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Tarkastettiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
Sovittiin, että kokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka lähetetään kokouksen jälkeen jäsenille sähköpostilla kommentteja varten.
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Ari Berg
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Pöytäkirjan tarkastus
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mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla
varustettu nimikirjaimillamme.

Pöytäkirja on pidetty
yleisesti nähtävänä
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Kirjolan kouluhanke 2020 pääsuunnittelu
KirjStmk 05.02.2019 §23
Valmistelija Heikki Määttänen puh.040 5134836 sähköposti heik-

ki.maattanen@parikkala.fi
Pääsuunnittelu kilpailutettiin julkisten hankintojen periaatteiden mukaisesti. Kilpailutuksen perustana oli hyväksytty hankesuunnitelma. Tarjouspyyntö julkaistiin
27.12.2018 ja tarjousten jättöaika päättyi 24.1.2019. Tarjouksia saatiin viideltä arkkitehtitoimistolta. Pääsuunnittelun kustannukset menevät noin 100 000€ tasolle, joten
hallinnollisen päätöksen suunnittelijavalinnasta tekee kunnanhallitus.
Tiedoksi: Tarjouspyyntökirje ja tarjousten avauspöytäkirja.
Tarjouksista on tehty selkoa ja taustojen tunnustelua pisteytystä varten on aloitettu
yhteistyössä sivistystoimen ja teknisten henkilöiden kanssa.
Tiedoksi: Alustava selonteko tarjouksista.
Toimikunta käsittelee pääsuunnittelijan valintaa ja antaa evästystä valintakäsittelyyn.
PÄÄTÖS: Toimikunta keskusteli asiasta tarjouksien alustavan vertailun perusteella
laajasti. Toimikunta päätti, että tarjouksien taustaselvittelyä jatketaan täsmällisemmän esityksen saamiseksi. Viranhaltijat selvittelevät tarjoajien referenssejä edelleen.
Täsmennetty esitys käsitellään sähköpostikokouksessa 6-7.2.2019. Tavoitteena on
saada esitys kunnanhallituksen käsiteltäväksi 12.2.2019 kokoukseen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
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Kouluvierailun päättäminen
KirjStmk 05.02.2019 § 24
Valmistelija Heikki Määttänen puh.040 5134836 sähköposti heik-

ki.maattanen@parikkala.fi
Toimikunta teki periaatepäätöksen tutustumiskäynnistä hirrestä toteutettuun koulukohteeseen. Tutustumismatkan alustava toteutusaika on ollut, lähtö 12.2 kunnanhallituksen jälkeen ja paluu seuraavana iltana. Selvittelyjen mukaan puurakenteisia kouluja on toteutettu mm. Kuhmo Tuupala CLT-levyä (ristiin liimattu puulevy). Iisalmi Peltosalmi, hirsirakenteinen koulu (alakoulu), Pudasjärvi, hirsirakenteinen koulukeskus.
Alustavasti keskusteluissa ollut Kuhmon ja Iisalmen kierros on toteutettavissa hyvin
yhden yön kestolla, Pudasjärvi tuntuisi toisaalta kiinnostavalta kohteelta, mutta matka
sinne on haastavampi?
Toimikunta päättää kouluvierailun matkasuunnitelmasta.
PÄÄTÖS: Toimikunta keskusteli matkasuunnitelmasta. Päätettiin matkan järjestämisestä 12.2-13.2.2019. Kohteina Kuhmon Tuupalan ja Iisalmen peltosalmen koulut.
Rehtori laatii matkaohjelman ja sopii matkajärjestelyistä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Muut asiat / seuraava kokous
KirjStmk 05.02.2019 § 25
Valmistelija Heikki Määttänen puh.040 5134836 sähköposti heik-

ki.maattanen@parikkala.fi
Keskustellaan muista esille tulevista asioista ja päätetään seuraavasta kokouksesta
PÄÄTÖS: Päätettiin sähköpostikokouksesta ke 6.2 klo 16.00 alkaen, kuittausaika
päättyy 7.2.klo 10.00. Ellei osallistuja kuittaa lainkaan, häntä ei merkitä osallistujaksi.
Asiana on täsmennetty esitys suunnittelijavalinnasta.
Sovittiin matkakokouksesta koulujen tutustumiskierroksen paluumatkalla. Asiana
esittelykohteista saadut kokemukset.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

