PORNAISTEN KUNTA

Asialista

12/2019

Kunnanhallitus
KOKOUSAIKA

Maanantai 17.6.2019 klo 18.00

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Asia
Liite
Sivu

292

(seuraava liite = )
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

292

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

293-294

Liikennemerkkien asettaminen Ruokijärventielle

169

295

Lisämääräraha Kartanorinteen alueen rakentamiseen

170

296

Kunnanhallituksen edustus lautakunnissa 2019-2021

171

297

Lustigkulla –nimisestä tilasta saadut tarjoukset

172

298

Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset syyskaudella 2019

173

299

Kuntakehitysjaoston jäsenten täydentäminen kahdella henkilöllä

168

37

174

*

300-301

Toimikuntien asettaminen vuosille 2019-2021

175

*

302-304

Kunnan edustajien valitseminen asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokouksiin,
yhdistysten ja osakeyhtiöiden vuosikokouksiin sekä yhteistyötoimikuntaan
toimikaudelle 2019-2021

176

*

305

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.4.2019

177

306-307

Markkinointiyhteistyö menestyneen e-urheilijan kanssa ja hänen palkitsemisensa omakotitontilla

178

308

Ilmoitusasiat

179

309

Muut asiat

180

310-311

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

KOOLLEKUTSUJA

merk. Seija Marttila, vs. kunnanjohtaja

* Kokouskutsun mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoaknliiteään
mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa

PORNAISTEN KUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Nro
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KOKOUSAIKA

Maanantai 17.6.2019 klo 18.00 – 19.30

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Virkki Juha
puheenjohtaja
Franti Aija, poissa
Lastuvuori Jenni
Laukka Jorma
Niinikoski Terhi
Palviainen Erja, poissa
Vilén Mika, poissa
Juha Pajunen, Erja Palviaisen varajäsen
Jaana Putus, Aija Frantin varajäsen

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Runolinna Liljan-Kukka
Nieminen Tea, poissa
Kyllönen Petra, poissa
Marttila Seija
Vihertie Hille
Autere Mikko

kunnanvaltuuston pj
kunnanvaltuuston I vpj
kunnanvaltuuston II vpj
vs. kunnanjohtaja, esittelijä
talous- ja viestintäjohtaja,
pöytäkirjanpitäjä
tekninen johtaja, § 168-169

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

168 – 180

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 20.6.2019.

(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Pajunen ja Terhi Niinikoski.

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Juha Virkki
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirjanpitäjä

Hille Vihertie

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika

Pornainen 20.6.2019
Allekirjoitukset

Juha Pajunen
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Terhi Niinikoski

Aika ja paikka

Pornainen 24.6.2019
Virka-asema

Talous- ja viestintäjohtaja

mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa

Hille Vihertie
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LIIKENNEMERKKIEN ASETTAMINEN RUOKIJÄRVENTIELLE
Khall § 168, liite 37

Korpinmäen yksityistiekunta on osoittanut kunnanhallitukselle pyynnön
saada asettaa liikennemerkit moottoriajoneuvolla ajo kielletty ja tonteille
ajo sallittu liitteenä numero 37 olevalle kartalla osoitetulle paikalle. Yksityistiekunta pyytää lisäksi, että ennen kyseisten merkkien asettamista
voitaisiin tielle asettaa merkki yleisen tien päättymisestä.
Kyseisillä merkeillä tien ylläpitäjä haluaa rajoittaa alueelle suuntautuvaa
tarpeetonta ja häiritsevää liikennettä ja ilkivaltaa.
Liikennemerkkien asettamisesta säädetään tieliikennelaissa. Säännökset
koskevat myös yksityisteitä. Yksityistielain mukainen yksityistie on nimestään huolimatta tieliikennelain 1 §:ssä määriteltyä "yleiselle liikenteelle tarkoitettua tai yleisesti liikenteeseen käytettyä aluetta".
Tieliikennelain 51 §:n mukaan yksityistielle "liikenteen ohjauslaitteen
asettaa tienpitäjä saatuaan siihen kunnan suostumuksen". Kunnassa asiaa
käsittelee johtosäännössä määrätty lautakunta, yleensä tekninen lautakunta tai sen alainen viranhaltija. Kunnan johtosäännössä kunnanhallitus
toimii teknisenä lautakuntana.
Liikenteen rajoittaminen tai kieltäminen kieltomerkkejä tai puomeja
käyttäen on yksityistielläkin mahdollista. Kunta katsoo tällaisessa tapauksessa suostumustaan harkitessaan erityisesti yksityistielain 96 §:ää.
Sen mukaan tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää, jos valtio tai kunta avustaa tien kunnossapitoa.
Kunta voi avustuksista huolimatta kuitenkin antaa luvan, jos muusta liikenteestä aiheutuu huomattavaa haittaa. Hakemuksen perusteluissa tällainen mainittu seikka on ilkivalta ja sen rajoittaminen.
Tiehallinnon yksityisten teiden kunnossapito –ohjeesta löytyy periaatekuva liikennemerkkien sijoittamisesta. Merkki on yleensä pystytettävä
0,5 – 1,5 metrin etäisyydelle tien reunasta. Merkin tai lisäkilven alareunan pitää olla 2,0 metrin korkeudella tiestä. Pystytyksessä on lisäksi huolehdittava, että merkki kestää tuulen, lumen ja roudan rasitukset.
Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus päättää, että Ruokijärventielle annetaan lupa asettaa liikennemerkki moottoriajoneuvoilla ajo kielletty varustettuna lisäkilvellä
tonteille ajo sallittu. Kilpi mahdollistaa kulkemisen myös yleiseen venevalkamaan, joka sijaitsee Ruokijärvellä.
./..
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Kunnanhallitus

§ 168

Khall § 168

./..
Kunnanhallitus esittää Korpimäen yksityistiekunnalle, että yleinen tie
päättyy -merkki korvattaisiin Ruokijärventien alkuun asetettavalla tie
päättyy kilvellä ja siihen asennettavalla yksityistie –lisäkilvellä.
Ennen merkkien asettamista tulee kuntaan toimittaa asiasta
Korpinmäen yksityistiekunnan kokouspöytäkirjajäljennös, jossa on päätetty merkkien asettamisesta.
Merkkien lopullinen paikka tulee sopia yhdessä teknisen johtajan kanssa.
Kunnanhallitus toteaa lisäksi, että kunnossapitoavustusta myönnettävällä tiellä ei voida liikennöintiä täysin kieltää. Esitetyillä liikennemerkeillä voidaan kuitenkin informoida tienkäyttäjiä rajoituksista.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vs. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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LISÄMÄÄRÄRAHA KARTANORINTEEN ALUEEN RAKENTAMISEEN
Khall § 169

Kartanorinteen rakennusurakan osalta urakoitsija on esittänyt lisätyötarjouksen toteutuneesta louhinnasta. Alueen louhintamäärät lisääntyivät
huomattavasti arvioitua suuremman kalliomäärän vuoksi, eivätkä sidotut määrät aiemmin annetussa tarjouksessa kata lisääntyneitä louhintakustannuksia. Urakoitsija on toimittanut louhinnan jälkeen tarkemittaukset ja esittänyt lisätyötarjouksen perustelluista lisääntyneistä louhinnoista. Osa lisätyöstä katetaan vastaavasti hyvityksillä vähentyneistä materiaali- ja työkustannuksista.
Lisääntyneiden louhintamäärien vuoksi tekninen johtaja esittää, että
hankkeelle siirrettäisiin kohdasta talonrakennus, kiinteistöjen perusparannus, kunnanviraston julkisivukorjaus kohtaan maa- ja vesirakennushankkeet, kadut ja kevyen liikenteen väylät, Kartanorinteen rakentaminen 40 000 €.
Kunnanviraston julkisivukorjaus toteutuu tänä vuonna ainoastaan suunnittelun osalta.
Investointiosan kohdassa maa- ja vesirakennushankkeet, kadut ja kevyen
liikenteen väylät on hankkeelle varattu rahoitusta yhteensä 580 000 € ja
esitetyn siirron jälkeen määräraha olisi 620 000 €.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että investointiosan kuntakehitystoimialan kohdasta kiinteistöt, perusparannus, kunnanviraston julkisivukorjaus siirretään 40 000 € kohtaan maa- ja vesirakennushankkeet, kadut ja
kevyen liikenteen väylät, Kartanorinteen rakentaminen.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vs. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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KUNNANHALLITUKSEN EDUSTUS LAUTAKUNNISSA 2019 – 2021
Khall § 170

Kunnanhallintosäännön 125 §:n mukaan kunnanhallitus voi 2 momentissa ilmenevin rajoituksin määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla
on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja.
Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakuntaan, valtuuston tilapäiseen valiokuntaan eikä vaalilaissa säädettyihin vaalitoimielimiin.
Kunnanhallituksen edustaja on ollut nimettynä lisäksi yhteiseen rakennus- ja ympäristölautakuntaan ja Mäntsälän sosiaali- ja terveyslautakuntaan.
Vuosiksi 2017 – 2019 kunnanhallitus on 19.6.2017 §:ssä 151 nimennyt
sivistyslautakuntaan Aija Frantin, yhteiseen rakennus- ja ympäristölautakuntaan Mika Vilénin ja Mäntsälän sosiaali- ja terveyslautakuntaan
Päivi Liun.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus nimeää edustajansa vuosiksi 2019 – 2021 sivistyslautakuntaan ja yhteiseen rakennus- ja ympäristölautakuntaan.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vs. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus nimesi edustajikseen vuosiksi 2019 – 2021 sivistyslautakuntaan Terhi Niinikosken ja yhteiseen rakennus- ja ympäristölautakuntaan Mika Vilénin.
______________________
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LUSTIGKULLA –NIMISESTÄ TILASTA SAADUT TARJOUKSET
Khall § 171

Pornaisten kunta on pyytänyt tarjousta Pornaisten kunnan Laukkosken
kylässä sijaitsevasta Lustigkulla –nimisestä tilasta. Tilan pinta-ala on
1921 m2. Tilalla on kolme huonokuntoista rakennusta.
Kunnanhallitukselle osoitetut hakemukset pyydettiin toimittamaan
31.5.2019 mennessä. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että kunta pidättää
itsellään oikeuden olla hyväksymättä jätettyjä tarjouksia.
Määräaikaan mennessä kunnanhallitukselle tuli kaksi tarjousta. Tarjoukset esitellään kokouksessa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus käsittelee tarjoukset ja päättää jatkotoimenpiteistä.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vs. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus tutustui jätettyihin tarjouksiin ja päätti hylätä ne.
______________________
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KUNNANHALLITUKSEN VARSINAISET KOKOUKSET SYYSKAUDELLA 2019
Khall § 172

Kunnan hallintosäännön 118 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa
ajan ja paikan.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että varsinaiset kokoukset vuoden 2019 syyskaudella pidetään kunnanvirastossa pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäinen ja kolmas maanantai, jos tällaiseksi päiväksi sattuu este, niin
se kokous pidetään seuraavana maanantaina.
Kutsu kunnanhallituksen kokouksiin lähetetään sähköpostitse mikäli
mahdollista viimeistään viidentenä päivänä ennen kokousta lähettämispäivä ja kokouspäivä mukaan luettuina. Ylimääräiseen kokoukseen voidaan käyttää lyhyempää kutsumisaikaa.
Kunnanhallituksen syyskauden kokouspäivät ovat: 19.8., 2.9., 23.9.,
7.10., 21.10., 4.11. (verot), 18.11., 2.12., 16.12. (valtuuston kokouksen
jälkeen).
Lisäksi merkitään tiedoksi valtuuston kokousten ajankohdat: 26.8., 30.9.,
28.10., 11.11. (verot), 16.12. (talousarvio)
Kokousajat toimitetaan tiedoksi valtuustolle.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vs. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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KUNTAKEHITYSJAOSTON JÄSENTEN TÄYDENTÄMINEN KAHDELLA HENKILÖLLÄ
Khall § 173

Kunnanvaltuusto on 12.6.2017 §:ssä 62 valinnut toimikaudeksi 2017 2021 kuntakehitysjaostoon seuraavat jäsenet ja varajäsenet:
Jäsenet
Jorma Laukka
Antti Kilpeläinen
Joija Tikkanen
Mika Ruskeepää
Maria Saarinen

Varajäsenet
Erja Palviainen
Henna Nyrhivaara
Roni Latostenmaa
Mari Tanner
Mikael Miettinen

Puheenjohtajaksi on valittu Jorma Laukka ja varapuheenjohtajaksi Antti
Kilpeläinen.
Jorma Laukka on 3.6.2019 päivätyllä kirjeellä pyytänyt eroa kuntakehitysjaoston puheenjohtajan tehtävästä ja jäsenyydestä 1.7.2019 alkaen.
Erja Palviainen on 3.6.2019 päivätyllä kirjeellä pyytänyt eroa kuntakehitysjaoston varajäsenyydestä 1.7.2019 alkaen.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä myöntää eron Jorma Laukalle kuntakehitysjaoston jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta sekä
myöntää eron Erja Palviaiselle kuntakehitysjaoston varajäsenyydestä
1.7.2019 alkaen.
Kunnanhallitus esittää lisäksi valtuustolle, että tämä valitsee jäsenen
kuntakehitysjaostoon ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen sekä nimeää kuntakehitysjaoston puheenjohtajan 1.7.2019 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vs. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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TOIMIKUNTIEN ASETTAMINEN VUOSILLE 2019 – 2021
Khall § 174

Kunnanhallitus on kokouksessaan 4.9.2017 §:ssä 196 asettanut vuosille
2017 – 2019 seuraavat toimikunnat:
-

kunnan ja seurakunnan yhteinen leirikeskustoimikunta

-

kunniamerkkitoimikunta

-

hallinnon kehittämistoimikunta

-

palkkatoimikunta

Lisäksi on valittu edustaja ja varaedustaja Porvoon kaupungin musiikkiopiston yhteistyöryhmään.
Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi kopio §:stä 196/4.9.2017.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää toimikaudekseen asetettavista toimikunnista sekä
päättää niiden kokoonpanosta ja nimeää niiden puheenjohtajat ja kokoonkutsujat.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vs. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti seuraavat toimielimet:
Kunnan ja seurakunnan yhteinen leirikeskustoimikunta
Vesa Palmgren, puheenjohtaja, kokoonkutsuja
Minna Pudas, asiantuntijajäsen
Tea Nieminen
Roni Latostenmaa
Riitta Villanen
Mika Vilén
Seija Marttila
Kunniamerkkitoimikunta
Liljan-Kukka Runolinna, puheenjohtaja
Mikael Miettinen
Terhi Niinikoski
Seija Marttila
./..
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./..
Hallinnon kehittämistoimikunta
Juha Virkki, puheenjohtaja
Liljan-Kukka Runolinna
Petra Kyllönen
Henna Nyrhivaara
Mikael Miettinen
Hille Vihertie
Seija Marttila
Palkkatoimikunta
Juha Virkki, puheenjohtaja
Liljan-Kukka Runolinna
Riitta Villanen
Mika Vilén
Hannu Haukkasalo
Seija Marttila
______________________
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KUNNAN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSIIN, YHDISTYSTEN JA OSAKEYHTIÖIDEN VUOSIKOKOUKSIIN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNTAAN TOIMIKAUDELLE 2019 – 2021
Khall § 175

Kunta on osakkaana seuraavissa asunto-osakeyhtiöissä:
-

Asunto Oy Pornaisten Puistomäki

-

Asunto Oy Kirveskoski

-

Asunto Oy Pornaisten Niittyrinne

-

Asunto Oy Pornaisten Katajisto

-

Asunto Oy Pornaisten Kirkkotien Helmi

Kunnanhallitus on lisäksi nimennyt edustajan ja varaedustajan seuraaviin vuosikokouksiin/yhtiökokouksiin/osuuskuntakokouksiin:
-

Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys

-

Vesiosuuskunta Suonen osuuskuntakokous

-

Sosiaalitaito Oy:n yhtiökokous

-

Vanhan Myllysillan yksityistien vuosikokous

-

Rosk`n Roll Oy Ab

-

Vesiosuuskunta Mustijoen osuuskuntakokous

-

Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunnan osuuskuntakokous

-

Kehittämisyhdistys Silmu ry

-

Kunta-asunnot Oy:n yhtiökokous

-

Kuntarahoitus Oy:n yhtiökokous

-

Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Keuke

-

Helsingin seudun Kauppakamarin vuosikokous

-

Kuntien Tiera Oy

-

Taitoa Oy (nykyään Sarastia Oy)

-

Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus

-

Yhteistyötoimikunta
./..
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./..
Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi kopio §:stä 195/4.9.2017.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää nimetä kunnan edustajat ja varaedustajat edellä
mainittuihin toimielimiin vuosiksi 2019 – 2021.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vs. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus nimesi kunnan edustajiksi ja varaedustajiksi seuraavat
henkilöt:
Asunto Oy Pornaisten Puistomäki
Seija Marttila, varalla Mikko Autere
Asunto Oy Kirveskoski
Seija Marttila, varalla Mikko Autere
Asunto Oy Pornaisten Niittyrinne
Seija Marttila, varalla Mikko Autere
Asunto Oy Pornaisten Katajisto
Seija Marttila, varalla Mikko Autere
Asunto Oy Pornaisten Kirkkotien Helmi
Seija Marttila, varalla Mikko Autere
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys
Asta Haapakoski, varalla Aija Franti
Vesiosuuskunta Suonen osuuskuntakokous
Jaana Putus, varalla Matti Kalsola
Sosiaalitaito Oy:n yhtiökokous
Liljan-Kukka Runolinna, varalla Jaana Putus
Vanhan Myllysillan yksityistien vuosikokous
Päivi Liu, varalla Liljan-Kukka Runolinna
Rosk`n Roll Oy Ab
Juha Virkki, varalla Terhi Niinikoski

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

./..

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

sivu

17.6.2019

304

Kunnanhallitus

§ 175

Khall § 175

./..
Vesiosuuskunta Mustijoen osuuskuntakokous
Mika Vilén, varalla Riitta Villanen
Etelä-Pornaisten vesiosuuskunnan osuuskuntakokous
Erja Palviainen, varalla Päivi Liu
Kehittämisyhdistys Silmu ry
Hannu Haukkasalo, varalla Seija Marttila
Kunta-asunnot Oy:n yhtiökokous
Seija Marttila, varalla Hille Vihertie
Kuntarahoitus Oy:n yhtiökokous
Hille Vihertie, varalla Seija Marttila
Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Keuke
Hannu Haukkasalo, varalla Mikko Autere
Helsingin seudun kauppakamarin vuosikokous
Hannu Haukkasalo, varalla Seija Marttila
Kuntien Tiera Oy
Seija Marttila, varalla Hille Vihertie
Sarastia Oy
Seija Marttila, varalla Hille Vihertie
Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry
Juha Virkki, varalla Hannu Haukkasalo
Yhteistyötoimikunta
Liljan-Kukka Runolinna, varalla Päivi Liu
Juha Virkki, varalla Mika Vilén
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 176

Kokouspäivämäärä

sivu

17.6.2019

305

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.4.2019
Khall § 176

Vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan raportit
käyttösuunnitelmien toteutumisesta annetaan kunnanvaltuustolle ja kunnanhallitukselle tiedoksi kolmannesvuosittain.
Talousarvion toteutumisvertailu ja toimialakohtainen osavuosikatsaus
ajalta 1.1.–30.4.2019 lähetetään esityslistan mukana tiedoksi ilman liitenumeroa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.30.4.2019 tietoonsa saatetuksi ja saattaa toteutumisvertailun ja toimialakohtaisen osavuosikatsauksen valtuutetuille tiedoksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vs. kunnanjohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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MARKKINOINTIYHTEISTYÖ MENESTYNEEN E-URHEILIJAN KANSSA JA HÄNEN
PALKITSEMISENSA OMAKOTITONTILLA
Khall § 177

Pornaisten kunnassa asuvan, kilpapeliorganisaatio ENCEa edustavan eurheilija Joona ”Serral” Sotalan menestys vuonna 2018 oli huima.
Vuonna 2018 Starcraft 2 -peliä ammatikseen pelaava Sotala teki historiallisen teon voittamalla lähes kaikki peliin liittyvät ammattilaisturnaukset sekä maailmanmestaruuden ensimmäisenä ei-korealaisena pelaajana.
Urheilujätti ESPN valitsi Sotalan maailmanmestaruuden vuoden parhaaksi eSports-hetkeksi. Sotalan saavutus ei jäänyt myöskään kotimaassa huomiotta, sillä se oli ehdolla vuoden sykähdyttävimmäksi urheiluhetkeksi Suomen urheilugaalassa. Lisäksi Suomen elektroninen urheiluliitto (SEUL) palkitsi Sotalan suoritukset tunnustuksilla Vuoden teko
2018 ja Vuoden pelaaja 2018. Hänen menestyksensä on myös jatkunut
turnauksissa kuluvan vuoden aikana.
Haastatteluissaan Sotala on useaan otteeseen korostanut haluaan asua
Pornaisissa ja viihtymistään kunnassa. Monet kuntalaiset taas ovat ottaneet yhteyttä ja tiedustelleet, miten kunta aikoo palkita menestyneen urheilijan. Pornaisten kunta onkin yhdessä urheilijan kanssa kartoittanut
vaihtoehtoja eSports- ja markkinointiyhteistyöhön ja hänen palkitsemisekseen.
Markkinointiyhteistyö on jo käynnistynyt Pornaisten kunnan ja Sotalan
välillä. Kunnan ilmoitus, että se aikoo palkita e-urheilijan, levisi mm. Iltasanomien kautta yleiseen tietoon. Sotalan pelipaidan rintamusta ja sen
näkyvintä paikkaa komistaa nykyisin teksti ”Pornainen”. Kuntaa uudella
tavalla markkinoivan ”Legends of Pornainen” – sarjan seuraava video on
tekeillä ”Serral”-teemalla. Pornaisten 150-vuotisjuhliin liittyy Kotojärvi
Golfissa 10.8.2019 pelattava Serral Open golfturnaus. Samana päivänä
käynnistyy myös kenttää vastapäätä sijaitsevan Kartanorinteen omakotitonttien markkinointi ja myynti.
Perinteisesti kunnat ovat palkinneet Olympia- ja MM-voittajiaan tontinluovutuksin. Joona Sotala on jo pidemmän aikaa ollut kiinnostunut omakotitalon rakentamisesta Pornaisiin. Kunnalla onkin nyt mahdollisuus
yhdistää vanha perinne uudenlaiseen urheilulajiin palkitsemalla Joona
Sotala omakotitontilla menestyksestään sekä kytkemällä luovutus yhteisesti sovittaviin PR- ja markkinointitoimiin. Sopiva tonttikin (K 224 T 1)
on löytynyt Linnunlaulun alueelta vielä rakentamattoman Visertäjänkujan päästä.
./..
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./..
Mikäli kunnanvaltuusto hyväksyy periaatteen tontin luovuttamisesta em.
perustein, se samalla valtuuttaa kunnanhallituksen päättämään sellaisista
käytännön asioista kuten tontin luovutustapa käytännössä, tontin lopullinen koko ja muoto ohjeellisen tonttijaon korttelissa sekä PR- ja markkinointiyhteistyön sisältö näihin liittyen.
Pornaisten hallintosäännön 5. luvun 21 § mukaan kunnanhallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat rakennustonttien myymistä noudattaen valtuuston antamia hintoja ja yleisperusteita.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että tämä
- päättää palkita Joona ”Serral” Sotalan Linnunlaulun alueella Visertäjänkujan päässä sijaitsevalla omakotitontilla hänen menestyksestään
sekä vastineeksi PR-työstä ja markkinointiyhteistyöstä kunnan kanssa
- valtuuttaa kunnanhallituksen päättämään käytännön asioista tontin
luovutustapaan liittyen, tontin lopullisesta koosta ja muodosta ohjeellisen tonttijaon korttelissa sekä PR- ja markkinointiyhteistyön sisällöstä.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vs. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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ILMOITUSASIAT
Khall § 178

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi:


Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta, ote
pöytäkirjasta 22.5.2019 3 §: Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen
osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2019.



Aluehallintovirasto, opetus- ja kulttuuritoimen päätös 31.5.2019
ESAVI/26163/2018: Valtionavustuspäätös, Kotojärven virkistysalueen kuntoradan perusparannus.



Aluehallintovirasto, opetus- ja kulttuuritoimen päätös 31.5.2019
ESAVI/26647/2018: Valtionavustuspäätös, Parkkojan koulun lähiliikunta-alueen rakentaminen.



Asunto Oy Pornaisten Kirkkotien Helmen hallinnonluovutus ja
varsinainen yhtiökokous, kokouspöytäkirja 27.5.2019.



KUUMA-johtokunnan pöytäkirja 2/2019, 23.5.2019.



KUUMA-johtokunta, pöytäkirjanote23.5.2019 10 §: MAL 2019.



Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen toimialueen kuntien poliisin neuvottelukunnan pöytäkirja 5.6.2019.



Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, ote pöytäkirjasta
23.5.2019 § 50: Pornainen, poikkeamispäätös kiinteistöllä 611-4066-54.



Mika Waltarin koulun vuosikertomus 2018-2019.



Kuntakehitysjaoston pöytäkirja 15.5.2019.



Päätöksiä ajalta 4. – 17.6.2019:
Kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja teknisen johtajan päätökset.

Kunnanhallituksen päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi.
Kunnanhallitus päätti lisäksi, ettei se käytä otto-oikeuttaan esitettyihin
päätöksiin.
______________________
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MUUT ASIAT
Khall § 179

Tekninen johtaja Mikko Autere esitteli metsänhakkuusopimusluonnoksen ja investointien tilannetta.
Kunnanhallitus tutustui osallistuvan budjetoinnin määräaikaan saapuneisiin ehdotuksiin ja päätti jatkaa ehdotusten hakuaikaa elokuun loppuun
asti.
Valtuuston puheenjohtaja Liljan-Kukka Runolinna osallistuu kunnan
edustajana Pornainen-seuran kirkkopyhään 23.6.2019.
______________________
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 134 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
169, 172, 173, 176, 177, 178, 179

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
168, 170, 171, 174, 175

HLL 5 §:n./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaa- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
timusviran- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite.
omainen
ja –aika
Lautakunta/hallitus
Pornaisten kunnanhallitus
Kirkkotie 176, PL 21
07171 Pornainen

Pykälät
168, 170, 171, 174, 175

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
OikaisuvaaOikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
timuksen
sisältö
Liitetään pöytäkirjaan
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VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valiValitusviranomainen tuksella.
ja valitusValitusviranomainen, osoite ja postiosoite
aika
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika
14 päivää

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
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- Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valikirjojen toi- tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että
mittaminen ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Pornaisten kunnanviraston aukioloajat:
ma - ke
8.00 - 16.00
to
8.00 - 18.00
pe
8.00 - 12.15

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
) Jos toimitettava

1

