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KOKOUSPAIKKA Valtuustosali

SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET

x  Leppänen Klaus, pj Kotilainen Ilari, varajäsen

x  Sepponen Leena Salmi-Lampila Elina, varajäsen

-  Kainulainen Nelli - Kainulainen Minna, varajäsen

-  Hakkarainen Nea, jäsen x Hakkarainen Olavi, varajäsen

-  Kemppainen Hannele, jäsen x Karstinen Orvokki, varajäsen

-  Minkkinen Timo, jäsen Näsi Heikki, varajäsen

-  Nenye Niko, jäsen Männikkö Ulla, varajäsen

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste)

x Oinonen Pirkko, sivistysjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

x Leppänen Erkki, kunnanhallituksen puheenjohtaja

- Sarén Riitta, kunnanhallituksen edustaja

- Helppikangas Pekka, kunnanjohtaja

x ( ), vapaa-aikaohjaaja, § 82-85, klo 18-18.23

- ( ), nuorisovaltuuston edustaja

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 82

ASIAT § 84-89

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 83

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS

Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä

Klaus Leppänen Pirkko Oinonen          

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu 
kokouksen kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on 
varustettu nimikirjaimillamme.

Tarkastusaika

Valtuustosalissa 21.12.2021
Allekirjoitukset

Leena Sepponen Orvokki Karstinen

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Kirjastossa 30.12.2021

Virka-asema Allekirjoitus 

sivistysjohtaja Pirkko Oinonen
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sivltk § 82
21.12.2021

Kivijärven  sivistyslautakunnan  kokous  on  laillinen  ja
päätösvaltainen,  mikäli  jäsenistä  on  yli  puolet  saapuvilla  ja
sivistyslautakunnan  kokouskutsu  on  lähetetty  jäsenille  neljä  (4)
päivää ennen kokousta.

Hallintosäännön  81.  pykälän  mukaan  kokouskutsu,  esityslista,
liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. 

Kokousmateriaali on toimitettu sähköisesti pe 17.12.2021.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

----

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Sivltk § 83
21.12.2021

Kivijärven kunnan hallintosäännön  98 § mukaan muun toimielimen
kuin  valtuuston  pöytäkirja  tarkastetaan  toimielimen  päättämällä
tavalla. 

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  valitsee  kaksi  pöytäkirjantarkastajaa
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös: 

Pöytäkirjantarkastajiksi  valittiin  Leena  Sepponen  ja  Orvokki
Karstinen.

tiin 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

Sivltk § 84
21.12.2021

Sivistyslautakunta  on  palkinnut  vuosittain  hyvin  menestyneitä
urheilijoita.  SM-mitalin saavuttaneet urheilijat palkitaan urheilijoiden
palkitsemissäännön  perusteella  ja  määrärahojen  salliessa
palkituiksi on tullut myös mitalisijojen tuntumassa olleita sekä piirin
mestaruuskilpailuissa mitaleille sijoittuneita. EM- ja MM-mitaleista ei
ole mainintaa palkitsemissäännössä.

Urheilijoiden palkitsemissääntö koskee Suomen Olympiakomitean
lajiliittojen mestaruuskilpailuja, joista jaetaan SM-mitalit. Mikäli laji ei
kuulu  olympialajeihin  (pois  lukien  suunnistus  ja  keilailu),
stipendisumma  jaetaan  kahdella.  Yksilölajien  joukkuekilpailuissa
stipendi jaetaan urheilijoiden kesken.   

Myös  toisen  paikkakunnan  seuraa  edustava  Kivijärvellä  kirjoilla
oleva urheilija palkitaan tämän säännön nojalla.  

Epävirallisten  lajien  kohdalla  urheilijoita  on  palkittu
tapauskohtaisesti harkiten. Harkintaa on käytetty myös virallisissa
SM-kilpailuissa  lajikohtaisten  osallistujamäärien  perusteella
urheilijoiden hyväksi.

(  ) oli  viime  kesänä  liitosaappaanheiton  MM-kilpailuissa yleisen
sarjan toinen, osallistujia oli 15. Samassa kilpailussa pärjäsi myös
(  ) M65-sarjassa  ollen  toinen,  osallistujia  6.  Suomen
Saappaanheittäjät eivät ole olympiakomitean jäsenjärjestö.

Piirimestaruuskilpailuista tuli  6  mitalia.  T10-sarjassa  (  ) voitti
moukarin ja kuulan sekä tuli kiekossa toiseksi. P12-sarjassa ( ) sai
hopeaa  moukarista,  kuulasta  ja  kiekosta.  Osanottajia  oli  2-5
kaikissa  sarjoissa.  Ampumajuoksun  piirinmestaruuskilpailuissa
M40-sarjassa ( ) voitti, osallistujia kaksi.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  palkitsee  urheilusuorituksistaan  vapaa-
aikaohjaajan esityksen mukaisesti seuraavat henkilöt:

• ( ) 120 e

• ( )   40 e

• ( )   70 e  

• ( )     50 e ja

• ( )    50 e.

Stipendien yhteissumma on 330€ ja määräraha on menokohdassa 
Liikunta- ja urheilutoiminta / muut palvelut.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VUODEN 2021 LIIKUNTATEKO

Sivltk § 85
21.12.2021

Keski-Suomen  Liikunta  ry  valitsee  ja  palkitsee  vuoden  2021
keskisuomalaisen urheilijan ja muita urheilun ja liikunnan sektorilla
kunnostautuneita  henkilöitä  ja  urheiluseuroja  Paviljongissa
Jyväskylässä  Keski-Suomen  Urheilugaalassa  perjantaina
28.1.2022 klo 18.00.

Keski-Suomen  liikunta  toivoo,  että  kunta  voisi  jälleen  tehdä
yhteistyötä  ja  valita  oman 2021 Liikuntatekonsa.  Valinnassa olisi
hienoa  nostaa  esiin  kunnassa  merkittävästi  liikunta-aktiivisuutta
lisäävä  toimija/toiminta.  Palkittava  voi  olla  valmentaja,  ohjaaja,
urheiluseura tai muu valitsemanne toimija/toiminta. Keski-Suomen
Liikunta  antaa  juhlassa  kaikille  kuntien  valitsemille  palkittaville
kehystetyn kunniakirjan ja ruusun. 

Valinnasta  on  ilmoitettava  ti  30.12.2021  mennessä.  Kunnan
toivotaan tarjoavan palkittavalle osallistumisen urheilujuhlaan, jonka
hinta  on  69  euroa/hlö.  Keski-Suomen  liikunta  tarjoaa  yhdelle
kunnan edustajalle illalliskortin kiitoksena yhteistyöstä.

Vapaa-aikaohjaajan  esitys  vuoden  liikuntateoksi/toimijaksi
esitellään  kokouksessa.  Oheismateriaalina  aiemmin  valitut  sekä
kuntalaisilta saadut ehdotukset vuoden 2021 liikuntateon saajaksi.

Sivistysjohtajan  päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  nimeää  kivijärveläisen  Vuoden  liikuntateko-
palkinnon saajan sekä kunnan edustajan juhlaan.     

Päätös:

Vuoden liikuntatekopalkinnon saajaksi päätettiin valita ( ). ( ) perusti
viime  talvena  jääkiekkovuoron.  (  )  on  saanut  aktivoitua  vähän
liikkuvia kuntalaisia, jotka tuskin olisivat lähteneet liikkumaan ilman
tätä  jääkiekkovuoroa.  Vuoro  on  ollut  todella  suosittu.  (  )  on
muutenkin aktiivinen vapaaehtoistoimija liikunta-asioissa.

Kunnan  edustajaksi  juhlaan  päätettiin  valita  sivistyslautakunnan
puheenjohtaja Klaus Leppänen.

- - - - - 

Merkittiin,  että  vapaa-aikaohjaaja  poistui  kokouksesta  tämän  pykälän
käsittelyn jälkeen klo 18.23.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SAGA FORSSTRÖMIN OPINTOSTIPENDIT 2021

Sivltk § 86
21.12.2021
liite 19

Saga  Forsströmin  opintorahasto  on  perustettu  valtuuston
päätöksellä  15.12.2006.  Saga  Forsströmin  stipendirahastosta  on
myönnetty stipendejä vuodesta 2007 alkaen.

Rahaston pääoma on 31 575,13 euroa. 

Stipendirahaston sääntöjen mukaan rahastosta jaetaan vuosittain
kolme vähintään 200 euron stipendiä eri henkilöille. Stipendin voi
saada alle 26-vuotias syntyperäinen tai kivijärveläistynyt nuori, joka
on  saanut  päättötodistuksen  Kivijärven  peruskoulusta.  Sama
henkilö voi saada stipendin vain kerran. 

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

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

Saga  Forströmin  stipendirahaston  stipendit  on  ilmoitettu
haettavaksi  kunnan kotisivuilla  ja Kivijärvi  fb-ryhmässä.  Hakuaika
päättyi  ti  26.10.2021.  Määräaikaan  mennessä  saapui  viisi  (5)
sääntöjen mukaista hakemusta. 

Lisäksi yksi (1) hakemus tuli määräajan jälkeen. Ko. hakija ei ole
enää opiskelija ja hän hakee stipendiä tutkinnon suorittamisesta.

Hakemukset liitteineen ovat nähtävänä kokouksessa.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta myöntää 200 euron stipendejä kolmelle hakijalle
rahaston sääntöjen mukaisesti.

Stipendihakemus  tutkinnon  suorittamisesta  käsitellään  kunnan
opintostipendeistä päätettäessä keväällä/kesällä 2022.

Päätös:

Sivistyslautakunta päätti, että stipendit á 200 euroa saa

• ( )

• ( ) ja 

• ( )

Peruste: Stipendit saa opinnoissa pidemmälle edenneet ja ne, jotka
hakivat stipendiä myös viime vuonna, mutta eivät sitä saaneet.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SIVISTYSOSASTON VIRANHALTIJOIDEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Sivltk § 87
21.12.2021

Kivijärven  kunnan  hallintosäännön   11  §  mukaan  lautakunnan
alaisen  viranomaisen  on  ilmoitettava  lautakunnalle  tekemistään
ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta asioita tai asiaryhmiä,
joista  lautakunta  on  ilmoittanut,  ettei  se  käytä  otto-oikeuttaan.
Henkilöstöhallinto-ohjeen  mukaisesti  henkilöstöpäätöksistä
annetaan  toimielimille  tiedoksi  vain  työhönottamis-,  palkkaus-  ja
irtisanomispäätökset  sekä  henkilöstöpäätöksen  tekovallan
subdelegointipäätökset.

Sivistysjohtajan,  rehtorin  ja  varhaiskasvatusjohtajan  tekemät
viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä kokouksessa. 

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  merkitsee  viranhaltijapäätökset  tiedoksi  ja
päättää olla käyttämättä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Päätös:

Sivistyslautakunta  merkitsi  viranhaltijapäätökset  tiedoksi  ja  päätti
olla käyttämättä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SAAPUNEET KIRJEET JA TIEDOKSIANTOASIAT 12.10.-15.12.2021

Sivltk § 88
21.12.2021
liite 20-21

1. Sivistysosaston johtoryhmä, 29.9.2021, muistio

2. Lausunto kunnallisvalitukseen asiassa 21561/2021, kohde 
sivltk 27.7.2021 § 50, 13.10.2021 (liite)

3. Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, hallitus,
28.10.2021, pöytäkirja

4. Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, 
valtuusto, 3.11.2021, pöytäkirja

5. Nalle – nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, teams, 
4.11.2021, muistio

6. SiSote-johtoryhmä, teams, 9.11.2021, muistio

7. Hämeenlinnan hallinto-oikeus, 21/0474/2, päätös,15.11.2021
(liite)

8. Aluehallintovirasto, LSSAVI/18082/2021, 23.11.2021, 
selvityspyyntö varhaiskasvatuksesta ja 8.12.2021, päätös

9. Opetushallitus, Vardan käyttöönotto, 20.12.2021, tiedote

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Sivistyslautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SOPIMUS LIIKUNTAPAIKKOJEN HOIDOSTA 2022

Sivltk § 89
21.12.2021
liite 22

Kivijärven  kunnalla  ja  Kivijärven  Kivekkäillä  on  ollut  sopimus
liikuntapaikkojen  hoidosta  1994  alkaen.  Sopimusaika  on  ollut
pääsääntöisesti yksi vuosi.

Sopimus  sisältää  hiihtolatuverkoston  latujen,  kuntoradan,
frisbeegolfradan,  kaukalon,  urheilukentän,  uimarannan,  tennis-
kentän ja laskettelumäen kunnossapidon sekä osan Nousulahden
liikuntapuiston kunnossapidosta.

Sopimusluonnoksen  mukaan  kunta  maksaa  urheiluseuralle
liikuntapaikkojen hoidosta yhteensä 15 500 euroa vuodessa. Hinta
on sama kuin viime vuonna.

Hallintosäännön  mukaan  kukin  toimielin  hyväksyy  toimialaansa
lukeutuvat sopimukset.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  hyväksyy  Kivijärven  kunnan  ja  Kivijärven
Kivekkäiden  välisen  sopimuksen  liikuntapaikkojen  hoidosta
vuodelle 2022 liitteen 20 mukaisesti.

Päätös:

Sivistyslautakunta  hyväksyi  Kivijärven  kunnan  ja  Kivijärven
Kivekkäiden  välisen  sopimuksen  liikuntapaikkojen  hoidosta
vuodelle  2022 liitteen 20 mukaisesti  lisäyksellä,  että  uimarannan
vuosittaisesta  käyttöönottotarkastuksesta  (sukelluksesta)  vastaa
kunta.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


