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Jaossa kirjastossa, kaupoissa jne.

Perinteinen
RANTAKEITTOJUHLA

Kivijärven Satamatorilla
Sunnuntaina 3.7.2022

Kello 11.00 alkaen
Ohjelmassa mm.

Julkistetaan Kivijärven ”Vuoden Nuori”
”Rantakaraoke”-konsertti

avoin kaikille halukkaille – ei kilpailua
Mukavia kenttäpelejä

Puhvetista lohikeittoa (klo 11 – 13), grillimakkaraa, 
muurinpohjalettuja, kahvia ja pullaa

TERVETULOA!

LC-Kivijärvi

KIVIJÄRVEN  KUKKOMARKKINAT
pe 29.7.2022 klo 9 - 17 Kivijärven satamatorilla

Heinäkuun viimeisenä perjantaina - jo perinteisesti - Kivijärven valtaa 
markkinahumu. Satama, tori ja Kivijärvi-talon piha-alue ovat 
täynnä markkinamyyjiä ja markkinaväkeä! Muistathan tulla sinäkin!

Lisäksi mm.
•	 klo 10-14 koulumuseo (Kivijärvi-talon pihapiirissä) avoinna 
•	 klo 11-13 Kivijärven Laulukukon etsintä satamassa 
•	 klo 12 kesäasukastapaaminen Tainionmäen koululla, 
       mukana edustajia kunnasta ja kehittämisyhtiö Witaksesta

TERVETULOA!                                       KIVIJÄRVEN KUNTA P
O
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Vihdoinkin!

Järj. LC-Kivijärvi



SAARIKKA TIEDOTTAA

SOSIAALITOIMI TIEDOTTAA:

Kivijärven terveysasema on kiinni heinäkuun.
Tavoitat sosiaalityöntekijän puhelimitse ajalla 27.6.-17.7. nume-
rosta 044 459 7841/Kirsi Miettinen ja ajalla 18.7.-8.8. numerosta 
044 459 6638/Päivi Krook. Hätätapauksessa soita 112.
Sosiaalityöntekijä Kivijärvellä paikan päällä seuraavan 
kerran tiistaina 16.8.2022. ~ Aurinkoista kesää! ~ 
---------------------------------------------------------------------------------
Kriisiapua järkyttäviin hätä- ja kriisitilanteisiin

Sosiaali- ja kriisipäivystys auttaa, kun asukas kohtaa äkillisen tai järkyttävän kriisitilanteen. Se voi 
olla esimerkiksi läheisen kuolema, itsemurha tai itsemurhayritys, onnettomuus, väkivallan uhriksi 
joutuminen, vähältä piti -tilanne tai vakava kuolemaan johtava sairaus.

Kiireellistä sosiaalityötä, kun asia ei voi odottaa seuraavaan arkipäivään

Kun asia ei voi odottaa seuraavaan arkipäivään ja tilanne vaatii kiireellistä sosiaalityön arviota 
ja toimia, ota yhteyttä sosiaali- ja kriisipäivystykseen. Kyseessä voi olla esimerkiksi akuutti huoli 
lapsen tai perheen tilanteesta, vanhuksen tai vammaisen pärjäämisestä, väkivaltatilanne tai 
sen uhka. Kiireettömissä asioissa otetaan yhteyttä edelleen oman alueen sosiaalityöhön.

Keski-Suomen sosiaali- ja kriisipäivystys palvelee kaikkia Keski-Suomen kuntia 
•    Ota yhteyttä sos.- ja kriisipäivystykseen 24/7 numeroon 014 266 0149 tai 112.
•    Palveluun voi soittaa myös nimettömästi. Palvelut ovat maksuttomia.
•    Sosiaali- ja kriisipäivystyksen nettisivut:  https://www.jyvaskyla.fi/hatatilanteet_ja_paivystys/
sosiaali-ja-kriisipaivystys 



VUOKON KESÄKIRPPIS, Keskustie, Salea ja OP:ta vastapäätä, tiedustelut 045 1251 905 

TORIN TAKAKONTTIKIRPPIKSET lauantaisin 2., 9., 16., 23., 30.7., 6.8., 27.8. klo 10-14
Torille toimintaa! Tervetuloa juhannuksen jälkeen torille takakonttikirppiksen tapaan myymään ja 
ostamaan! Ei paikkavarauksia. Tarkoitettu yksityishenkilöille ja yhdistyksille. Yhteyshenkilö Tuovi Huh-
tala. Taustaorg. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi.

HEITJÄRVEN KYLÄTALON KIRPPUTORI heinäkuun ajan lauantaisin klo 10-14
Monenlaista tavaraa edullisesti. Järj. Heitjärven kyläyhdistys.

KESKIVIIKKOKARAOKE Peurantuvalla, Hannunkivessä kesäkeskiviikkoisin klo 20-00

KUULAN 10-OTTELU JA HIRRENSYÖKSY la 2.7. klo 13 Förstissä
Paikka: Förstin pelto, osoite Förstintie 40 (huom. navigaattori opastaa väärälle tielle). Kuulan 
työntöjä ja heittoja kymmenellä eri tavalla. Yksi suoritus/laji. Sarjat T/P7-9-11-13-15-N- N50-N60-
M-M40-50-60-70-80. Hirrensyöksysarjat N, M. Jos haluat harjoitella, se onnistuu ottamalla yhteyttä 
Matti Piispanen 0400 829 857. Osallistumismaksu 5 eur sisältäen kahvit. Alle 15-vuotiaat ilmaiseksi. 
Järj. Heitjärven kyläyhdistys.

YHTEISLAULUA ti 5.7. klo 18 museoriihessä, viljamakasiinin vieressä, Pappilantie
Kari Keurulainen hanureineen vetää ja säestää kesäistä yhteislaulutapahtumaa. Vapaa pääsy. 

KIRJASTO TIEDOTTAA

OMATOIMIKIRJASTOAJAT 4.7.2022 alkaen:

ma klo 8-11, 17-21 
ti klo 8-11, 17-21 
ke  klo 8-21 
to klo 8-13, 19-21 
pe klo 8-13 
la klo 8-16 
su klo 8-21

Kirjaston aukioloajat entiset:  
ma-ti 11-17, to 13-19, pe 13-16

(vain omatoimikirjasto: 7.-19.7.)

Kirjasto on avoinna entisin aukioloajoin, poikkeuksena 7.-19.7., jolloin kirjastoa voi käyttää vain 
omatoimikirjastona eli ilman henkilökuntaa. Omatoimikirjastoajat alla. Jotta omatoimikirjastoa voi 
hyödyntää, asiakkaalla on oltava kirjastokortti ja kuntatiedotteen takasivun käyttölomake palau-
tettuna etukäteen kirjaston henkilökunnalle. Lomaketta saa myös kirjastosta. Perinteisen aukiolon 
lisäksi jatkossa voi kirjastoa käyttää myös omatoimisesti aamuin, päivin ja illoin. Kirjastokortinlukijalla 
oven pielessä pääsee sisään, valot syttyvät ja sammuvat automaattisesti, salin keskellä olevalla 
automaatilla voi palauttaa ja lainata. Huolehdithan, että ovi napsahtaa lukkoon sisälle tullessasi ja 
poislähtiessäsi! Tilassa on kameravalvonta.

KULTTUURITOIMI TIEDOTTAA



MAALAUSTUOKIO 10.7. klo 10-15 Hannunkiven lomakylässä
Suuri Maalaustapahtuma (SMT) 2022 on jälleen ulkoilmamaalaustapahtuma. Suomen Akvarelli-
taiteen yhdistys aluevastaavineen kutsuu kaikki vesivärimaalauksen ystävät su 10.7.2022 juhlista-
maan Suomen kuvataiteen päivää, joka on myös Helene Schjerfbeckin syntymäpäivä. Suomen 
lipun voi vetää salkoon juhlapäivän kunniaksi. Maalataan vesivärein itselle sopivalla tavalla.
Nyt myös Kivijärvellä Hannunkiven lomakylässä järven rannalla ja metsässä maalataan klo 10- 15 
( säävarauksella ). Omat materiaalit mukaan ja kokoontuminen klo 10 PeuranTuvalla. Tapahtuma 
on maksuton. Ei ilmoittautumisia, tule vain mukaan. Suomessa maalataan 10.7 monella paikka-
kunnalla ja olemme myös osa samaa tapahtumaa julkaisemalla kuvia tekijän niin halutessa (te-
kijän ja teoksen nimi ja paikkakunta) Kivijärven tapahtumassa syntyneistä teoksista Instagramissa 
tai/ja Facebookissa. Järj. Peuranluoma / Anne Hakkarainen.

YHTEISLAULUA ti 12.7. klo 18 torilla, Satamatie (sateella Kivijärvi-talolla, kokoushuone Riviera)
Kari Keurulainen hanureineen vetää ja säestää kesäistä yhteislaulutapahtumaa. Vapaa pääsy.

KAHDET ILTAMAT pe 15.7 klo 19 ja su 17.7 klo 19 Heitjärven kylätalolla
Iltamat kylätoiminnan 40-vuotistaipaleen merkeissä. Ohjelmassa pieni historiikki, sketsejä, pienois-
näytelmä ja musiikkia. Pääsymaksu 10 e, alle 15v. ilmaiseksi. Järj. Heitjärven kyläyhdistys.

KASAKOIDEN TANSSEJA JA LAULUJA -KONSERTTI  
su 17.7.2022 klo 14 Tainionmäen koululla
Ukrainalainen kansantanssiyhtye Volyn on 
ammattilaisryhmä, joka on perustettu jo vuon-
na 1978 Lutskin kaupungissa Volynin alueella 
Luoteis-Ukrainassa. Yhtyeellä on ollut yli 3 500 
konserttia ja se on menestyksekkäästi esiintynyt 
kiertueilla niin Ukrainassa kuin muuallakin: Kana-
dassa, USA:ssa, Kreikassa, Italiassa, Ranskassa, 
Saksassa jne. Ohjelmiston perustana on ukrai-
nalainen kansantanssi  Ukrainan eri alueilta. Tällä 
kertaa ohjelmisto painottuu ukrainalaiseen kan-
sankulttuurin kuuluviin kasakkatansseihin upeine 
koreografioineen ja pukuineen. Vapaa pääsy. Järj. kulttuuritoimi.

YHTEISLAULUA ti 19.7. klo 18 Lokakylän satamassa
Kari Keurulainen hanureineen vetää ja säestää kesäistä yhteislaulutapahtumaa. Vapaa pääsy.

MUSEOPÄIVÄ su 24.7. klo 12-14 viljamakasiinilla, Pappilantie
Kahvittelua, mukavaa yhdessäoloa ja pelejä. Järj. Kivijärven kotiseutuyhdistys.

YHTEISLAULUA ti 26.7. klo 18 Heitjärven kylätalolla
Kari Keurulainen hanureineen vetää ja säestää kesäistä yhteislaulutapahtumaa. Vapaa pääsy.

KIVIJÄRVEN LAULUKUKKOKILPAILU pe 29.7. 11-13 satamassa
Kenestä Kivijärven Laulukukko 2022? Voittaja valitaan yleisöäänestyksen perusteella. Karaoke-
juontajana Jose Florido. Ravintolateltta. Arpoja myynnissä. Järj. Saunakylän kyläyhdistys.

Muutokset mahdollisia. Seuraa kunnan kotisivuja. 



KOTISEUTUTOIMINTAA

KOTISEUTUMUSEO/VILJAMAKASIINI avoinna 
heinäkuussa keskiviikkoisin ja sunnuntaisin klo 
12-14, Pappilantie
3.7., 6.7., 10.7., 13.7.,17.7., 20.7., 24.7. (museo-
päivä), 27.7., 31.7. Aito viljamakasiini (siilot pai-
koillaan), esillä entisajan esineistöä.  Vapaa-
eht. maksu. Järj. Kivijärven kotiseutuyhdistys.

KOULUMUSEO avoinna heinäkuussa keskiviik-
koisin ja sunnuntaisin klo 12-14, Koulutie (ent. 
Valoharjun koulu, kelt. puurakennus)
3.7., 6.7., 10.7., 13.7.,17.7., 20.7., ei 24.7., 27.7., 
31.7. Lisäksi avoinna 29.7. Kukkomarkkinoiden 
aikaan klo 10-14. Entisajan luokan tunnelma 
asiaankuuluvinen esineistöineen. Selaile van-
hoja luokkakuvia. Voit myös tuoda lisää niitä 
joko paperiversiona tai lähettämällä sähköise-
nä johtokunnan jäsenille  (yhteystiedot kivi-
jarvenkotiseutuyhdistys.fi). Vapaaeht. maksu. 
Järj. Kivijärven kotiseutuyhdistys.

KOTISEUTUJUHLA 4.9. 
lisätietoja myöhemmin

ISÄNNÄNVIIREJÄ TULOSSA MYYNTIIN pe 22.7. 
alkaen. Lyhyempiin lipputankoihin. Myynti-
paikka: kirjasto. Käteismaksu. 

KOTIPORTTI 18
Joulukuussa 2021 ilmestynyttä kotiseutulehteä 
voi ostaa kirjastosta ja kaupoista. 10 e kät.

Koulun työpäivät lv 2022-2023

Syyslukukausi alkaa ke 10.8., kaikilla koulua 9-13.
Yksi lauantai-työpäivä ennen syyslomaa.
Syysloma viikolla 42, ma 5.12. vapaa.
Syyslukukausi päättyy to 22.12.
Joululoma 23.12.2022-8.1.2023
Kevätlukukausi alkaa ma 9.1.2023 lukujärjestyk-
sen mukaisesti.
Talviloma vko 9, pe 19.5. vapaa.
Kevätlukukausi päättyy la 3.6.2023 

Koulukuljetukset
Reitit ja aikataulut julkaistaan wilman kautta viikolla 31.

Koulujen pihavälineistö
Kesäaikana koulun ja Kivijärvi-talon leikkipaikat ja pihavälineistö vapaasti käytettävissä.

KOULU TIEDOTTAA



Kannattaa liikkua, kannattaa harrastaa!

VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA

HARRASTUSPAIKKOJA JA -TAPAHTUMIA

PELTOKANKAAN ULKOILUALUE, Hannunkiveä vastapäätä

PELTOKANKAAN 23-VÄYLÄINEN FRISBEEGOLFKENTTÄ, Hannunkiveä vastapäätä
Vapaasti käytettävissä. Frisbeegolfin Kivijärvi Open 24.7.2022 klo 10. Pitäjänmestaruuskilpailut 27.8.

PELTOKANKAAN TENNISKENTTÄ, Peltokankaantie 111
Pelaaminen maksutonta. Vuoroja ei tarvitse varata ennakkoon. 

TENNIKSEN KIVIJÄRVI OPEN 
Tarkoitettu kivijärvisille ja kesäkivijärvisille. Turnaus alkaa to 28.7. klo 18. Palkintoina pokaalit. Jos 
et pääse aloituspäivänä kentälle, voit ilmoittautua puhelimitse Heikki Hakkaraiselle p. 040 9109 
084. Nelinpelit pelataan myös. 

KUKKONIEMEN UIMARANTA, RANTALENTOPALLOKENTTÄ JA LEIKKIPAIKKA, Kukkotie 5
Rantalentopallokenttä ja leikkipaikka vapaasti käytettävissä. Uimarannan pohja tarkastettu.

URHEILUKENTTÄ, Urheilukentäntie 8
Varastossa olevat yleisurheilun perusvälineistöt ovat vapaassa käytössä kentällä. Palauta va-
rastoon. Korkeushyppypaikan sadepeite laitettava hyppäämisen jälkeen paikalleen. Sadepeit-
teen päälle ei saa hypätä. 

KIRSIKKAPUISTO, Keskustie 32
’Meidän tupa’ auki ma-pe klo 7-20.30, la-su klo  8.30-20.30. Grilli ja pelejä vapaassa käytössä. 
Grillin käyttö vain ulkona terassilla. Jokainen siivoaa jälkensä. Ikääntyvien jumppa Kirsikkapuis-
tossa ke 29.6.2022 klo 10. Sateella jumpataan liikuntasalissa. Heinäkuu pidetään taukoa, jatkuu 
3.8. Vetäjänä Sini Hakkarainen. Järj. vapaa-aikatoimi.

MESTARIPYÖRÄILIJÄ 2022

Suoritusvaatimuksena on tuhannen kilometrin pyöräily 2.5.-18.9.2022 välisenä aikana.  SÄHKÖPYÖ-
RÄILIJÖIDEN TULEE VÄHENTÄÄ PUOLET AJETUISTA METREISTÄ POIS. 

Mestaripyöräilijät palkitaan tyylikkäällä pystillä ja tuhannen kilometriä saavuttaneiden kesken 
arvotaan viisi 20 euron lahjakorttia. Kampanjajakson aikana eniten pyöräillyt mies ja nainen palki-
taan pokaalilla.  Lisäksi kaikkein eniten pyöräillyt saa 50 euron lahjakortin. Kaikkien vähintään 300 
kilometriä pyöräilleiden kesken arvotaan viisi 20 euron lahjakorttia ja 15 pakettia Kulta Katriina-
kahvia.  

Suorituskortteja saatavana kampanjan alussa Salesta/kunnasta. Suorituskortiksi käy myös oma 
vapaamuotoinen pyöräilypäiväkirja. Korttien palautus kunnanviraston pääoven luona olevaan 
postilaatikkoon/Saleen syyskuun aikana.

Huom!  Tulokset ja palkintoarvonnan voittajien nimet julkaistaan tietosuoja-asetuksesta johtuen 
vain suorituskortissa annetun suostumuksen (merkitään rastilla) perusteella. Kampanjaan ja arvon-
taan osallistuminen ei edellytä suostumuksen antamista.



JALKAPALLOKENTTÄ, Keskustie 32
Vapaasti käytettävissä. Huom. Jalkapalloa koululaisille klo 17.30-18.30 joka maanantai kesä-
kuun ajan eli vielä 27.6. Maksuton.

KUNTOSALIT
Impulssi, Virastotie 5, takapiha, avoinna: ma-pe klo 6-9 ja klo 11-21, la klo 6-19, su klo 6-21.
Vanha kuntosali, Keskustie 32, liikuntasalin yht., avoinna: ma-su klo 8-23. 
Sisäänpääsy etukäteen hankitulla kortilla/avaimella. Avaimen osto kunnanviraston infosta 
(huom. sulkuaikana 4.-24.7. ei korttien myyntiä). Mikäli et enää tarvitse Impulssi-avainta, voit 
palauttaa sen kunnanvirastolle ja saat takaisin panttimaksun 20 €.

 

VIDEOKESÄLEIRI 10-16 -VUOTIAILLE LAPSILLE JA NUORILLE 11.-13.7. Nuopparilla, Keskustie 38.
Tutustumme videokuvauksen saloihin, testaamme dronelennätystä, kokeilemme erikoistehosteita 
ja kuvaamme joko yhdessä tai ryhmittäin omia videoita. Leirimaksu on 10 euroa sis. lounaan. Leiri 
on päiväleiri klo 9-16. Kysy varapaikkoja Timolta, puh. 044 459 7874.

SYKSYLLÄ... [Merkitse jo kalenteriin]

NUORTEN KONSERTTI 2.9. ILLALLA SATAMATORILLA
Esiintyjänä Mansesteri. Tapahtuma tarkentuu myöhemmin.

KERHOTOIMINTAA
Syksyllä alkaa nuorille eräkerho, järjestäjinä riistanhoitoyhdistys sekä palokuntakerho (Kspela). 
Koululaisille alkaa syksyllä harrastustoimintaa AVIn avustuksen ansiosta sekä Keskimaan Ilo auttaa 
avustuksen turvin saadaan nuorisotalolle ulkoaktiviteetteja. Kesän lopulla tulee lisää tietoa.

AMPUMAJUOKSUN PM-PIKAMATKAT 7.8. Kivijärvellä
Järj. Kivekkäät. Lisäksi ampumajuoksun yhteistreenejä kerran viikossa. Lisätietoja Henri Grön, puh. 
0400 240804.

KUMPPANUUSPÖYTÄ ti 9.8. klo 13 virastotalolla 
Kumppanuuspöytiin kokoontuu ikääntyvien asioista kiinnostuneita paikallisia toimijoita mm. julkinen 
sektori, yhdistykset, eri seurakunnat, vapaaehtoiset keskustelemaan ja toteuttamaan erimuotoista 
ikäihmisiä tukevaa toimintaa. Tarkoituksena on yhdistää eri toimijoiden voimavaroja ja luoda laa-
ja-alaista yhteistyötä. Oleellista on, että yhteisestä keskustelusta ja ideoinnista syntyy konkreettista 
toimintaa. Yhteistyöllä luodaan julkisia palveluja täydentäviä, ikääntyvien ihmisten elämänlaadun 
ja arjen hallinnan huononemista ehkäiseviä toimintamuotoja. Järj. kunta, Saarikka, seurakunta.

IKÄÄNTYVIEN ULKOILUPÄIVÄ KE 24.8. klo 12 Kirsikkapuistossa
Ohjelmassa mm. kahvit ja välipala, jumppaa, kirsikkapuistovälineiden esittely, ravitsemusnäytte-
ly. Sateen sattuessa varapaikkana Kivijärvi-talo. Järj. kumppanuuspöytä,  SPR Karstulan osasto ja 
Sydämen asialla -hanke.

YLEISURHEILUKILPAILUT 

  Viispiikkinen cup 22.6. Kivijärvi, 29.6. Saarijärvi, 7.7. Karstula, 21.7. Kyyjärvi, 4.8. Kannonkoski,  
 10.8. Pylkönmäki.
6.7.  Poppikisat: T/P 3-5-7-9-11-13-15  2-ottelu: 40/60m-kiekko/pallo (3-5v). Järj. POP-pankki ja   
 Kivekkäät  
10.8. Pitäjänmestaruuskilpailut T/P5-7-9-11-13-15, 3-ottelu 40/60m-pituus-keihäs/turbokeihäs (5-7v).
17.8  Pitäjänmestaruuskilpailut N,N50, M,M40-50-60-70-80 heitto-ottelu kiekko-kuula-moukari-kei 
 häs, N M-M40-50-60, 300m, 800m (300 ja 800m ei ottelussa), palk. mitalit. Järj. Kivekkäät.



KUNTOKATSASTUS to 22.9. Kivijärvi-talolla
Klo 10   75+ -vuotiaille kutsuttuna.
Klo 11   Yleinen kaikille ikääntyville.
Ohjelmassa hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää asiaa. Yleinen kuntokatsastus tarkoitettu kaikille 
ikääntyneille. Tapahtumassa lyhyt fyysisen kunnon mittaus sekä muuta tietoa hyvinvointiin ja ter-
veyteen liittyen.

IKÄÄNTYVIEN ILONPÄIVÄ ke 2.11. klo 11 Seurakuntatalolla
Ohjelmassa mm. ruokailu (5 €), puheita, venyttelyä, laulua. Ohjelma tarkentuu myöhemmin.
Järj. kumppanuuspöytä.

KUNNAN TOIMINNOT KESÄLOMA-AIKANA

Lomien keskittämisestä johtuen
KUNNANVIRASTO PIDETÄÄN SULJETTUNA  4.7. - 24.7.2022

Myöskään asiointipalvelupisteen palveluja ei ole saatavilla 4.7. - 24.7.2022 välisenä aikana
Kunnanviraston sulkuaikana kunnan ilmoitustaulu sijaitsee viraston etuovessa, Virastotie 5.

Tekninen osasto:
Vain päivystysluontoiset tehtävät hoidetaan sulkuaikana. 

kiinteistönhoito, päivystävä laitosmies   puh. 044 459 7883
tekninen johtaja     puh. 044 459 7880
rakennustarkastaja       puh. 044 459 6221
(Tapaamiset kunnanvirastolla kesä-elokuun aikana sovittava rakennustarkastajan kanssa puhelimessa etukä-
teen.)

Umpi- ja sakokaivojen tyhjennykset:  Ympäristönhuolto Kotilainen Oy puh. 050 310 0565

Hätätapauksissa yleinen hätänumero 112.

Palotoimeen liittyvissä kysymyksissä saa lisätietoa ”Tilannekeskus Keski-Suomen pelastuslaitos” puhe-
lin 0500 542 112. 

Nuohooja:  Nuohoustoimi I. Valtonen, puh. 0400 412 471.

Mattojen pesu: Mattojen pesu sulkuaikana on mahdollista, kunhan muistaa käydä maksamassa 
palvelusta sulkuajan jälkeen kunnanvirastoon.

Sivistysosasto:
Päiväkoti Nuppukumpu kirjastorakennuksessa on avoinna koko kesän. Päivähoitohakemuksia voi 
tulostaa suoraan kunnan kotisivuilta tai noutaa Nuppukummusta, Keskustie 32 C.

Koulutoimisto on suljettu 4.-31.7.

Kirjasto on avoinna normaalisti (ma-ti klo 11-17, to 13-19, pe 13-16), paitsi to 7.7.- ti 19.7. suljettu. Ko. 
aikana voi käyttää omatoimikirjastoa, jos olet sulkua ennen täyttänyt käyttösopimuksen kirjastossa. 
Heinäkuussa ei peritä myöhästymismaksuja.

Kuntosalien avaimet / maksut kannattaa päivittää ajantasalle ennen viraston sulkuaikaa. Avain- ja 
käyttöaikaa ei ole myynnissä kesäsulun aikana 4.7.-24.7.2022.

KIVIJÄRVEN KUNTA



Ke 22.6. klo 18  Kesäillan musiikkihetki kirkossa

La 25.6. klo 14  Sanajumalanpalvelus

Su 26.6. klo 12  Rauhanyhdistyksellä seurat

Su 03.7. klo 14  Messu

Su 10.7. klo 10  Sanajumalanpalvelus (huom. aika)

Su 17.7. klo 14  Messu ja klo 18 seurat Rauhanyhdistyksellä

Su 24.7. klo 14  Sanajumalanpalvelus

Su 31.7. klo 12  Seurat Rauhanyhdistyksellä

Su 07.8. klo 14  Sanajumalanpalvelus

Su 14.8. klo 14  Sanajumalanpalvelus, ekaluokkalaisten siunaaminen koulutielle

Su 21.8. klo 14  Messu

Su 04.9. klo 14  Messu

KIVIJÄRVEN KAPPELISEURAKUNNAN 
TILAISUUKSIA

Rantamaja Isabella, Keskustie
avoinna ke-to 14-22, pe-la 14-02, su 14-20, a la carte klo 21 saakka, pizzoja ja koreja myöhemminkin

Peurantupa, Hannunkivi
avoinna ke 14-22, to-la 14-22, baari 23 asti, su 14-20, burgerit, pizzat, salaatit

Kahvila-leipomo Cafe Estella, Virastotie
avoinna ma-pe 9-17, la 10-15, juh.päivänä kiinni, puh.045 245 0726, tmicafe.estella@gmail.com, 
kahvi, salaatit, sämpylät

Matkabaari Leena Pekkarinen, Keskustie 27
avoinna 9-18, su 12-18, kahvia, grillituotteita ym.

Koirasalmi, luontotupa, Salamajärven kansallispuistossa (24/7), Koirasalmentie 1220
26.5.-31.8. luontotupa avoinna joka päivä 10-16, lisäksi vk 26-31 perjantaisin klo 18 asti,  muina aikoi-
na sopimuksen mukaan. Vk 26-31 la-su myös keittolounasta klo 11-15 (ennakkoilmoittautuminen yli 
neljän hengen ryhmille) 

M-Market Kesseli
kahvio

KIVIJÄRVEN RUOKAPAIKKOJA, KAHVILOITA



1. METSÄSTÄJÄTUTKINNOT
Kivijärvellä kuntotuvalla; torstaina 7.7. klo 18.00 ja torstaina 4.8. klo 18.00
Kannonkoskella Piispalassa; perjantaina 8.7. klo 18.00 ja perjantaina 5.8. klo 18.00.
Mukaan kynä ja kumi. Tutkintomaksu 20 €. Ilmoittautuminen Kivijärvelle Kari Holm ja Kannonkoski 
Heikki Taskinen.

2. AMMUNTAKOKEET
Ampumaradalla klo 10.00 alkaen. 20 €/suorituskerta.
La 16.7. Valvojat: Kari Holm, Leila Holm, Veli-Matti Kotilainen. Avustaa Tiiron Jahti
La 27.8. Valvojat : Timo Koivumäki, Veikko Hänninen, Ilkka Keskinen. Avustaa Kitupirjon Jahti / Kan-
nonsahan Rihla
La 1.10. Valvojat: Jyrki Kortemäki, Timo Kinnunen, Ari Salo. Avustaa Saunakylän Rihla
JOUSIAMMUNTAKOE 27.8. ja 1.10. kivääriammuntojen jälkeen, ilmoittautuminen klo 12.00 mennes-
sä.

3. HIRVEN HARJOITUSAMMUNNAT klo 18.00 alkaen, maksu 2 €/pv tai 10 €/kausi
(SML:n taulu)
Pe 15.7. Kivijärven Erämiehet
Pe 26.8. Heinsuon Peikot
Pe 30.9. Sipilän Hirviseurue

4. AMMUNTAKILPAILUJA
Su 4.9. klo 12.00 Torvikilpailu. Sarjat M20, Yleinen, M50, M60, M70 ja Naiset. SML:n säännöillä 4+6 
laukausta. Ei loppukilpailua. Järjestää: Vuoskosken Paukku.

5. HAULIKKOMESTARUUSKILPAILUT Su 14.8. klo 13.00, osallistumismaksu 10 €

6. HAULIKKOAMMUNNAN HARJOITUKSIA
Tiistaisin ja torstaisin kesäkuusta alkaen. Maksu 2 €/pv tai 20 €/kausi/ilta-ammunnat tai 50 €/kausi 
muina aikoina ampuville/ei rhyn:n jäsenille. 3 € kierros/25 kiekkoa.
Järjestäjät: viikot 22-23 Havukka, viikot 24 ja 26 Vuoskosken Paukku, viikot 27-28 Kivijärven Erämie-
het, viikot 29-30 Kannonsahan Rihla, viikot 31–32 Tiiron Jahti ja viikko 33 Mannilan Jahti.

AMPUMARADAN KÄYTTÖ:

MAANANTAI SULJETTU,
TIISTAI-PERJANTAI KLO 09 - 21
LAUANTAI KLO 09 - 15
SUNNUNTAI KLO 12 - 18
HUOM. VIIKKO 25 ELI 20.6. - 26.6. SULJETTU

Toiminnanohjaaja:  Henri Kotilainen, 040 7166 199, kannonkoski-kivijarvi@rhy.riista.fi
Ratamestari:    Jyrki Kortemäki, 0400 549 382
Suurpetoyhdyshenkilöt:  Perttu Kokkinen 0400 898 136, Kari Holm 040 5584 682

Riistanhoitoyhdistyksen hallitus

KANNONKOSKEN-KIVIJÄRVEN 
RIISTANHOITOYHDISTYS 
TOIMINTA-AIKATAULU V. 2022



Tervetuloa Lomaseudulle!
Lomaseutu kokoaa 

Kinnulan, Kivijärven, Pihtiputaan ja Viitasaaren 
matkailun helmet kätevästi yhdelle sivustolle:

www.lomaseutu.fi 

Pohjoisen Keski-Suomen palveluhakemistosta, 
löydät  lähialueen 

yritykset, palvelut, nähtävyydet ja käyntikohteet
helposti ja nopeasti!

www.paikalliset.fi 

Seuraa meitä Facebookissa
@paikalliset.fi   |   @lomaseutu



Kivijärven kunnankirjaston 
OMATOIMIKIRJASTON KÄYTTÖSOPIMUS

(sopimus tehtävä ennen omatoimikirjaston käyttöä)

Kirjaston normaalien aukiolojen lisäksi kirjastoa 
voi käyttää myös omatoimisesti, ts. itse lainaten ja 
palauttaen jne. aikana, jolloin kirjaston henkilö-
kunta ei ole paikalla. 

Omatoimikirjaston käyttö edellyttää voimassaole-
vaa Keski-kirjastojen kirjastokorttia (lainausoikeutta) ja 
PIN-koodia. Asiakkaan tulee käydä henkilökohtaisesti 
kirjastossa allekirjoittamassa omatoimikirjaston asiakas-
sopimus. Alle 18-vuotiaille voidaan tehdä oma asiakas-
sopimus huoltajan suostumuksella. Huoltajan tulee henkilökohtaisesti käydä kirjastossa allekirjoit-
tamassa alaikäisen sopimus. Alle 7-vuotiaille ei omaa asiakassopimusta tehdä, vaan he asioivat 
omatoimiajalla huoltajansa sopimuksella/seurassa. 

Kun asiakas kirjautuu sisään omatoimikirjastoon, hänen kirjautumistietonsa tallentuu kirjaston 
tietokantaan. Omatoimikirjaston käyttöoikeus on henkilökohtainen. Ulkopuolisten päästäminen 
kirjastoon omatoimiajalla on kiellettyä. Jos asiakas rikkoo kieltoa ja päästää ulkopuolisia kirjastoon 
omilla tunnuksillaan, hän on vastuussa myös heidän tekemisistään. Kirjaston tiloissa on tallentava 
kameravalvonta. Asiakkaiden on poistuttava kirjastosta ennen omatoimiajan päättymistä ja var-
mistettava, että ulko-ovi tulee omatoimiajalla lukkoon sisään tullessa ja pois lähtiessä. 

Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa kirjastoon yhteystietojensa muuttumisesta ja kirjastokorttinsa 
katoamisesta. Siihen saakka, kun asiakas ilmoittaa kirjastolle korttinsa katoamisesta, asiakas on 
korvausvelvollinen myös niistä vahingoista, jotka ovat aiheutuneet ulkopuolisen käyttäessä asiak-
kaan korttia. 

Asiakas sitoutuu noudattamaan Keski-kirjastojen käyttösääntöjä (www.keskikirjastot.fi/web/arena/
kayttosaannot) ja asioimaan kirjastossa niin, ettei aiheuta häiriötä muille asiakkaille eikä vahingoi-
ta kirjaston tiloja tai kokoelmia. Asiakas sitoutuu pitämään kirjaston tilat siistinä ja hyvässä järjestyk-
sessä. Asiakas on velvollinen korvaamaan kaikki aiheuttamansa vahingot. Asiakas sitoutuu ilmoit-
tamaan kaikista häiriöistä ja ongelmista kirjastolle. 
Omatoimikirjaston käyttöehtojen tai Keski-kirjaston käyttösääntöjen rikkomisesta seuraa omatoimi-
kirjaston käyttöoikeuden menetys. Kivijärven kunnankirjastolla on oikeus muuttaa omatoimikirjas-
ton käytön ehtoja ja sääntöjä tarvittaessa. Muutoksista ilmoitetaan asiakkaille sekä kirjaston tiloissa 
että kunnan kotisivuilla tai sosiaalisessa mediassa. 

Sitoudun noudattamaan edellä mainittuja ehtoja ja Keski-kirjastojen käyttösääntöjä

 _____________________________________         ___________________________     
Omatoimikirjaston käyttäjän nimi   Sopimuspäivämäärä     

 ___________________________________________________________________________  
Omatoimikirjastoa käyttävän allekirjoitus 

 ___________________________________________________________________________ 
Huoltajan allekirjoitus (käyttäjän ollessa 7.-18 v.)

OMATOIMIKIRJASTOAJAT 4.7. alk.:

ma klo 8-11, 17-21 
ti klo 8-11, 17-21 
ke  klo 8-21 
to klo 8-13, 19-21 
pe klo 8-13 
la klo 8-16 
su klo 8-21

Kirjaston aukioloajat entiset:  
ma-ti 11-17, to 13-19, pe 13-16

(vain omatoimikirjasto: 7.-19.7.)


