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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
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KOKOUSAIKA 22.8.2019 17:30-19:35 

KOKOUSPAIKKA Kunnankirjasto, Iisakinkuja 3,31640 Humppila 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET 

(ja merkintä siitä, kuka toimi 

puheenjohtajana) 

Kaija Romppainen, puheenjohtaja 

Markus Seuranen, varapuheenjohtaja 

Minna Autio, jäsen 

Vesa-Pekka Hirvioja, jäsen 

Reetta Koskinen, jäsen 

Ari Valta, varajäsen 

Ritva Savolainen, jäsen 

MUUT SAAPUVILLA 

OLLEET 

(ja läsnäolon peruste) 

Siiri Hyytiäinen, nuorisovaltuuston edustaja 
Jari Hjelm, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä 

LAILLISUUS JA 

PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

 § 40 

ASIAT  § 40 - 53 

PÖYTÄKIRJAN 

ALLEKIRJOITUS JA 

VARMENNUS 

Puheenjohtaja                                        Pöytäkirjanpitäjä  

 

 

Kaija Romppainen                                   Jari Hjelm 

PÖYTÄKIRJAN 

TARKASTUS 

Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi 

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varmistettu nimikirjaimillamme 

 

Humppilassa ____ / ____ 2019 

 

________________________           ________________________ 

                                             

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY Aika ja paikka 
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YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ  26.9.2019 klo 13.00–19.00 kunnankirjasto  

Virka-asema                                       

Allekirjoitus  

________________________            

Jari Hjelm 

kirjastonjohtaja                                   

 

 

 

 

 

KOKOUSAIKA 

 

22.8.2019 klo 17:30 – 19:35 

 

KOKOUSPAIKKA 

 

Humppilan kunnankirjasto 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT           

 

   

 

 

40. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus   

41. § Pöytäkirjantarkastajien valinta 

42. § Skumppila –juoman jälleenmyynti 

43. § Liikuntatilojen syksyn vakiovuorojen päättäminen  

                 (LIITE 11) 

44. § Soitinten myyntitarjous / Humppilan 4H 

45. § Kirjaston aukioloajat 

46. § Kirjaston omatoimikäyttö 

47. § Tilavuokra mopokerhon toiminnan laajentamiseen 

48. § Vuoden nuoren valinta 

49. § Ajankohtaiset suunnitteluasiat 

49.1. Hyppypatjojen uusinta 

49.2. Museoiden korjausavustusten haku 

49.3. Nuoriso-ohjaajan toimi 

49.4. Liikuntastrategia ja käyttövuoropolitiikka  

49.5. Kulttuuripalvelukysely tai muu vastaava asiakaskysely 

49.6. Kaiku-kortti 

50. § Ilmoitusasiat 

50.1. kirjastonjohtajan päätösluettelo (LIITE 1) 
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50.2. Jokiläänin opiston opettajainkokousmuistio (LIITE 2) 

50.3. Tiedote ja julkaisu: Hyvinvointia ja sosiaalista pääomaa,   

kansalaisopiston hyödyt  osallistujille, kaupungille ja 

alueelle (LIITE 3) 

50.4. kirjaston aukioloaikakysely (LIITE 4) 

50.5. nuoriso-ohjaajan irtisanoutuminen  

50.6. hakuilmoitus, nuoriso-ohjaajan toimi (LIITE 5) 

50.7. nuorisotilan turvallisuussuunnitelma (LIITE 6) 

50.8. Louna-kirjastojen kokousmuistio 5/2019 (LIITE 7) 

50.9. 4H –yhdistyksen raportti kevään toiminnasta (LIITE 8) 

50.10. Kulttuuriyhdistys Kuvion ideariihi (LIITE 9) 

50.11. Lahjoitus, Kalle Talvisen Raamattu 

50.12. Raportti maakuntamuseon käynnistä museoilla (LIITE 10) 

51. Muut esille tulevat asiat 

52. Lisälista 

53. Kokouksen päättäminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÖYTÄKIRJAN  

NÄHTÄVÄNÄPITO  

 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, 

pidetään yleisesti nähtävänä 

 

 

 

PUHEENJOHTAJA 

 

Merk. Kaija Romppainen  
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JULKIPANO- 

TODISTUS 

 

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 

 

Todistaa: 

 

 

 

Ilmoitustaulunhoitaja 

 
 

Kunta/kuntayhtymä  OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

Humppila   Kokouspäivämäärä 22.8.2019  

Hallitus/lautakunta             

Elämänlaatulautakunta 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen 

perusteet 

 

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 

kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät: 40,41, 44, 46, 49, 50, 51, 52,53 

 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen 

oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

Pykälät: 42, 43, 45, 47, 48  

 

 

 HValL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 

muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
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 42, 43, 45, 47, 48 voidaan tehdä oikaisuvaatimus 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET                                                                                                                                       

Oikaisu- 

vaatimus-

viranomainen  

ja -aika 

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 

 

Humppilan elämänlaatulautakunta  

Kisakuja 2 

31640 Humppila 

 

Pykälät: 42, 43, 45, 47, 48 

 

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätösten 

katsotaan yleisesti tulleen kunnan jäsenten tietoon pöytäkirjan  

nähtävänäolopäivänä 

 

 

 

Jari Hjelm 

Kirjastonjohtaja                         

Tiedoksianto 

asian-osaiselle1)
   

  

Oikaisu-

vaatimuksen 

sisältö  

 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on  

tekijän allekirjoitettava. 

 
 

1
)Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona tiedoksi kuntalain 92 §:n 1 momentissa tarkoitetulle 

asianosaiselle.  
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VALITUSOSOITUS 

Valitus-

viranomainen 

ja  

valitusaika 

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 kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus  

Raatihuoneenkatu 1  

13100 Hämeenlinna  

puhelin 029 56 42200 (vaihde)  

faksi 029 56 42269  
hameenlinna.hao@oikeus.fi  

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

 

Kunnallisvalitus, pykälät  Valitusaika 30 päivää 

 

Hallintovalitus, pykälät                       Valitusaika 30 päivää 

 

             

 

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät       Valitusaika 

 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valituskirja  Valituskirjassa on ilmoitettava 

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 
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Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos 
ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, 
asuinkunta ja postiosoite. 

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi 
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 

Valitusasia-

kirjojen 

toimittami-

nen 

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla 

vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on 

jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.  

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite            Pykälät 

Valitusasiakirjat on toimitettava 1):nimi, osoite ja postiosoite            Pykälät 

 

 

Lisätietoja 

 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

1
) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.   Liitetään pöytäkirjaan 
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40§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Asia: 
 Elämänlaatulautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja 

edustajalle lautakunnassa, nuorisovaltuuston edustajalle sekä 

kunnanjohtajalle on kokouskutsu esityslistoineen lähetetty 15.8.2019 

 

Ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen KuntaL:n 58 §:n 2. mom. mukaan laillisesti 

kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

  
Päätös:   

Esityksen mukaan 

 
 
41§ Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 

Asia: 
 Pöytäkirja voidaan tarkastaa samassa kokouksessa, seuraavassa kokouksessa 

tai valita kaksi tarkastajaa, jotka tarkastavat pöytäkirjan määräaikana. 

Elämänlaatulautakunnan pöytäkirjan on tarkastanut kaksi 

vuoroittaisperiaatteella erikseen valittua tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajien 

tulee toimia tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.  

14.5 kokouksessa  pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Minna Autio ja Markus 

Seuranen.  

 

Ehdotus: Lautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan siten, että kaksi kerralla erikseen 

valittua pöytäkirjantarkastajaa tarkastaa sen määräaikana. 

Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Valitaan 

tehtävään Reetta Koskinen ja Ari Valta 

 

Päätös:  Esityksen mukaan 
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42§ Skumppila –juoman jälleenmyynti 
 
Asia: 

Skumppila –juomaa on kyselty myytäväksi edelleen paikallisiin liikkeisiin, järjestöille ja 

tapahtumiin.  

 

Hallintosääntö 25 § mukaan elämänlaatulautakunta päättää toimialaansa koskevien 

maksujen perusteista ja kirjaston viivästymismaksuista.  

 

 

Ehdotus:  

Lautakunta päättää kohdan 1. sellaisenaan sekä kohdan 2. käymänsä 
keskustelun pohjalta.  

1) Kunta myy jo hankittuja, valmiita ja etiketillisiä pulloja 200 kpl erän 
loppuun seuraavasti:  

Yrityksille ja järjestöille hintaan 17 € / pll + alv.  Myynnissä käytetään 
myyntilaskutusta.  Ostaja huolehtii tuotteen noutamisesta ja 
laskutustietojen luovutuksesta. 

Yksityishenkilöt voivat ostaa Skumppilaa hintaan 20 € / pll (sis. alv.) niistä 
kunnan toimipisteistä, jotka ottavat tuotetta myytäväkseen.  
 
Myynnissä noudatetaan taloushallinnon ohjeistusta. 

2) Kunnanjohtajan esityksestä yritykset voivat ottaa Skumppilaa 
jälleenmyyntiin myös itse.  Menettelyssä kunnan on varmistettava, että 
etiketti ja tuote vastaavat toisiaan.   
 
Mahdollisia keinoja voisivat olla  

a. Jälleenmyyntisopimuskumppanuus. Kunta julistaa haun 
Humppilaan rekisteröidyille yrityksille sopimuskumppanuudesta. 
Tuotteen jälleenmyynti hoidetaan yhden tai useamman yrityksen 
kautta. Myyntiehdot määritellään sopimuksessa  
 

b. Lupamenettely. Yritykset voivat hakea myyntilupaa kunnalta. 
Lupamenettelyllä valvotaan, että etiketti ja tuote vastaavat 
toisiaan.  
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Päätös:   

Minna Autio teki pohjaehdotuksesta eriävän esityksen, jota kannatettiin yksimielisesti.  

Tuottajalta tiedustellaan, sopiiko hänelle myydä tuotetta omien kanaviensa kautta siten, 

että kunta tai etiketin valmistaja toimittaa tuottajalle etikettejä. Etiketistä kunta 

veloittaa 2,50€ + alv.  

Etiketin valmistaja laskuttaa kuntaa ja kunta laskuttaa tuottajaa etiketistä.  

Tuottajaa velvoitetaan laittamaan parasta ennen merkintä.  

Päätökseksi tulee Minna Aution vastaehdotus.  

 

Tiedoksi:  

Jaakkola, Koijärvi 

Mainos-Kujanpää, Forssa 
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43§ Liikuntatilojen syksyn vakiovuorojen päättäminen 
 

Asia: 

Elämänlaatulautakunta päätti paikallisten seurojen ja järjestöjen 
liikuntatilojen syksyn vakiovuorojen hakuajoiksi 14.5. – 15.6.2019 
(37§ 14.5.2019). Hallintosäännön 25§ mukaan elämänlaatulautakunta 
päättää liikuntatilojen vakiovuoroista.  
 
Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli neljä.  Toiveita esitettiin 
määrällisesti: 
 
MLL 1 kpl 
Vapaehtoistyö 1 kpl 
Veikot 18 kpl 
Yri 7 kpl 
 
Veikot ja Yri kokoontuivat neuvottelemaan vuoroista kirjastolle 14.8.19 klo 
17-18.  
 
 

Ehdotus:  

Kirkonkylän koulun salissa 

 

Maanantaisin: 
15:15-16 Jokiläänin opisto 
16:00-18:00 Veikot 
18:19-30 kunta 
19:30-22 Yri 
 
Tiistaisin: 
17- 22 Veikot 
 
Keskiviikkoisin: 
15:00-16:30 Seniorisähly 
16:30-18:00 MLL  
18:00-20:00 Veikot 
20:00-22:00 Yri 
 
Torstaisin: 
18:30-19:30 kunta 
19:30-22 Yri 
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Perjantaisin: 
16:30-18 Veikot 
19:00-20:00 Yri 
20:00-22:00 Veikot 
 
Lauantaisin: 
12:30-15:30 Veikot 
 
Sunnuntaisin:  
10:00-15:00 Yri 
15:00-19:00 Veikot 
 
Vakiovuorokalenteri:  LIITE 12  

 

Päätös:   

Pj. korjaa, että Kirkonkylän koulun salilla tarkoitetaan Kirkonkulman koulun salia ja 

Jokiläänin opistolla Jokiläänin kansalaisopistoa.   

Vesa-Pekka Hirvioja teki pohjaehdotuksesta eriävän ehdotuksen, jossa käsiteltiin 

lautakunnan 3/2019 14.5.2019 37§ päättämän liikuntatilojen syksyn vakiovuorojen 

hakuajan ulkopuolinen, lautakunnan jäsenen tietoon saatettu vakiovuoron suullinen 

haku. Hirviojan ehdotusta kannatettiin yksimielisesti.  

Ehdotus on muuten alkuperäisen pohjaesityksen mukainen, mutta tiistaisin on 

lisäyksenä klo 18.30 - 19.30 31.10 asti Mertsi Töttölän ryhmä yli 15-vuotiaille miehille ja 

naisille.  

 

Lisäksi päätökseen lisätään kunnan vakiovuorojen ajat. Kunnan vakiovuorojen ajat ovat 

maanantaisin 18-19 ja torstaisin 18:30-19:30.  

Päätökseksi tulee Vesa-Pekka Hirviojan vastaehdotus.  

 

Tiedoksi: 

hakijat 
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44§ Soitinten myyntitarjous / Humppilan 4H 
 

Asia: 

Humppilan 4H –yhdistys on tarjonnut heikon taloustilanteensa vuoksi 
yhdistyksen hankerahoituksella 2011-2014 hankkimia soittimia kunnalle 
ostettavaksi.  Soittimet ovat soittovalmiina nuorisotila Vaijerin yhteydessä 
olevassa lukittavassa huoneessa.  4H:n teettämä hinta-arvio 
kokonaisuudesta on 2420€:  
 
Sähkökitara 1., 250€ 
Sähkökitara 2., 400€ 
Jazz bass,  200€ 
Akustinen kitara 1., 120€ 
Akustinen kitara 2., 150€ 
Syntetisaattori 300€ 
Rumpusetti 500€ 
Symbaalit 500€ 
 
Käytettynä hankitusta irtaimistosta ei makseta arvonlisäveroa. 
 
Vanhassa koulurakennuksessa, ”puukoulussa,” on bänditila, jota 
käytetään koulujen musiikkiluokkana sekä bändikerhojen tilana. Tila on 
koulun käytössä pääasiassa aamuisin ja iltapäivisin klo 16 asti.  
 
Koulujen kerhotoiminnan rahoitusta ollaan supistamassa nykyisestä, mikä 
saattaa vaikuttaa bändikerhojen määrään.  
 
Kuullaan asiantuntijanäkemys bänditilan käytöstä (Kaija Romppainen) 

Humppilan kunnalla on 31.12.2021 asti voimassaoleva yhteistyösopimus 
4H –yhdistyksen kanssa. Sopimuksen arvo on 16000€ vuosittain. 
Sopimuksen mukaan 4H organisoi kuvataideohjauksen peruskouluikäisille 
lapsille ja nuorille; organisoi kaikille avointa kerhotoimintaa; organisoi 
yleisötapahtumia humppilalaisille; toteuttaa nuorisotila Vaijerin 
iltatoimintaa yhteistyössä kunnan kanssa syys-toukokuu välisenä aikana 4 
tuntia/viikko; järjestää kunnan lasten ja nuorten kesätoimintaa yhdessä 
kunnan kanssa palkaten 1-2 ohjaajaa.  
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Ehdotus:  

Koska kunnan omistuksessa on toimiva bändihuone soittimineen eikä 
talouden käyttösuunnitelmassa ole varauduttu hankintoihin, jätetään 
tarjous hyödyntämättä.  

 

Päätös:   

Puheenjohtaja korjaa, että vanhassa koulussa on musiikkiluokka, ei bänditila. 

Puheenjohtaja teki pöydällepanoehdotuksen, jota kannatettiin yksimielisesti.  

Valmistelua jatketaan selvittämällä soitinten todellinen kunto. Lisäksi selvitetään, voiko 

soittimia käyttää 4H -yhdistyksen velan kompensaationa. Päätökseksi tulee Kaija 

Romppaisen vastaehdotus.  

Tiedoksi: 

Humppilan 4H-yhdistys 

Valmistelija 

Kunnanhallitus 
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45§ Kirjaston aukioloajat 
 

Asia: 

Kirjastossa on voimassaolevat aukioloajat 30.8.2019 asti. 

Hallintosäännön 25 § mukaan elämänlaatulautakunta vahvistaa kirjaston ja nuorisotilan 

vuotuiset aukioloajat.  

 

Kevät – kesällä toteutetussa aukioloaikakyselyssä vastaajat toivoivat ilta-aukioloaikoja. ¾ 

vastaajista oli lisäksi jokseenkin tai erittäin kiinnostunut omatoimikäytöstä.  Myös 

viikonlopun aukioloaikaa pidettiin tärkeänä.  Kuitenkaan arjen aukioloajoista ei 

viikonlopun eduksi juuri haluttu tinkiä.  

Kyselyyn vastasi pääasiassa Humppilassa asuvia, (n=64). Vastanneista puolet ilmoitti 

olevansa työikäisiä, reilu viidennes eläkkeellä ja hieman alle viidennes opiskelijoita. 

Kirjaston käyttötilastojen perusteella Humppilassa asioidaan merkittävissä määrin myös 

muualta seutukunnalta.  Kesän aamuaukioloajoille on löytynyt oma käyttäjäkuntansa. 

 

Aukioloajat ovat olleet 30.5.2019 asti ma, ke 12-19; ti, to 12-17, pe 11-17 

Ehdotus:  

2.9.2019 – 29.5.2020 

ma  13-19 

ti  9-15 

ke  13-19 

to   13-19 

pe  11-17 

la  14.9.,12.10., 9.11., 14.12., 11.1.2020,  15.2., 14.3., 18.4., 16.5.  

                klo 10-13 

 

Arkipyhien aattoina aukioloaikojen mukaan 

 

suljettu pe 27.12.2019 

 

Päätös:   

 

Esityksen mukaan 
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Tiedoksi:  

Erikoiskirjastovirkailija 

Louna -kirjastot 
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46§ Kirjaston omatoimikäyttö 
 

Asia: 

Hallintosääntö 25 § mukaan kunkin lautakunnan tehtävänä on mm. omalla 
toimialueellaan vastata toiminnan, talouden ja organisaation 
kehittämisestä sekä valvoa toiminnan tarkoituksenmukaista, tehokasta ja 
taloudellista johtamista työturvallisuus ja toiminnan tarkoituksenmukaisuus 
huomioiden. Edelleen lautakunnan yleiseen toimivaltaan kuuluu päättää 
tietyn toiminnon tai toiminnan käynnistämisestä, muuttamisesta tai 
lakkauttamisesta edellyttäen, että päätös ei aiheuta merkittävää muutosta 
lautakunnan alaisen toiminnan palveluverkkoon tai hallintosäännössä 
vahvistettuun organisaationrakenteeseen. 
 
Hallintosääntö 26 § mukaan kirjastonjohtajan tehtävänä on johtaa 
elämänlaatulautakunnan toimialaan kuuluvien yksiköiden toimintaa 
kunnanjohtajan alaisena sekä vastata toimialueensa tuloksellisesta 
toiminnasta ja kehittämisestä.  
 

Kevät – kesällä 2019 toteutetussa kirjaston aukioloaikakyselyssä ¾ vastaajista ilmoitti 

olevansa jokseenkin tai erittäin kiinnostunut kirjaston omatoimikäytöstä.   

Kirjaston omatoimikäytöllä tarkoitetaan kirjaston lisäpalvelua, jossa asiakas voi käyttää 

osaa kirjastopalveluja kirjastossa myös silloin, kun henkilökuntaa ei ole paikalla.  

Tyypillisesti asiakas voi lukea lehtiä, lainata, palauttaa ja noutaa varauksensa. Kirjastoon 

kirjaudutaan käytössä olevasta tekniikasta riippuen yleensä joko kirjastokortilla tai 

kulunvalvontakortilla.  Omatoimitekniikka mahdollistaa kirjastoasioinnin pidentämisen 

esim. nykyisestä viidestä tunnista vuorokaudessa 14-15 tuntiin.  

 

Kirjaston omatoimikäytöllä pystytään parantamaan kirjastopalveluiden saavutettavuutta 

merkittävästi tarjoamalla niitä asiakkaalle sopivaan aikaan sekä kasvattamaan 

kirjastotilan ja kokoelmien käyttöastetta kustannustehokkaasti.   

 

Suomen yleisissä kirjastoissa omatoimikäyttöä on yli 60 toimipisteessä sekä eri 

tyyppisissä ympäristöissä, sekä maaseudulla että kaupungissa.  Seutukunnalla Tammelan 

kunnankirjasto ottaa omatoimikonseptin käyttöön vuoden aikana. Louna –kirjastot 

selvittävät yhteisesti omatoimikäytön ehtoja ja käyttösääntöjä. 
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Omatoimikäyttöä varten tarvittava tekninen varustelu alittaa kunnan yleisen 

investointirajan.  Aluehallintovirasto on tähän asti myöntänyt valtionavustuksia 

omatoimikirjaston kustannuksiin sillä ehdolla, että omatoimiaika tulee palvelun lisäksi 

eikä vähennä palveluaikaa tai kirjastohenkilöstöä.  

 

 

Ehdotus:  

1) lautakunta päättää, että kirjaston omatoimikäytön valmistelu aloitetaan 

2) päättää varata omarahoitusosuuden mahdolliseen hankkeeseen 

vuoden 2020 talousarvioon  

Päätös: 

   

Esityksen mukaan.  

Lautakunta kannattaa rfid –tekniikan käyttöönottoa.  

 

Tiedoksi:  

Erikoiskirjastovirkailija 

Louna -kirjastot 
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47§ Mopokerhon tilavuokraus 
 

Asia:  

Vesa-Pekka Hirvioja on nostanut keskusteluun nuorten mopokerhon toiminnan 

laajentamisen kahdesti kuussa kokoontuvasta viikoittain kokoontuvaksi.   

Tuomon Mopo- ja Pienkonehuollon tiloissa on toiminut nuorten mopokerho, joka on 

osoittautunut suosituksi.  Tilassa on ollut aikuinen ohjaamassa ja myös käyttösäännöt on 

laadittu.  Toiminta on pohjautunut vapaaehtoisuuteen eikä tilasta ole suoritettu 

vuokraa.  

Osallistujilla tavoitteena on, että pääsisivät laitteineen moottoripyörämessuille, jotka 

järjestetään helmikuun alussa 2020.  

Tuomon Mopo- ja Pienkonekorjaamon mukaan toiminnan laajentaminen viikoittaiseksi 

helmikuun alkuun asti olisi mahdollista suorittamalla 100€ (sis. alv.) / kk tilavuokra. 

Nuoriso-ohjaaja Maarit Iso-Jaakkola puoltaa toiminnan laajentamista.  

 

Hirviojan mukaan toimintaan saattaisi olla mahdollista saada avustusta Louna-Plussalta.   

 

Hallintosääntö 25 § mukaan elämänlaatulautakunta päättää hallitsemansa omaisuuden 

vuokralle antamisesta ja ottamisesta kunnanhallituksen ohjeistuksen puitteissa.  

  

Ehdotus:  

a) Kunta tekee vuokrasopimuksen 9.2.2020 asti ja suorittaa Tuomon 
Mopo- ja Pienkonehuollolle 100€ / kk (sis. alv.).  Haetaan rahoitusta 
Louna-Plussalta kulujen kattamiseksi. Vuokrasopimus päätetään, jos 
käyttösääntöjä rikotaan toistuvasti.  

b) Tarkistetaan käyttösäännöt yhdessä nuorten kanssa.  
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Päätös:   

Esityksen mukaan 

 

Tiedoksi: 

Nuorisovaltuusto 

Nuoriso-ohjaaja 

Tuomon Mopo- ja pienkonehuolto 

Vesa-Pekka Hirvioja 
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48§ Vuoden nuoren valinta 
 

 

Asia: 

Vuoden nuoren on valinnut elämänlaatulautakunta.  

 

Nuorisovaltuuston esitti 4.6.-kokouksessaan vuoden nuoreksi Leo Lehmijokea.  

 

Ehdotus:  

Lautakunta valitsee vuoden nuoreksi nuorisovaltuuston valitseman ehdokkaan. 

 

Päätös:  

 

Esityksen mukaan. Nuorisovaltuusto esittää perustelut palkitsemistilaisuudessa. 

Elämänlaatulautakunnasta kunnan viralliseksi edustajaksi valitaan Ritva Savolainen.  

 

Tiedoksi: 

 

Nuorisovaltuusto 

Vuoden nuori 
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49§ Ajankohtaiset suunnitteluasiat 
 

Asia: 

49.1§ Hyppypatjojen uusinta 

49.2§ Museoiden korjausavustusten haku 

49.3§ Nuoriso-ohjaajan toimi 

49.4§ Liikuntastrategia ja käyttövuoropolitiikka 

49.5§ Kulttuuripalvelukysely tai muu vastaava asiakaskysely 

49.6§. Kaiku-kortti 

 

Ehdotus:  

Lautakunta merkitsee tiedoksi käydyn keskustelun 

 

Päätös: 

Esityksen mukaan 
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50§ Ilmoitusasiat 
 

Asia: 

50.1§ Kirjastonjohtajan päätösluettelo (LIITE 1) 

50.2§ Jokiläänin opiston opettajainkokousmuistio (LIITE 2) 

50.3§ Tiedote ja julkaisu: Hyvinvointia ja sosiaalista pääomaa, 

kansalaisopiston hyödyt  osallistujille, kaupungille ja alueelle (LIITE 3) 

50.4§ Kirjaston aukioloaikakysely (LIITE 4) 

50.5§ Nuoriso-ohjaajan irtisanoutuminen 

50.6§ Hakuilmoitus, nuoriso-ohjaajan toimi (LIITE 5) 

50.7§ Nuorisotilan turvallisuussuunnitelma  (LIITE 6) 

50.8§ Louna –kirjastojen kokousmuistio 5/2019 (LIITE 7) 

50.9§ 4H –yhdistyksen raportti kevään toiminnasta (LIITE 8) 

50.10§ Kulttuuriyhdistys Kuvion ideariihi (LIITE 9) 

50.11§ Lahjoitus, Kalle Talvisen Raamattu 

 

 

 

Ehdotus:  

Lautakunta merkitsee tiedoksi käydyn keskustelun 

 

Päätös: 

  

Esityksen mukaan 
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51§ Muut esille tulevat asiat 
 

Asia: 

Markus Seuranen nosti keskusteluun kunnan liikuntatilojen tilavuokrien tason.  

 

Ehdotus:  

Lautakunta merkitsee tiedoksi käydyn keskustelun 

 

Päätös: 

Esityksen mukaan.  

Salien vakiovuoroista päättää hallintosäännön mukaan elämänlaatulautakunta.  

Tilavuokrat on laskutettava.  

 

 

 

LISÄLISTA  

 

 

52 § Liikunnanohjaajan määräaikaisen työsuhteen 
jatkaminen 
 

 

Elämänlaatultk  

9.4.2019 17 §  

 

Kuntaan palkataan kesäksi 2019 määräaikainen liikunnanohjaaja suunnittelemaan ja 

toteuttamaan käytännössä eri ikäryhmille kohdennettuja matalan kynnyksen 

liikuntaryhmiä ja tarvittaessa muita tapahtumia. Työssään liikunnanohjaaja huomioi 

yleisön toiveita. Liikunnanohjaaja osallistuu myös urheilukentän päivittäisiin 
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huoltotoimenpiteisiin ja työaikansa puitteissa järjestää myös liikuntaneuvontaa 

_ _ _  

Elämänlaatultk 

22.8.2019 52 § 

 

Asia: 

Liikunnanohjaajan määräaikainen työsuhde päättyy 29.9.2019.  Yhteensä järjestettiin 

15 eri aikuisten kohdennettua liikuntaryhmää, joihin osallistuttiin 544 kertaa.   

Asiakaspalaute on ollut kautta linjan myönteistä. Ryhmiin osallistuneiden erityisesti 

ikääntyneiden tasapaino ja toimintakyky on kohentunut. Liikuntaneuvonnan kautta 

on tavoitettu vähän liikkuvia ja annettu ohjeita liikunnalliseen elämäntapaan.  

 

Kunnan talouden tasapainottamisohjelmaan on valittu toimenpiteiksi mm. 

sotemenojen ennaltaehkäisy.  Ennaltaehkäisevän palvelun järjestäminen säästää 

erikoissairaanhoidon kuluissa.   

 

FSHKY:n terveydenhuollon mukaan Humppilan terveyskeskuksen ajanvarauksessa 

näkyy paljon niska-selkä- ja polvivaivoja, lisäksi usein vastaanotolle tulevilla on 

ylipainoa ja liikunta puuttuu. Aikuisneuvolassa käy laihduttajia, verenpaineasiakkaita, 

esidiabeetikoita sekä henkilöitä, joiden rasva-arvot ovat kohonneet sekä 

kakkostyypin diabeetikot. Useilla on  paino-ongelmia ja liikutaan vähän. 

Terveydenhuollon mukaan liikunta kuuluu osaksi hoitoa.  

Kelan Kelasto –tietokannan mukaan kansantauti-indeksi on Humppilassa Suomen 

keskiarvoa (100) korkeampi, 108, samoin sairastavuusindeksi (107 vs. 100). 

 

Erikoissairaanhoidon nettokäyttökustannukset olivat THL:n Sotkanet –

tilastotietokannan mukaan Humppilassa vuonna 2017 1667,20€ / as (koko maa 1221, 

30€). Perusterveydenhuollon nettokäyttökustannukset olivat Humppilassa vuonna 

2017 439 € / as (koko maa 590€ /as).  

Hallintosääntö 33 § mukaan toimivalta henkilöstöasioissa on kunnanhallituksella, 

ellei asiasta ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä.  Hallintosääntö 38 § 

mukaan kunnan palvelukseen palkattavan vakinaisen henkilöstön valinnasta päättää 

johtavaan asemaan valintaa lukuun ottamatta osaston esimies.  

Ehdotus:  

Elämänlaatulautakunta esittää kunnanhallitukselle liikunnanohjaajan 
työsuhteen jatkamista 31.12.2019 asti.  
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Päätös: 

 

Esityksen mukaan 

 

 

53 § Kokouksen päättäminen 

 

 

Asia: 

Puheenjohtajan on päätettävä kokous.  

 

 

Ehdotus:  

 Puheenjohtaja päättää kokouksen  

 

 

Päätös:  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:35 
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