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Kokouspaikka kunnantalo 

 

Läsnä      

   

  Anne-Mari Kaarto 

  Sanna Kiertonen 

  Matti Kulmanen  

  Päivi Kössi, pj. 

  Pertti Liinoja 

  Mika Nieminen 

  Tapio Pajula 

  Hannele Rouhiainen, kvalt. pj. 

  Maarit Salama, kvalt. 1. vpj. 

  Marko Suisto, kvalt. 2. vpj. 

 

  Kati Rekola, esittelijä  

  Minna Mäkipää, pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja Päivi Kössi 

Pöytäkirjanpitäjä Minna Mäkipää 

Asiat pykälät  91–94 sivut 

 

101–104 

Pöytäkirjan allekirjoitus 

ja varmennus 

 

 

Päivi Kössi  

puheenjohtaja 

 

 

Minna Mäkipää 

pöytäkirjanpitäjä            

Pöytäkirja on tarkastettu Oripäässä 10.6.2019 

 

 

Mika Nieminen 

 

 

 

Tapio Pajula 

Pöytäkirja on pidetty ylei-

sesti nähtävänä 

 

Oripäässä 18.6.2019 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Minna Mäkipää 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Khall  91 §  Kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä 

on saapuvilla kokouksessa. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kutsu 

kunnanhallituksen jäsenille toimitetaan vähintään viisi päivää ennen ko-

kousta. Mikäli jonkun tai joidenkin asioiden kiireellisyys niin vaatii, sil-

loin se voidaan esittää puhelimitse. 

 

 

Ehdotus:  Todetaan kunnanhallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

 

Päätös:  Todettiin kunnanhallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastaminen 
 

Khall  92 §  

 

Ehdotus:   Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat.  

 

 

Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Nieminen ja Tapio Pajula. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Lisämäärärahan osoitus atk-kaluston uusimiseen 
 

Khall  75 §/3.6.2019 Valmistelija: Minna Mäkipää, tekninen sihteeri 

 

 Oripään kunnan palvelimet ja niiden käyttöjärjestelmät ovat tulleet 

käyttöikänsä päähän, palvelinten käyttöjärjestelmän tuki loppuu 

tammikuussa 2020. Lisäksi tämän hetkiset työasemat alkaa olla 

käyttöikänsä päässä ja niissä olevan Windows 7 käyttöjärjestelmän tuki 

loppuu myös tammikuussa 2020.  

 JMJping joka hoitaa kunnan verkon valvonnan on laskenut liitteenä 

olevan tarjouksen kustannuksista palvelinten vaihdon kustannuksista. 

   

 

Ehdotus: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se myöntää 40 000 € 

lisämäärärahan investointeihin atk-kaluston uusimiseen, jolloin saadaan 

palvelimet ja työasemat eri toimipisteissä uusittua.  

 

 

Päätös: Hallitus päättää siirtää asian uudelleen valmisteltavaksi ja selvittää 

tarkemmin leasing-vaihtoehdon. Hallitus kokoontuu päättämään asiasta 

10.6.2019 klo 17.30. 

__________________________________________________  

 

Khall  93 § Valmistelija: Minna Mäkipää, tekninen sihteeri 

 

 Oripään kunnan palvelimet ja niiden käyttöjärjestelmät ovat tulleet 

käyttöikänsä päähän, palvelinten käyttöjärjestelmän tuki loppuu 

tammikuussa 2020. Lisäksi tämän hetkiset työasemat alkaa olla 

käyttöikänsä päässä ja niissä olevan Windows 7 käyttöjärjestelmän tuki 

loppuu myös tammikuussa 2020.  

 JMJping joka hoitaa kunnan verkon valvonnan on laskenut liitteenä 

olevan tarjouksen palvelinten vaihdon kustannuksista. Tarjouksessa on 

eritelty laitteet ja työt, sekä siinä on myös suuntaa antava laskelma 

leasing hinnalle. 

  

 Työasemien hankinta siirretään syksyyn, että asian valmisteluun ja 

vaihtoehtojen tarkasteluun on riittävästi aikaa. 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää että palvelimet hankitaan kertamaksulla, joka 

tulee edullisimmaksi ja esittää valtuustolle 16 000 € lisämäärärahaa 

investointeihin palvelinten uusintaan, sekä hyväksyy määrärahasiirron 

käyttötalouspuolelta investointipuolelle jo ostettujen työasemien osalta. 

 Loppujen työasemien hankinta päätetään elokuussa. 

 

Päätös:   Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kunnanvaltuuston kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen valtuutetuille 

 
Khall  94 §  Valmistelija: Kati Rekola vt. kunnanjohtaja  

 
Hallintosäännön mukaan kutsu kunnanvaltuutetuille toimitetaan 

vähintään viisi päivää ennen kokousta. 

 

Posti on hidastanut toimintaansa ja kirjeiden kuljetuksiin saattaa mennä 

4 vuorokautta.  

 

 

Ehdotus:  Kokouskutsut ja -materiaali lähetetään sähköpostitse vähintään viisi 

päivää ennen kokousta. Halutessaan materiaalin paperisena, voi 

materiaalin hakea kunnanvirastolta. Käytössä olevaan sähköiseen Heeros 

-ohjelmaan saa tunnukset halutessaan kunnanvirastolta. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

 


