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KOKOUSAIKA

Keskiviikko 9.3.2022

KOKOUSPAIKKA

Pornaisten Yhtenäiskoulu 18.00 – 22.15
de Jong Peter, pj.
Valve Mari, varapj.
Husso Vesa-Pekka
poistui klo 21.25
Jarner Juhani
poistui klo 21.25
Järvenpää Kaarina
Stjernvall Marko
Tukiainen Johanna
Vilenius Jenni
Vilkman Jenny
varalla Heikki Peisa, poistui klo 21.25

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Palviainen Erja
Yliniemi Helmi
Rannikko Jimi
Wäre Jari
Peltola Anneli
Koskinen Lea
Pelkonen Päivi

kunnanhallituksen edustaja, etänä
nuorisovaltuuston edustaja
nuorisovaltuuston edustaja
sivistysjohtaja, esittelijä
toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
rehtori
vapaa-aikapalveluiden päällikkö, etänä

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
ASIAT
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

6 - 12
Pöytäkirja tarkastettin 14.3.2022 sähköisesti
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marko Stjernvall ja Kaarina Järvenpää

Puheenjohtaja

Peter de Jong
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirjanpitäjä

Anneli Peltola

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

Pornainen 14.3.2022
Allekirjoitukset

Marko Stjernvall

Kaarina Järvenpää

Aika ja paikka

Pornainen, 14.3.2022
Virka-asema

sivistysjohtaja

KOOLLEKUTSUJA

merk. Peter de Jong

* Kokouskutsun mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa

Jari Wäre
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SIVISTYSTOIMEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021
Sivltk 6 §
liite 2

Kunnanhallitus on pyytänyt hallintokuntia toimittamaan tiedot tilinpäätöstä ja toimintakertomusta varten vuodelta 2021. Sivistystoimen toimintakertomus on liitteenä 2.
Sivistystoimialan toteuman mukaan vuodelta 2021 toimintamenot olivat
n. 2.000 euroa alle budjetoidun (tot% 100,0) ja toimintatulot ylittivät
budjetoinnin n. 156.000 eurolla (tot% 121,5). Sivistystoimen toimintakatteen poikkeama oli 158.429 euroa muutettuun talousarvioon verrattuna toteuman ollessa 98,6 %.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimen toimintakertomuksen vuodelta 2021 liitteen 2 mukaisena ja valtuuttaa viranhaltijan tekemään
mahdolliset tekniset korjaukset toimintakertomukseen.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre
puh 040 174 5015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
___________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

7§

sivu

10

9.3.2022

VUONNA 2021 MENESTYNEIDEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN
Sivltk 7 §

Sivistyslautakunta on palkinnut menestyneitä urheilijoita ja joukkueita
kannustestipendeillä. Menestyneiden urheilijoiden palkitsemisessa noudatetaan sivistyslautakunnan hyväksymää palkitsemissääntöä
(27.10.2016 siv.ltk 90 §).
Palkitsemissäännön mukaan stipendi voidaan myöntää palkkiona menestyksestä tai kannustusstipendinä lahjakkaalle ja hyvää urheiluhenkeä ja
esimerkkiä osoittaneelle aktiiviselle urheilijalle. Urheilijan tulee olla kirjoilla Pornaisissa. Kannustusstipendin yläikäraja on 27 –vuotta. 28 vuotta täyttäneet palkitaan stipendin sijaan pääasiallisesti muulla huomionosoituksella.
Hakemuksia saapui vain yksi.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta palkitsee aikavälillä 1.1.2021–31.12.2021 menestyneitä urheilijoita, menestyneitä joukkueita ja seuratoimijoita alla olevan
esityksen mukaisesti.

Nimi
Sari
Rauhala

Seura
Heavyteam

Laji
Varustepenkkipunnerrus

Sarja
avoin
N
(+84)

Saavutus/perusteet
SM 1

Esitys
muu vapaaaikapalveluiden
jakama
huomionosoitus

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174
5015
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
____________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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LINNUNLAULUN PÄIVÄKODIN LAAJENNUKSEN IRTOKALUSTEHANKINTA
Sivltk 9 §
liite 3

Pornaisten kunnanhallituksen 17.1.2022 hyväksymän talousarvion
2022 täytäntöönpano-ohjeen mukaan viranhaltijoille määritellyt rajat
ylittävät hankinnat tulee viedä toimielinkäsittelyyn.
Hankinnan kohde
Hankinnan kohteena oli Linnunlaulun päiväkodin laajennuksen irtokalustehankinta.
Linnunlaulun päiväkodissa on 8 lapsiryhmää, joista 3 ryhmää sijoittuu
uuteen laajennusosaan. Tässä yhteydessä hankitaan irtokalusteet kolmelle laajennuksessa olevalle ryhmälle, kahteen toimistohuoneeseen sekä lisäksi yhteisiin ruokailutiloihin koko päiväkodin tarpeisiin.
Hankintamenettely
Hankinta on kansallisen kynnysarvon (60.000 €) alittava pienhankinta.
Hankintaan sovelletaan Pornaisten kunnan hankintaohjetta. Hankinta toteutetaan käänteisenä kilpailutuksena eli ns. ”ranskalaisena urakkana”.
Hankinnan arvonlisäverottomaksi enimmäishinnaksi on määritelty
57.000 euroa.
Hankinnassa käytettiin rajoitettua menettelyä. Tarjouspyyntö lähettiin
neljälle mahdolliselle tarjoajalle erillisellä sähköpostiviestillä 8.2.2022.
Saadut tarjoukset
Tarjousten jättöaikaan 3.3.2022 klo 16.00 mennessä tarjouksen jättivät
seuraavat tarjoajat:
Kuopion Woodi Oy
Lekolar-Printel Oy
Tevella Oy
Tarjoajien soveltuvuuden arviointi
Kaikki tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset. Soveltuvuusvaatimusten täyttymisen todentavat rekisterit ja todistukset tarkastetaan vielä ennen sopimuksen tekemistä
voittajaksi valikoituneelta toimittajalta.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi
Tarjousta koskevat vaatimukset määriteltiin tarjouspyynnössä ja sen liitteillä. Tarjoajien edellytettiin liittävän kaikki vaadittavat asiakirjat ja
selvitykset tarjouksensa liitteeksi.
Tarjousten tarkastamisessa Kuopion Woodi Oy:n tarjous todettiin tarjouspyynnön vastaiseksi ja se suljettiin pois tarjouskilpailusta. Kuopion
Woodi Oy:n tarjous ei täyttänyt kaikkien tuotteiden osalta seuraavaa tarjouspyynnössä asetettua vaatimusta: ”Tuotteiden takuuaika 5 vuotta (vähimmäisvaatimus)”
Kuopion Woodi Oy:n tarjouksessa on ilmoitettu, että takuuaika on: ”viisi
(5) vuotta, poikkeuksena säkkituolit, pehmopalikat ja lattiatyynyt, joiden
takuuaika on yksi (1) vuosi.”
Tarjousten vertailu
Tarjousten valintaperusteena oli kaikissa kohteissa paras hintalaatusuhde, jonka vertailuperusteet ja painoarvot olivat alla olevan mukaiset.
1. HINTA 0 % Hintaa ei vertailla (ranskalainen urakka enimmäishinta
57.000 €, alv 0 %)
2. LAATU 100 % Arviointikriteerit on määritelty tarkemmin liitteessä 1.
Pisteytys:
 Tarjoajan kustakin liitteellä 1 ilmoitetusta kriteeristä saamat pisteet
lasketaan yhteen.
 Korkeimmat yhteispisteet saanut tarjoaja valitaan toimittajaksi
Arviointiryhmä vertaili tarjousten laatua tilakohtaisesti määrittämällä
pistemäärän kriteereittäin hyväksyttyjen tarjousten osalta. Mikäli kriteeriä ei pystytty arviomaan kyseisen tilan osalta, jätettiin pisteytys tyhjäksi. Tilakohtaisen arvioinnin perusteella saaduista pisteistä muodostettiin
kriteerikohtainen kokonaispistemäärä liitteen 1 taulukon mukaisesti tilakohtaisten pisteiden keskiarvona.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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Pisteet:
Lekolar-Printel Oy 37,75 pistettä
Tevella Oy 28,76 pistettä
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää
-

Sulkea tarjouskilpailusta pois Kuopion Woodi Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena.

-

Valita Linnunlaulun päiväkodin laajennuksen irtokalusteiden toimittajaksi Lekolar- Printel Oy:n. Tarjouksen mukaisen tilattavan irtokalustekokonaisuuden hinta on 57.000€ (alv 0%)

-

todeta, että hankintasopimusta ei synny tällä hankintapäätöksellä,
vaan vasta erillisen kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

-

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre
puh. 040 174 5015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
___________________________
Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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TOIMINTA-AVUSTUSTEN JA STIPENDIEN UUDISTUS
Sivltk 7 §
liitteet 4-5

Pornaisten vapaa-aikapalvelut myöntää vuosittain talousarviossa määriteltävän määrärahan puitteissa avustuksia ja stipendejä sellaiseen toimintaan, joka tukee Pornaisten kunnan vapaa-aikapalveluiden työtä liikuntaja nuorisolain edellyttämällä tavalla sivistyslautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.
Liitteessä 3 on ehdotus toiminta-avustusten ja stipendien uudistamisesta.
Suurin muutos ehdotuksessa koskee seuroille ja yhdistyksille myönnettäviä toiminta-avustuksia. Uudistuksen myötä vanhoista kohdeavustuksista
siirrytään yleisavustuksiin. Lisäksi vapaa-aikapalveluiden myöntämiin
avustuksiin ja stipendeihin on lisätty uusi harrasteavustus vähävaraisille
lapsille ja nuorille. Vapaa-aikapalveluille on myönnetty tätä varten talousarvion yhteydessä 5000 EUR lisäraha.
Avustusten ja stipendien jakoperiaatteita on tarkistettu edellisen kerran
vuonna 2016 (sivltk 27.10.2016 § 90).
Uudistusprosessi käynnistettiin syksyllä 2021 Järjestötreffien (23.11) yhteydessä seurojen ja yhdistysten kanssa. Liitteessä 4 on KeskiUudenmaan Yhdistysverkoston tekemä kooste pienryhmätyöskentelyiden
tuloksista.
Toiminta-avustusten ensimmäinen luonnos lähetettiin seuroille ja yhdistyksille kommentoitavaksi 1.2.2022. Samassa yhteydessä seuroja ja yhdistyksiä pyydettiin vastaamaan lyhyeen kyselyyn. Seuroille ja yhdistyksille järjestettiin 15.2.2022 webinaari, jossa keskusteltiin lähetetystä
luonnoksesta sekä kyselyn tuloksista. Tämän jälkeen luonnokseen tehtiin
viimeiset päivitykset. Tässä yhteydessä päivitettiin vielä seuroille ja yhdistyksille suunnatun yleisavustuksen hakuaikaa.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteen 3 mukaiset perusteet toiminta-avustusten ja stipendien jakamisesta
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174
5015

./..
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Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
____________________________
Merkittiin , että Heikki Peisa, Vesa-Pekka Husso ja Juhani Jarner
poistuivat kokouksesta asiasta käydyn keskustelun alkaessa, eivätkä
osallistuneet päätöksen tekoon.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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ILMOITUSASIAT
Sivltk 9 §
-

Yksiköiden esimiesten viranhaltijapäätöskoonti.

-

Muutokset aiemmin päätettyihin sivistyslautakunnan kokouspaikkoihin sekä kesäkuun kokouksen ajankohtaan:
o huhtikuun kokous 6.4. Parkkojan koululla
o toukokuun kokous 11.5 Mika Waltarin koululla
o kesäkuun kokous Linnunlaulun päiväkodilla ke 22.6. (myös
pvm vaihtuu)

Sivistyslautakunnan päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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MUUT ASIAT
Sivltk 10 §
-

Pornaisten Yhtenäiskoulun esittely kokouksen alussa

-

Hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden laatiminen miniseminaarien materiaalien pohjalta
Alustavien tavoitteiden viimeistely:
Maalis- huhtikuussa
- Voimaa vanhuudelle hankkeen kokouksen yhteydessä
- Järjestötreffeillä
- Huoli- ryhmän kokouksessa
Touko-kesäkuussa
- Keusoten kanssa yhteinen Miniseminaari
- Suunnitelman käsittely lautakunnassa ja kunnanhallituksessa sekä hyväksyntä valtuustossa kesäkuussa

-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

keskusteltiin varhaiskasvatuksen vuorohoidon järjestämisestä

Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu
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Sivistyslautakunta
9.3.2022
12 §
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
6, 10, 11, 12

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
7, 8, 9

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 sivistyslautakunta
Kirkkotie 176, PL 21
07171 Pornainen

Pykälät
7, 8, 9

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
OikaisuvaaOikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
timuksen
sisältö
Liitetään pöytäkirjaan

19
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

