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KOKOUSAIKA

27.1.2021 klo 17.00- 18.50.

KOKOUSPAIKKA

Piispala, Mediapaja,iTeams- verkkokokous

SAAPUVILLA OLLEET

JohannesLeppiinen

;AseNEr
(a merkintii siitii kuka on ollut paikalla)

puheenjohtajapaikalla
Reijo Vesterinen paikalla
Anu Poikonen paikalla
Kari Piispanen teams-yhtes
Matti Piipponen paikalla
Sanna Villman paikalla
Johanna Kauppinen teams-yhteys

Asko Hiinninen
Ville Peltoniemi

MUUT SAAPUVILLA OLLEET
(a liisniiolon peruste)

Kirsi Saari
Markku Vehkaoja
Jaana Meriliiinen

LAILLISUUS JA PAATOSVALTAISUUS

Todutliin

ASIAT

$

POYTAKIRJAN TARKASTUSTAPA
(tarkastajat, tarkastuspaikka ja -aika)

l-4

Valittiin:
Sanna Villman, Reijo Vesterinen,

v

itt<jmiisti kokouksen jiilkeen.

POYTAKIRJAN ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS
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lekirjoi
Poytiikirjan kiisittelylohdet on
sarnalla varustettu nimikirjaimillamrne.

POYTAKIRJA ON PIDETTY
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Ville Peltoniemi

l/ Tarkastusaika: 27 .01 .2021.

POYTAKIRJAN TARKASTUS
P6liikirja on tarkastettu ja todettu
kokouksen kulun mukaiseksi.

ii,y,'3[l?ti "Tfi

P1;ytaffilnpiteja^

ohta
es

r

Kh:n pj paikalla
Piispalan johtaja paikalla
kh:n valitsema edustaja teams-yhteys
kunnanjohtaja poissa
kokouksen sihteeri paikalla
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Paikka
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\l{41-/Vesterinen
Reijo
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Piispalan johtaja

PIISPALA
JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/2021

Aika:
Paikka:

Keskiviikko 27 .1.2021
Piispala, Mediapaja/Teams-verkkokokous

ASIALISTA
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Tiedotusasiat
Pankkitilin lakkauttaminen
PiiSpa:n jaahallikoneikon korjauksen toimittaian valinta
Muut asiat

s1

Tiedotusasiat

s1

1.'t.Edellisen kokouksen p6ytiikirja
16.12.2020 ollut edellinen kokous, asiat S 39{3.
1.2.Talous- ia varaustilan ne
- Maksuvalmius 27.1.2021, keyty liipi.
OKM:n toiminta-avustuspaatos ei ole viela tullut
- Tulos: Johtaja esittelee vilmeisimmiin tuloksen,
ja erittelee osasyita siihen.

Taloushallinnon hoidosta pyydetaan Monetralta selvitysta
raportoinnin viiveeseen.
- Johtala kertoo varaustilanteesta.

Lomaviikoille riittdd tulijoita, maaliskuu ennusteen mukaan hiljaisempi.
Leirikoulujen osalta peruuntumisia kevaalle tullut koronan takia,
muuten varaustilanne ndyttdisi kevean osalta hyvalta.
1.3. Henkiliisto
Henkilostod ollut ja on yha lomautettuna.
Lomautusten tarvetta arvioidaan kuukausittain
1.4. Strategiatyiin tilanne

Ty6stetty asiaa, ja hyodynnetaan strategiatyota myos saatioittemisen
yhteydessii.
1.5. Muonion Jervirinne Oy:n tilanne
Liikelaitoksen johtaja on ollut yhteydessa Muonion kuntaan, ja
asia etenee.
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1.6. Saatioittamisen valmistelun tilanne
Siidtion sddnndt ym asiat tydn alla, ja saataneen asia seuraavaan
johtokunnan kokoukseen kasiteltavaksi.

Pdytiikirjan tarkastajien nimikirJaimet
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Pankkitilien lakkauttaminen
Nuorisokeskus Piispalalla on Danske Bankissa tili F1728000187021 1654,
seka Pop-pankissa tili Fl74 4761 0010 0174 17 . Nama titit eivait ote aktiivisessa
kaytosse.

Piispalan johtaian esitys:
Lakkautetaan Danske Bankin tili F1728000187021 1654 (tili nimella Piispalan
kurssFja leirikeskus/ Valtionavustus") seka tili Fl74 4761 0010 017417
(POP pankki Kannonkoski),.ja siirretdin kyseisillii tileilla olevat varat
Kannonkosken POP-Pankin tilille Fl10 4761 1020 0023 57 .

Paat6s:
Lakkautetaan kyseiset tilit, seka siirretean kyseiset varat tilille
Ft10 4761 1020 0023 57
.
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PiiSpa:n jaahallikoneikon korjauksen toimittajan valinta.
Piispalan johtokunta paatti 16.12.2020 kokouksessaan (S41 ) jutkisen
hankinnan jiirjestdmiseste jaAhallin kylmdkoneikon korjaustytistii.
Hankintamaleriaalien sekii korjauksen suunnitteluun keytetaiin ulkopuolista
jddhallien kylmalaitteistojen suunnitteluun erikoistunutta suunnittelutoimistoa
Hankinta julkaistiin HILMA-jArjestelm essd 21 .1Z.2OZO )a tarjousten tuli o[a
)dtelty ne 25.1 .2021 men nessa. Tarjou kset otettiin vastaan Kan nonkosken
kunnan sahkoiseen Mercell-jarjestelmean.

Tarjousten avaustilaisuus pidettiin 25.1 .2021, johon osallistui tiikelaitoksen
johtaja Ville Peltoniemi, liikelaitoksen kiinteistripiillikkci Jarmo Parhiala ja
Kannonkosken kunnan kiinteistirpddllikkrj Teemu Marttinen.
Mdiirdaikaan mennessS tarjousehdot teyttavia tarjouksia saapui Mercelljarjestelmen kautta kaksi kappaletta Re{ekniikka Oy seka Findrid Finland Oy
Lisaksi Jarmo Parhialan sehkopostiin saapui ennen madraajan tayttymista
kolmas tarjous Suomen Tekojaa Oy, joka myos huomioitiin
valintaa tehdessa. Suomen Tekojaa Oy:n tarjouksesta puuttui vaaditlu
Luotettava-kumppani-liite.

Johtaja esitteli kokouksessa tarjouspyynn0n liitteineen seka saadut tarjoukset.
Hankkeeseen sisiiltyy kaikki nykyisen koneislon korjauksen ja toimintakuntoon
saattamisesta aiheutuvat kustannukset.

Piispalan johtaian esitys:
Tarjousten pdiikriteerind on ollut hinta. Johtaja esittaa, etta jaahallikoneikon
korjauksen toimittajaksi valitaan Re-Tekniikka Oy, jonka hinta oli halvin
72200€. Toiseksi halvin tarjous oli Suomen Tekojea Oy:lla 78000€ Findrid
Finland Oy:n tarjous oli 86900€. Hinnat ovat alvittomia.
Kari Piispanen esitti etta liikelaitoksen johtaja valmistelee seuraavaan
kokoukseen uuden esityksen asiasta, eika paatosta siis viele tehda.
Esitys ei saanut kannatusta.

Peattis:
Jaahallikoneikon korjauksen toimittajaksi valitaan Re-Tekniikka Oy
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Muut asiat
4.1. Esityslistojen ja kokousp6ytakirjojen esillepano,
kokousten meare

Kari Piispasen esitys:
Esityslistat kunnan nettisivulle hyvisse ajoin ennen kokousta,
samoin ptiytdkkjat kokouksen jalkeen.

Paat6s:
Esityslistat toimitetaan laitettavaksi kunnan nettisivuille,

Pddtettiin pitdd vdhintdin nelja kokousta vuodessa, ja
tarvittaessa enemman.
4.2. Seuraava kokous
Seuraava kokous 24.2.2021 klo '17.00
Puheenjohtaja pdatti kokouksen kello 18.50
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