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Ajankohtaiset asiat
Kuva 08.05.2019 § 11
Sivistysjohtaja, kirjastotoimenjohtaja, liikuntatoimenjohtaja sekä museotoimenjohtaja esittävät kokouksessa katsauksen ajankohtaisista asioista.
Valmistelija

Marjo Ojajärvi, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 537 3340

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta merkitsi liikuntatoimenjohtajan, elinvoimajohtajan, museotoimenjohtajan ja kirjastotoimenjohtajan esittelemät ajankohtaiset asiat tiedoksi.

-----------------------------------
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Vihdin kirkonkylän Campuksen kirjaston kalustehankinnat 2019
174/02.08.00/2019
Kuva 08.05.2019 § 12
Vihdin kunta on kilpailuttanut irtokalusteiden vuosi- ja täydennyshankinnat puitejärjestelynä. Puitejärjestelyjä koskeva hankintapäätös on tehty Vihdin kunnanvaltuustossa 26.1.2015 § 3. Puitehankinnan kohteena ovat olleet seuraavat kalusteryhmät: toimistokalusteet, koulujen kalusteet, päiväkotikalusteet ja kirjastokalusteet. Puitesopimuksen ehtojen mukaan arviolta 30.000 euroa ylittävät kalustehankinnat kilpailutetaan puitejärjestelyyn valittujen toimittajien kesken ns.
minikilpailutuksena. Kirjastokalusteiden puitejärjestelyyn valittiin BTJ-Finland Oy
(nykyisin Suomen Kirjastopalvelu Oy) ja F-inno Oy. Toimistokalusteiden puitejärjestelyyn valittiin Martela Oyj, Kinnarps Oy ja Isku Interior Oy.
Vihdin kunta pyysi tarjouksia Vihdin kirkonkylän Campuksen kirjaston kalustehankinnoista. Tarjouspyynnön perustana on Vihdin kirkonkylän Campukselle rakentuvat uudet kirjastotilat. Tavoitteena on, että kirjasto aloittaisi uusissa tiloissa lokakuun loppupuolella 2019.
Tarjouksia pyydettiin 20.3.2019 päivätyllä tarjouspyynnöllä, jota korjattiin lisätietokysymysten perusteella 28.3.2019. Tarjouksia pyydettiin 17.4.2019 klo 14 mennessä. Tarjouspyyntö toteutettiin edellä mainittujen kalustehankintojen puitesopimuksen puitteissa tehtynä minikilpailutuksena. Minikilpailutuksen tarjouspyyntö lähetettiin puitesopimuksen kalusteryhmien "Kirjastokalusteet" ja "Toimistokalusteet" sopimustoimittajille. Hankinnassa noudatetaan puitejärjestelyjä koskevaa sopimusta, jollei tämän minikilpailutuksen yhteydessä ole toisin mainittu.
Tarjouspyynnössä Vihdin kirkonkylän kirjaston uusien toimitilojen kalustehankinnat oli jaettu kolmeen osaan (hankintapakettiin), joista kuhunkin valitaan kalustetoimittaja erikseen. Hankintapaketit olivat seuraavia:
Hankintapaketti 1
Hankintapaketti 2
Hankintapaketti 3

Kirjahyllyt
Erikoispiirretyt kirjastokalusteet
Yleisötilojen kalusteet

Hankintapaketin 2 Erikoispiirretyt kirjastokalusteet vertailuperustana on hinta.
Hankintapaketin 1 Kirjahyllyt ja Hankintapaketin 3 Yleisötilojen kalusteet tarjousten vertailuperusteina ovat hinta (70 %) ja laatu (30 %). Laatua arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:
1) Esteettisyys

2) Kestävyys
3) Tuoteturvallisuus

Ptk tark.

- detaljointi ja työn jälki laadukasta ja viimeisteltyä
- laadukkaat ja kestävät materiaalit esteettisyyden näkökulmasta
- visuaalinen yhteensopivuus
- laadukkaat ja kestävät materiaalit ja rakenteet kestävyyden näkökulmasta
- miten kalusteiden turvallisuusnäkökulmat on huomioitu
- miten tukevia kalusteet ovat (esim. kestää painoa eivätkä huoju/heilu)
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- hyllyjen kaatumisriski
Tarjousten laadun arvioinnin suoritti arviointityöryhmä 25.4.2019 klo 10.00 11.30. Ryhmään kuuluivat kirjastotoimenjohtaja Hanna Laitinen, Vihdin kirkonkylän kirjaston johtaja Taina Sirola, hankinta-asiantuntijan roolissa hallintopäällikkö
Antti Luukkanen ja asiantuntijana sisustusarkkitehti Päivi Meuronen.
Oheismateriaali

- Korjattu tarjouspyyntö Vihdin kirkonkylän Campuksen kirjaston kalustehankinnoista 2019

Liitteet

- Tarjousten vertailutaulukko, Vihdin kirkonkylän Campuksen kirjaston kalustehankinnat 2019 (julkisuuslain 7 §:n mukaisesti saapuneet tarjoukset ja tarjousten
vertailu tulevat julkisiksi vasta kun sopimus on tehty tai viranomaisen harkinnan
mukaan jo kun hankintapäätös on tehty).

Valmistelija

Antti Luukkanen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 767 4798
Hanna Laitinen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 042 1149

Esittelijä

Kirjastotoimenjohtaja

Ehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää Vihdin kirkonkylän Campuksen kirjaston kalustehankinnoista 2019 seuraavaa:
1) Valitaan Hankintapaketti 1:n toimittajaksi liitteenä olevan tarjousten vertailutaulukon mukainen kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt
tarjoaja.
2) Hylätään Hankintapaketti 2:n osalta Suomen Kirjastopalvelu Oy:n tarjous tarjouspyynnön vastaisena. Tarjoukseen ei sisälly positio EKAL D (3 kpl lukukuutioita).
3) Valitaan Hankintapaketti 2:n toimittajaksi liitteenä olevan tarjousten vertailutaulukon mukainen kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt
tarjoaja.
4) Valitaan Hankintapaketti 3:n toimittajaksi liitteenä olevan tarjousten vertailutaulukon mukainen kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt
tarjoaja.
5) Päätöksen perusteena on tarjousten vertailutaulukon mukainen vertailu.
6) Tilaajalla eli Vihdin kunnalla on tarjouspyynnössä ilmoitetun mukaisesti oikeus tehdä tilaukseen tarkennuksia hankintapäätöksen tekemisen jälkeen ennen tilauksen tekemistä.
7) Vihdin kuntaa sitova sopimus syntyy vasta kun erillinen kirjallinen hankintasopimus on molemmin puolin allekirjoitettu tai lopullinen kirjallinen tilaus on
tehty.

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
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Liite1

Tarjousten vertailutaulukko, Vihdin kirkonkylän Campuksen kirjaston
kalustehankinnat 2019
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Museon säännöt
144/12.03.03/2019
Kuva 08.05.2019 § 13
Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa museotoimintaa ja kulttuuriperintötyötä
valtionosuuksin. Museoiden valtionosuusjärjestelmää uudistetaan parhaillaan.
Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020.
Museolain ja kulttuurilaitoksen valtionosuusjärjestelmän uudistamisen myötä
museoiden on haettava valtionosuuden piiriin joka neljäs vuosi, ja uuden järjestelmän käyttöönotto edellyttää valmistelevein toimenpiteiden toteuttamista siten, että ensimmäisen kerran haku toteutetaan vuoden 2019 alussa. Valtionosuuden piiriin hakeminen ja museolain 5 §:ssä säädetyt edellytykset valtionosuuden saamiseksi määräävät, että museolla on toimintaa ohjaavat säännöt,
joissa museon vastuualue on määritelty. Näihin sääntöihin tulee kirjata myös museokokoelmien säilymistä koskeva lauseke. Toimintasääntöjen on oltava museon
ylläpitäjän vahvistamat. Päätös sääntöjen laamisesta on oltava ylläpitäjän
hyväksymä. Vahvistetut säännöt tulee toimittaa 30.6.2019 mennessä.
Liitteet

Museon säännöt

Valmistelija

Heidi Tammelin, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 767 4726

Esittelijä

Museotoimenjohtaja

Ehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää hyväksyä Vihdin museon säännöt.

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

----------------------------------Liitteet
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Vihdin museon säännöt
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Palajärven musiikkikoulun opetussuunnitelma 1.8.2019 alkaen
167/12.00.01/2013
Kuva 08.05.2019 § 14
Palmun ( Palajärven Musiikkiyhdistys PALMU ry) musiikkikoulu on taiteen perusopetuslain alainen, vuosittain vaihtuvaa harkinnanvaraista valtionapua saava taideoppilaitos, jonka tehtävänä on järjestää musiikin perusopetusta. Musiikkikoulussa tuetaan oppilaan kasvua yksilönä ja ryhmän jäsenenä tarjoamalla monipuolista musiikki- ja kulttuurikasvatusta. Opetus on tarkoitettu ensisijaisesti lapsille ja
nuorille. Vihdin kunnan ja Palmun musiikkikoulun välinen sopimus laaditaan vuoden 2019 aikana.
Opetushallitus on päättänyt 20.9.2017 taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen
oppimäärän opetussuunnitelman perusteista seuraaville taiteenaloille: arkkitehtuuri, kuvataide, käsityö, mediataiteet, musiikki, tanssi, sanataide, sirkustaide ja
teatteritaide. Taiteen perusopetuksen opintonsa 31.7.2018 jälkeen aloittavat oppilaat opiskelevat opetussuunnitelman mukaan, joka on laadittu näiden opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Ennen 1.8.2018 taiteen perusopetuksessa
opintonsa aloittaneet oppilaat voivat suorittaa opintojaan aiemman opetussuunnitelman perusteiden mukaan laadittuja opetussuunnitelmia noudattaen enintään 31.7.2021 saakka.


Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2017
(pdf)



Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2017
(pdf)

Oheismateriaali

Palmun musiikkikoulun opetussuunnitelma 1.8.2018 alkaen
Palajärven Musiikkiyhdistys PALMU ry:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 4/
2018-2019

Valmistelija

Marjo Ojajärvi, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 537 3340

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Ehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta hyväksyy ja merkitsee tiedoksi 1.8.2018 voimaan tulleen Palmun musiikkikoulun opetussuunnitelman.

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti ja merkitsi
tiedoksi 1.8.8.2018 voimaan tulleen Palmun musiikkokoulun opetussuunnitelman.

-----------------------------------
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Kulttuuri- ja kansalaisyhdistysten sekä taiteen perusopetuksen yleisavustusten käyttötilitykset vuodelta
2018
114/02.05.01/2018
Kuva 08.05.2019 § 15
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisäännön mukaan yleisavustus on tilitettävä seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilityksen tulee sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä tilintarkastajien lausunnon toimintakaudelta, jolle avustus on saatu. Mikäli tilitystä ei
saada annettujen ohjeiden mukaisesti, peritään myönnetty avustus takaisin.
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan avustukset vuodelle 2019 ovat olleet haussa
29.3.2019 klo 13 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu Vihdin Uutisissa sekä kunnan ilmoitustaululla ja internetsivuilla. Samassa yhteydessä on tullut antaa tilitys
edelliselle vuodelle saadusta yleisavustuksesta. Tilitystä on voinut täydentää
30.4.2019 asti. Tämän jälkeen tilitysyhdistelmä on laadittu olemassa olevin tiedoin.
Yleisavustusta vuonna 2018 saaneet yhdistykset ovat toimittaneet tilitykset hyväksytyssä muodossa annettuun määräaikaan mennessä.
Asiaa esteellisenä ovat päättämään hallintosäännössä mainitut esteelliset kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan jäsenet.
Valmistelija

Tommi Muhli, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 7674627

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Ehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää
1. todeta, ettei tilityksen hyväksymiseen esteellisiä ole läsnä tätä asiaa päätettäessä.
2. hyväksyä käyttötilitykset vuoden 2018 yleisavustusten käytöstä lukuun ottamatta Vihdin Taideyhdistys ry:n puuttuvaa tilitystä. Myönnetty avustus, 500
euroa, peritään takaisin.
3. tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

Päätös

Valmistelijana toiminut kulttuurituottaja täydensi kokouksessa pykälän otsikointia teknisellä korjauksella.
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti täydennettynä teknisellä korjauksella.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

-----------------------------------
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Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan avustukset 2019
119/02.05.01/2019
Kuva 08.05.2019 § 16
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan avustukset vuodelle 2019 on julistettu haettaviksi 29.3.2019 klo 13.00 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu Vihdin Uutisissa
sekä kunnan ilmoitustaululla ja internetsivuilla.
Kulttuuri- ja kansalaisyhdistysten sekä taiteen perusopetuksen avustushakemuksia tuli annettuun määräaikaan mennessä yhteensä 34 kappaletta. Lisäselvityksiä
ja täydennyksiä pyydettiin 30.5.2018 mennessä.
Avustuksia haettiin yhteensä 141 326 euroa, joista
kansalaisyhdistysten yleisavustukset: 17 kpl, yhteensä 52 326 euroa
kansalaisyhdistysten kohdeavustukset: 3 kpl, yhteensä 1 600 euroa
kulttuuriyhdistysten yleisavustukset: 5 kpl, yhteensä 21 400 euroa
kulttuuriyhdistysten kohdeavustukset: 3 kpl, yhteensä 2 500 euroa
taiteen perusopetuksen avustukset: 3 kpl, yhteensä 63 500 euroa
Määräaikaan mennessä saapui avustussäännön ulkopuolelle jäävinä yksi kulttuuriyhdistyksen kohdeavustushakemus yhdeltä vapaalta toimintaryhmältä, sekä yhdeltä yksityishenkilöltä.
Minna-Karoliina Heino
Vihdin Tilkkukilta

709 €
700 €

Määräajan jälkeen saapui yksi kansalaisyhdistyksen yleisavustushakemus.
Vihti Seura ry

2000 €

Kulttuuri- ja kansalaisyhdistysten sekä taiteen perusopetuksen avustuksiin on
vuonna 2019 varattu 95 000 euroa. Tästä summasta on varattu 50 000 euroa taiteen perusopetuksen avustuksiin.
Yksittäisiin avustushakemuksiin voi käydä tutustumassa ennen kokousta kunnanvirastolla sivistysjohtajan työhuoneella ja ne ovat esillä kokouksessa.
Kulttuuri- ja kansalaisyhdistysten sekä taiteen perusopetuksen avustusten jakoon
ovat esteellisiä jakamaan hallintosäännössä mainitut esteelliset kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan jäsenet.
Oheismateriaali

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisääntö (2008). Muutokset
hyväksytty kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunnassa 19.1.2016. Avustus- ja
stipendisääntö on päivitetty 21.3.2018 kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnassa
vastaamaan nykyistä lautakuntarakennetta.

Valmistelija

Tommi Muhli, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 7674627

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Ptk tark.
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Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää
1. todeta, ettei avustusmäärärahan jakoon esteellisiä ole läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.
2. merkitä haetut avustukset tiedoksi.
3. jakaa vuoden 2019 kulttuuri- ja kansalaisyhdistysten yleis- ja kohdeavustuksiin sekä taiteen perusopetuksen avustuksiin varatut määrärahat seuraavasti:
-

kansalaisyhdistysten yleisavustukset
kansalaisyhdistysten kohdeavustukset
kulttuuriyhdistysten yleisavustukset
kulttuuriyhdistysten kohdeavustukset
taiteen perusopetuksen avustukset

28 000 €
1 600 €
12 900 €
2 500 €
50 000 €

4. päättää erillisissä pykälissä kulttuuri- ja kansalaisyhdistysten sekä taiteen perusopetuksen avustuksista.
5. päättää jättää käsittelemättä avustussäännön ulkopuolelle jäävät Vihdin Tilkkukilta ja Minna-Karoliina Heinon hakemukset, sekä myöhässä saapuneen
Vihti-Seura ry:n hakemuksen.
6. tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.
Päätös

Valmistelijana toiminut kulttuurituottaja täydensi pykälää teknisillä korjauksilla
otsikoinnista, hakemusten määrästä sekä tiedolla kahdesta avustussäännön ulkopuolisesta hakemuksesta että yhdestä myöhässä saapuneesta hakemuksesta.
Esittelijä täydensi ehdotusta kokouksessa ja ehdotti, että kulttuuri- ja vapaa-ajan
lautakunta ei ota käsiteltäväkseen avustussäännön ulkopuolelle jääviä hakemuksia eikä myöhässä saapunutta hakemusta.
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti täydennettynä teknisillä korjauksilla.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
Merkittiin tiedoksi, että Heidi Nordman poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi (Hallintolain 28 §:n kohdan 1 mukainen osallisuusjäävi) käsittelyn
ajaksi.
Merkittiin tiedoksi, että Ruska Mäki poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn
ajaksi ((Hallintolain 28 §:n kohdan 3 mukainen intressijäävi) käsittelyn ajaksi.

-----------------------------------

Ptk tark.
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Kansalaisyhdistysten yleisavustukset vuonna 2019
119/02.05.01/2019
Kuva 08.05.2019 § 17
Kansalaisyhdistysten yleisavustushakemuksia on saapunut vuonna 2019 määräaikaan mennessä yhteensä 17 kappaletta ja niiden hakusumma oli yhteensä 52
326€. Kansalaisyhdistysten yleisavustuksille jaetaan 28 000 €.
Kaikki järjestöt toimittivat yleisavustusta varten tarvittavat lisätiedot sovittuun
määräaikaan mennessä.
Kansalaisyhdistysten yleisavustuksia ovat esteellisiä jakamaan hallintosäännössä
mainitut esteelliset kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan jäsenet.
Valmistelija

Tommi Muhli, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 7674627

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Ehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää
1. todeta, ettei avustuksen jakoon esteellisiä lautakunnan jäseniä ole läsnä tätä
asiaa päätettäessä.
2. todeta, että Vihdin eläkeläiset ry:n avustushakemus on siirretty kansalaisyhdistysten kohdeavustuksista yleisavustuksiin.
3. todeta, että kaikki järjestöt toimittivat yleisavustusta varten tarvittavat lisätiedot sovittuun määräaikaan mennessä.
4. jakaa kansalaisyhdistysten yleisavustukset vuodelle 2019 seuraavasti:
ViaDia Länsi-Uusimaa ry
Kaksi Kuuta ry
Eläkeliiton Nummelan yhdistys ry
Eläkeliiton Vihdin yhdistys ry
Elämänitu ry
MLL:n Vihdin Paikallisyhdistys ry
Nummelan Eläkkeensaajat ry
Vihdin Asukas- ja kylätoiminta ry
Vihdin Ekokylä ry
Vihdin Eläkeläiset ry
Vihdin Invalidit ry
Vihdin suomalais-japanilainen yhdistys ry
Vihdin Pohjola-Norden ry
Keskustanaisten Vihdin paikallisyhdistys
ZontaKerho Hiidenvesi ry
Vihtijärven Palvelutaloyhdistys ry
Yöjalka ry
5. tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.
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2 000 €
600 €
600 €
600 €
400 €
3 200 €
600 €
8 000 €
400 €
400 €
500 €
900 €
400 €
400 €
400 €
600 €
8 000 €
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Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
Merkittiin tiedoksi, että Heidi Nordman poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi (Hallintolain 28 §:n kohdan 1 mukainen osallisuusjäävi) käsittelyn
ajaksi.
Merkittiin tiedoksi, että Ruska Mäki poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn
ajaksi ((Hallintolain 28 §:n kohdan 3 mukainen intressijäävi) käsittelyn ajaksi.
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Kansalaisyhdistysten kohdeavustukset vuonna 2019
119/02.05.01/2019
Kuva 08.05.2019 § 18
Kansalaisyhdistysten kohdeavustushakemuksia on saapunut vuonna 2019 määräaikaan mennessä yhteensä 3 kappaletta ja niiden hakusumma on yhteensä 1 600
€. Kansalaisyhdistysten kohdeavustuksiin vuonna 2019 jaetaan 1 600 €.
Kansalaisyhdistysten kohdeavustuksia ovat esteellisiä jakamaan hallintosäännössä mainitut esteelliset kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan jäsenet.
Valmistelija

Tommi Muhli, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 7674627

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Ehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää
1. todeta, ettei avustuksen jakoon esteellisiä lautakunnan jäseniä ole läsnä tätä
asiaa päätettäessä.
2. todeta, että kaikki järjestöt toimittivat kohdeavustusta varten tarvittavat
lisätiedot sovittuun määräaikaan mennessä.
3. jakaa kansalaisyhdistysten kohdeavustukset vuodelle 2019 seuraavasti:
Vihdin Maanpuolustusnaiset ry
Vihdin Reumayhdistys ry
Vihdin Sydänyhdistys ry

400 €
700 €
500 €

Samalla lautakunta toteaa, että tilityksen yhteydessä hyväksytään vain Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisäännön mukaiset menoerät.
4. tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.
Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
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Kulttuuriyhdistysten yleisavustukset vuonna 2019
119/02.05.01/2019
Kuva 08.05.2019 § 19
Kulttuuriyhdistysten yleisavustushakemuksia vuonna 2019 on saapunut annettuun määräaikaan mennessä yhteensä 5 kappaletta ja niiden hakusumma on yhteensä 21 400 €. Kulttuuriyhdistysten yleisavustuksia jaetaan 12 900 €.
Kaikki toimittivat yleisavustusta varten tarvittavat lisätiedot sovittuun
määräaikaan mennessä.
Kulttuuriyhdistysten yleisavustuksia ovat esteellisiä jakamaan hallintosäännössä
mainitut esteelliset kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan jäsenet.
Valmistelija

Tommi Muhli, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 7674627

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Ehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää
1. todeta, ettei avustuksen jakoon esteellisiä lautakunnan jäseniä ole läsnä tätä
asiaa päätettäessä.
2. todeta, että kaikki järjestöt toimittivat yleisavustusta varten tarvittavat
lisätiedot sovittuun määräaikaan mennessä.
3. jakaa kulttuuriyhdistysten yleisavustukset vuodelle 2019 seuraavasti:
TSL:n Luoteis-Uudenmaan opintojärjestö ry
Nummelan Naiskuoroyhdistys ry
Vihdin Taidetaloyhdistys Siirilä ry
Vihdin Teatteri ry
Vihdin Viihdekuoro ry

1 500 €
700 €
8 000 €
2 000 €
700 €

4. tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.
Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
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Kulttuuriyhdistysten kohdeavustukset vuonna 2019
119/02.05.01/2019
Kuva 08.05.2019 § 20
Kulttuuriyhdistysten kohdeavustushakemuksia on saapunut vuonna 2019 määräaikaan mennessä yhteensä 3 kappaletta ja niiden hakusumma on yhteensä 2 500
€. Kulttuuriyhdistysten kohdeavustuksille jaetaan 2 500 €.
Kulttuuriyhdistysten kohdeavustuksia ovat esteellisiä jakamaan hallintosäännössä mainitut esteelliset kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan jäsenet.
Valmistelija

Tommi Muhli, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 7674627

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Ehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää
1. todeta, ettei avustuksen jakoon esteellisiä lautakunnan jäseniä ole läsnä tätä
asiaa päätettäessä.
2. jakaa kulttuuriyhdistysten kohdeavustukset vuodelle 2019 seuraavasti:
Nummelan soittokuntayhdistys ry
Vihdin kamarikuoro ry
Vihdin Kalevalaiset Naiset ry

700 €
1 000 €
800 €

Samalla lautakunta toteaa, että tilityksen yhteydessä hyväksytään vain Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisäännön mukaiset menoerät.
3. tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.
Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
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Taiteen perusopetuksen avustukset vuonna 2019
119/02.05.01/2019
Kuva 08.05.2019 § 21
Taiteen perusopetuksen avustushakemuksia on saapunut vuonna 2019 määräaikaan mennessä yhteensä 3 kappaletta ja niiden hakusumma oli yhteensä 63 500
€. Taiteen perusopetuksen avustuksille jaetaan 50 000 €.
Kaikki järjestöt toimittivat avustusta varten tarvittavat lisätiedot sovittuun määräaikaan mennessä.
Taiteen perusopetuksen avustuksia ovat esteellisiä jakamaan hallintosäännössä
mainitut esteelliset kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan jäsenet.
Valmistelija

Tommi Muhli, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 7674627

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Ehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää
1. todeta, ettei avustuksen jakoon esteellisiä lautakunnan jäseniä ole läsnä tätä asiaa päätettäessä.
2. todeta, että kaikki järjestöt toimittivat avustusta varten tarvittavat lisätiedot sovittuun määräaikaan mennessä.
3. jakaa taiteen perusopetuksen avustukset vuodelle 2018 seuraavasti:
Luoteis-Uusimaan tanssiyhdistys Vinha ry
Palajärven Musiikkiyhdistys Palmu ry
Vihdin Kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry

15 000 €
10 000 €
25 000 €

4. tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
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Ilmoitusasiat
Kuva 08.05.2019 § 22

1) Saapuneet kirjeet:
20.3.2019 Etelä-Suomen aluehallintovirasto ESAVI/24218/2018,
Etelä-Suomen aluehallintovirasto ESAVI/24320/2018 ja Etelä-Suomen
aluehallintovirasto ESAVI/24173/2018 koskien Vihdin kunnankirjaston
hakemia valtionavustuksia kirjastojen alueellisen ja paikallisen kokeilu- ja
kehittämistoiminnan määrärahoista. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on
myöntänyt Vihdin kunnankirjastolle 3000 euroa hankkeen Sukellus
kirjamereen ja 5000 euroa hankkeen Kirjailijavieraita varhaisnuorille
toteuttamiseen. Hankkeeseen Koko perheen soiva kirjasto
aluehallintovirasto ei myöntänyt avustusta.
ESAVI/24570/2018 12.00 euroa hankkeelle Lasten ja nuorten paikallinen
harrastustoiminta 2019-2020.
Esittelijä

Kirjastotoimenjohtaja

Ehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Liikuntatoimenjohtaja täydensi ilmoitusasioita kokouksessa Etelä-Suomen
aluehallintoviraston päätöksellä hankkeelle Lasten ja nuorten paikallinen
harrastustoiminta 2019-2020 myönnetystä avustuksesta.
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.
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Pöytäkirjan muutoksenhakuohje
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa:
11, 14, 22
Alempana kohdassa oikaisuvaatimusohjeet mainituista päätöksistä ei saa tehdä valitusta, koska niistä voidaan tehdä oikaisuvaatimus.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa
hankintalain 146 §:n mukaisesti.
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimusohjeet:
Päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Vihdin kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnalle, os. PL 13, 03101 Nummela,
käyntiosoite: Asemantie 30, sähköposti: kunnanvirasto@vihti.fi, seuraavista pykälistä:
13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai
erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnanjäsenen katsotaan saanen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun päätöksen sisältävä pöytäkirja on nähtävänä kunnan yleisessä tietoverkossa.
Muutoksenhaku hankinta-asioissa:
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun
lain ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua
(hankintaoikaisu), kuntalain mukaista oikaisua tai asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Hankintaoikaisuohje:
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun, pykälä 12, tyytymätön voi vaatia hankintalain
132-135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja
tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.
Asianosaisen tai kunnan jäsenen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon hankintayksikön
päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Valitusosoitus markkinaoikeuteen:
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian, pykälä 12, markkinaoikeuden
käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Markkinaoikeuden yhteystiedot: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki, sähköposti:
markkinaoikeus@oikeus.fi. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta
päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankintatai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut
tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen, jonka saa pyydettäessä Vihdin
kunnan kirjaamosta , osoitteesta Vihdin kunta, kirjaamo, PL 13, 03101 Nummela (käyntiosoite: Asemantie 30), sähköposti:
kunnanvirasto@vihti.fi, puh. (09) 4258 3000.
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