti tilinpäätöksen 29.3.2021.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus esittää valtuustolle, että se
1. hyväksyy vuoden 2020 tilinpäätöksen
2. saa tiedokseen tilintarkastuskertomuksen
3. myöntää tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti
vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2020 kunnan hallintoa ja taloutta
hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 24.05.2021, § 38
Liitteet

1 Tilintarkastuskertomus Hämeenkyrö 2020
2 Tilinpäätös 2020_kv 24052021
Hallitus 17.5.2021, 129 §.
Ehdotus
Hallitus esittää valtuustolle, että se
1. hyväksyy vuoden 2020 tilinpäätöksen
2. saa tiedokseen tilintarkastuskertomuksen
3. myöntää tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti
vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2020 kunnan hallintoa ja taloutta
hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille
Päätös
Valtuusto hyväksyi kohdat 1 ja 2. Valtuusto myönsi vastuuvapauden kunnan hallintoa
ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.2020 -
31.12.2020
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§ 39
Ilmoitusasiat
Päätös
Kokouksessa jätettiin seuraavat valtuustoaloitteet:
1. Vasemmistoliiton valtuustoaloitteet
vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen liikkumisalueen laajentaminen
Tampereen kaupunkiin
Hämeenkyrölipun käyttöajan pidentäminen
2 . Keskustan valtuustoaloite
talousarvioaloitteiden käyttöönotto
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Kunnallisvalitus
§34, §35, §38
Kunnallisvalitusohje
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituksen saa
tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä
sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen
tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
hameenlinna.hao@oikeus.fi
puh: 029 56 42200/vaihde
faxi: 029 56 42269
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitusaika on 30 päivää.
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai
erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituskirjassa on ilmoitettava
päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätöksestä valitetaan ja muutosvaatimus perusteineen sekä
valittajan nimi ja kotikunta, sekä osoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa.
Jos valituskirjan laatijana on joku muu henkilö, on valituskirjassa ilmoitettava myös
tämän nimi ja kotikunta. Valitusasiakirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan
allekirjoitettava.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta
oikeaksi todistettuna jäljennöksenä, sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa
vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on esitettävä valtakirjansa tai osoitettava
oikeutensa edustukseen hallintolain 12 §:n mukaisesti.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen
jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai
lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät
perille ennen valitusajan päättymistä.
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Tuomioistuinten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(tuomioistuinmaksulaki 1.1.2016) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä hallinto-
oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hämeenkyrön kunnan
kirjaamosta kirjaamon aukioloaikana ma-pe klo 9.00 - 15.00.
Postiosoite: Hämeenkyrön kunta, Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköposti: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelin: 03 565 23000
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Muutoksenhakukielto
§27, §28, §29, §30, §31, §32, §33, §36, §37, §39
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.)

