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§ 47
Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä työjärjestyksen.
Päätös
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.01.
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Hyvinvointilautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
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§ 48
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsen Jukka Harju ja jäsen Sale-Ann Lintunen.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää valita kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Hyvinvointilautakunta päättää, että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 27.6.2022.
Päätös
Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsen Jukka
Harjun ja jäsen Sale-Ann Lintusen.
Hyvinvointilautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Laihia
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
14.06.2022

5/2022

5 (18)

§ 49
Liikuntatoimen vuosiavustukset 2022 / kevät
LAIDno-2022-314
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Laukkonen
markku.laukkonen@laihia.fi
vt. sivistysjohtaja
Liikuntatoimen v. 2022 talousarvioon on varattu 42 000 €:n määräraha toiminta- ja
kohdeavustuksiin.Toiminta-avustuksien hakuaika on vuosittain maalis-huhtikuussa.
Kohdeavustuksia voi hakea vuosittain kahdesti, maalis-huhtikuussa ja loka-
marraskuussa.
Avustukset ovat olleet haettavina laihialaisten liikuntatoimintaa tekevien järjestöjen
toiminnan tukemiseen 20.5.2022 klo 15.00 mennessä. Ilmoitus avustushakuajasta on
julkaistu Kyrönmaa -lehdessä sekä kunnan nettisivuilla.
Toiminta-avustus on tarkoitettu järjestöjen liikuntatoiminnan mahdollistamiseen.
Kohdeavustus on tarkoitettu kertaluontoiseen avustettavaan toimintaan.
Avustusanomuksensa ovat määräaikana jättäneet:
Laihian Luja, suunnistusjaosto
Laihian Luja, jalkapallojaosto
Laihian Luja, lentopallojaosto
Laihian Luja, pesäpallojaosto
Laihian Luja ry.
Kyrönmaan sydänyhdistys
Ratikylän kylätoimikunta
Eläkeliitto Laihian yhdistys ry.
Kyrönmaan Reumayhdistys ry.
Laihian kehitysvammaisten tuki ry.
Laihian Ylipään Ns.
Anomukset ovat nähtävillä kokouksessa. Kaikki avustusanomukset saapuivat
määräaikaan mennessä, mutta osin hakemukset eivät olleet hakuohjeiden mukaiset
liitteiden puuttumisen vuoksi.
Anomusten yhteenveto oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja
Hyvinvointilautakunta hyväksyy liikuntatoimen kevään v. 2022 toiminta- ja
kohdeavustukset jaettavaksi seuraavasti:
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Toiminta-avustus Kohdeavustus

Laihian Luja, suunnistusjaosto

1800€

Laihian Luja, jalkapallojaosto

2 000€

Laihian Luja, lentopallojaosto

2 000€

Laihian Luja, pesäpallojaosto

500€

2 000€

Laihian Luja ry.

12 000€

Kyrönmaan sydänyhdistys

400€

Ratikylän kylätoimikunta

500€

Kyrönmaan Reumayhdistys ry.

200€

Eläkeliitto Laihian ry.

200€

Laihian kehitysvammaisten tuki ry.

200€

Laihian Ylipään Ns.

800€

Yhteensä:

14 800€

7 800€

Haettu yhteensä:

44 909€

14 840€

Päätös
Keskustelun aikana jäsen Jukka Harju ehdotti jäsen Saila Pohjavaaran kannattamana
esittelijän ehdotuksesta poiketen, että Ratikylän kylätoimikunnalle myönnetään
toiminta-avustusta 850 €.
Puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun aikana on tehty esittelijän ehdotuksesta
poikkeava ehdotus, tulee asiasta äänestää.
Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä. Äänestystapa
hyväksyttiin yksimielisesti.
Toimitetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän ehdotuksen kannalla oli 2 jäsentä
(Kannelmaa ja Mäkinen) ja jäsen Jukka Harjun ehdotuksen kannalla 6 jäsentä (Harju,
Lintunen, Lämpsä, Pohjavaara, Raatikainen ja Wichachu).
Puheenjohtaja totesi hyvinvointilautakunnan päättäneen, että esittelijän ehdotus
hyväksytään muutettuna Ratikylän kylätoimikunnan toiminta-avustuksen määräksi
850 €.
Merkitään, että kunnanhallituksen edustaja Tiina Friman poistui kokouksesta
esteellisenä (intressijäävi/Laihian Luja, pesäpallojaoston jäsen) eikä esteellisenä
ottanut osaa tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Friman palasi kokoukseen
päätöksenteon jälkeen.
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§ 50
Nuorisotoimen vuosiavustukset 2022 / kevät
LAIDno-2022-314
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Laukkonen
markku.laukkonen@laihia.fi
vt. sivistysjohtaja
Nuorisotoimen avustusmääräraha vuodelle 2022 on 26 000 €, joka jaetaan keväällä
kohde- ja toiminta-avustuksina sekä syksyllä kohdeavustuksina. Keväällä jaettavista
avustuksista on julkaistu ilmoitus Kyrönmaa- lehdessä, kunnan internet – sivulla
osoitteessa www.laihia.fi. Hakuaika päättyi 20.5.2022 klo 12.00.
Määräaikaan mennessä avustusanomuksen jätti Laihian 4H-yhdistys ry, joka hakee
yleisavustusta toimintaan Laihian alueella 8000 €.
Hakemus on nähtävillä kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää myöntää Laihian 4H-yhdistys ry:lle yleisavustusta 5000
€ käytettäväksi laihialaisten lasten ja nuorten avustushakemuksessa esitettyyn
toimintaan.
Päätös
Hyvinvointilautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
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§ 51
Monitoimitalon vakiovuorot 2022 - 2023
LAIDno-2022-253
Valmistelija / lisätiedot:
Virve Tala
virve.tala@laihia.fi
Liitteet

1 Monnari 2022-2023.pdf
Monitoimitalon salivuorot kaudelle 2022 – 2023 ovat olleet haettavana 22.4.2021
mennessä. Ilmoitus on julkaistu Kyrönmaa -lehdessä sekä kunnan www –sivuilla.
Salivuorohakemuksensa ovat jättäneet:
Laihian Luja: lentopallojaosto, yleisurheilujaosto, pesäpallojaosto, suunnistusjaosto
Laihian seurakunta
Laihian Kimmo ry.
Esitys monitoimitalon vakiovuoroista liiteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä kauden 2022 - 2023 Monitoimitalon salivuorot
esittelijän ehdotuksen mukaisesti. Hyvinvointilautakunta päättää antaa vapaa-
aikapäällikölle oikeuden päättää hakuajan jälkeen tulleista vakiovuorohakemuksista.
Päätös
Hyvinvointilautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
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§ 52
Monitoimitalon valvonta kaudella 2022 - 2024
LAIDno-2022-320
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Laukkonen
markku.laukkonen@laihia.fi
vt. sivistysjohtaja
Liitteet

1 Monnarin valvontasopimus_luonnos.pdf
Hyvinvointilautakunta päättää toimialansa palvelujen hankkimisesta ja siihen liittyvien
sopimusten tekemisestä. Laihian Luja ry:n lentopallo-, pesäpallo- ja jalkapallojaosto
tarjoavat jatkoa sopimukselle Monitoimitalon valvonnasta kausille 2022 –
2024 sopimusluonnoksen mukaisin ehdoin.
Sopimusluonnos Laihian Monitoimitalon valvonnasta kaudella 2022 - 2024 liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää tehdä sopimuksen Monitoimitalon valvonnasta
1.8.2022 - 31.5.2024 Laihian Luja ry:n lentopallojaoston, jalkapallojaoston ja
pesäpallojaoston kanssa sopimusluonnoksen mukaisin ehdoin sekä valtuuttaa vapaa-
aikapäällikön allekirjoittamaan sopimuksen.
Päätös
Hyvinvointilautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
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§ 53
Anomus / Ylipotin luhdin paanukattohanke
LAIDno-2022-308
Valmistelija / lisätiedot:
Raija Löytölä
raija.loytola@laihia.fi
kirjastotoimenjohtaja
Ylipotin kulttuurihistoriallisesti arvokkaan luhtirakennuksen hirsirakenteiden
kunnostus alkaa Museoviraston ohjauksessa kesällä 2022. Luhti (Kasarmintie 2) on
yksityisomistuksessa, mutta se on suojeltu rakennussuojelulailla (VN/YM vahv.
25.9.1980), koska sen rakennusmateriaalina on käytetty Laihian vuonna 1642
valmistuneen kirkon hirsiä. Hirsissä on nähtävissä katkelmia kirkon maalauksista,
jotka liittyvät Pohjanmaan 1600-luvun merkittävimmän kirkkomaalarin, Chr. H.
Willbrandtin tuotantoon.
Luhdin aumakatto on katettu 1970-luvulla sahatuilla paanuilla, jotka ovat nyt
vaihtokunnossa. Paanukaton uusimisen kokonaiskulut ovat noin 32.240 € (sis. alv).
Museoviraston tuen 8.435 € ja omistajan osuuden 7.000–8.000 € jälkeen kuluja jää
vielä noin 15.000 €. Paanuihin tarvitaan lisäksi tukit. Kattohanke toteutetaan Etelä-
Pohjanmaan Perinnerakentajien Juha Kivimäen johdolla.
Paanukattohankkeen yhteistyötahona toimii Pohjalainen Rakennusperintö ry.
Yhdistyksen puheenjohtaja Riitta Jaakkola on ottanut yhteyttä kuntaan pyytääkseen
tukea Ylipotin luhdin paanukaton uusimiseen, joko antamalla rahallista tukea ja/tai
luovuttamalla tukkeja paanujen veistämistä varten. Tukkipuun tarve on noin 60
kiintokuutiota. Paanuja tarvitaan 4.000 kpl, joihin menee 4.000 m hyvää männyn
sydänpuuta. Paanut valmistetaan 175x32 mm tai 175x30 mm aihioista.
Monivuotisen paanukattohankkeen aikana Pohjalainen Rakennusperintö ry aikoo
järjestää Laihialla paanukattokursseja, työnäytöksiä sekä seminaarin, jossa alan
pohjoismaiset asiantuntijat jakavat tietoa paanukatoista. Näiden tapahtumien myötä
Laihian kunnalla on mahdollisuus tehdä kulttuurihistoriallisesti arvokasta
rakennusperintöään tunnetuksi laajemminkin valtakunnan tasolla.
Ehdotus
Esittelijä: Raija Löytölä, kirjastotoimenjohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää todeta, että kulttuuritoimella ei ole resursseja näin
mittavien hankkeiden tukemiseen eikä toimivaltaa metsänhoidollisissa asioissa.
Hyvinvointilautakunta päättää siirtää asian kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Päätös
Hyvinvointilautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
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§ 54
Avustusanomus / Laihia Acoustic Summit 2022
LAIDno-2022-352
Valmistelija / lisätiedot:
Raija Löytölä
raija.loytola@laihia.fi
kirjastotoimenjohtaja
Laihialla on tarkoitus järjestää elävän musiikin tapahtuma Laihia Acoustic Summit
2022 Laihian nuorisoseuran talolla 20.8.2022. Tapahtuman kohderyhmä on 25–50
vuotiaat laihialaiset. Tapahtumasta on tarkoitus tehdä jokavuotinen. Tapahtuman
kustannusarvio on 15.000 €, joka koostuu esiintyjien palkkioista, ääni- ja
valotekniikasta, muista hankinnoista, henkilökuluista sekä markkinoinnista.
Tapahtuma on tarkoitus rahoittaa (anniskelu)palveluilla, markkinayhteistyöllä sekä
pääsylipputuloilla.
Tapahtumatuottaja esittää Laihian kunnalle yhteistyötä ja toivoo, että kunta antaisi
tapahtumalle 4.000 euroa markkinointi/sponsoritukea. Vastineeksi tapahtuma
korostaisi kunnan elinvoimaisuutta ja loisi positiivista ilmapiiriä. Tapahtumatuottajalla
ei kuitenkaan ole vielä Y-tunnusta tai toiminimeä eikä tiliä, jolle tuki voitaisiin maksaa
(puhelinkeskustelu 6.6.2022).
Kulttuuritapahtumien tukeminen kuuluu hyvinvointilautakunnan toimialaan, mutta
kulttuuriavustuksia ei ole tarkoitettu kaupallisen tapahtumatuottajan liiketaloudellisen
toiminnan tukemiseen. Olisi oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden periaatteen
vastaista tukea vain yhtä yritystä.
Ehdotus
Esittelijä: Raija Löytölä, kirjastotoimenjohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää, että Laihia Acoustic Summit -tapahtuman
järjestämiseen ei myönnetä markkinointi/sponsoritukea.
Päätös
Hyvinvointilautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
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§ 55
Hyvinvointilautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
LAIDno-2022-68
Liitteet

1 viranhaltijapäätökset hyv 140622
Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä
määrätty viranhaltija voivat ottaa käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla
siirretty hyvinvointilautakunnan toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on
tehnyt päätöksen (Kuntalaki 92 §).
Lautakunnan alaisen viranomaisen sekä lautakunnan jaoston on ilmoitettava
lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta
työnjohtoasioita (esim. vuosilomat, päivystysvapaat, ei harkinnanvaraiset virka- tai
työvapaat, koulutus- ja virkamatkamääräykset) tai asiaryhmiä, joista lautakunta on
ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan (Hallintosääntö 59 §).
Hyvinvointilautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjaluettelot liitteenä
ajalta 22.4.-6.6.2022.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä viranhaltijapäätökset tiedoksi.
Hvyinvointilautakunta päättää, että se ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.
Päätös
Hyvinvointilautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Laihia
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
14.06.2022

5/2022

13 (18)

§ 56
Tiedoksi
Oheismateriaali: Avin päätös LSSAVI/20279/2021
Ehdotus
Esittelijä: Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja
Hyvinvointilautakunta merkitsee seuraavat asiat tiedoksi:
-Avin päätös LSSAVI/20279/2021; Yleisurheilukentän kunnostukseen on myönnetty
valtionavustusta 45.000 euroa.
-Keskustan kuntoradan ampumapaikan laillisuus selvitetään.
Päätös
Hyvinvointilautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
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Muut asiat
Päätös
Muita asioita ei ollut.
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§ 58
Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja kokouksen päättäminen
Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta
johdu. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät
henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta
oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.
Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä
yleisessä tietoverkossa. (Kuntalaki 140 §)
Ehdotus
Esittelijä: Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää, että kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan
Laihian kunnan kotisivuilla 28.6.2022.
Päätös
Hyvinvointilautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.24.
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Muutoksenhakukielto
§47, §48, §53, §55, §56, §57, §58
Muutoksenhakukielto
Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:
sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
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Oikaisuvaatimus
§49, §50, §51, §52, §54
Oikaisuvaatimusohje
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 Laihian kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä
tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, 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.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan
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 oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun
päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset
kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).
Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihia
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
14.06.2022

Laihian kunta / Kirjaamo, PL 13, 66401 Laihia
käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia
sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
telekopio: 06 4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00
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