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Valtuustosali

Nro

11 / 2021

ASIA LIITE

§ 118 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 119 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

§ 120 KUNNANHALLITUKSEN  EDUSTAJAN  NIMEÄMINEN

SIVISTYS- JA TEKNISEEN LAUTAKUNTAAN VUOSIKSI 8/2021

–  5 / 2025 

§ 121 KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN JOKI ICT

OY:N YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAKSI 

§ 122 KUNNANHALLITUKSEN  EDUSTAJAN  NIMEÄMINEN

POHJOISEN  KESKI-SUOMEN  YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAAN

8/2021 – 5/2023

§ 123 SISÄINEN VALVONTA 8/2021– 5/2023

§ 124 KUNNAN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN VANHUSNEUVOSTOON

TOIMIKAUDEKSI 8/2021 – 5/2023 

§ 125 KUNNAN  EDUSTAJAN  NIMEÄMINEN  SAARIKAN  ALUEEN

VAMMAISNEUVOSTOON  TOIMIKAUDELLE 8/2021 – 5/2023

§ 126 KUNNAN  EDUSTAJIEN  NIMEÄMINEN  KIVEKÄS  -

MERKKIHENKILÖN VALINTARAATIIN 

§ 127 YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN  NIMEÄMINEN  SUOMENSELÄN

LENTOKENTTÄ OY:N TOIMIKAUDEKSI 8/2021 – 5/2023   

§ 128 YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN  NIMEÄMINEN  KIVIJÄRVEN

VUOKRATALOT OY:N TOIMIKAUDEKSI 8/2021 – 5/2023

§ 129 ASUNTO  OY  TIAISNIEMEN  YHTIÖKOKOUSEDUSTAJIEN

NIMEÄMINEN TOIMIKAUDEKSI 8/2021 – 5/2023

§ 130 YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN  NIMEÄMINEN  KIINTEISTÖ  OY

KIVIJÄRVEN  VIRASTOTALOON  TOIMIKAUDEKSI  8/2021  –

5/2023
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§ 131 YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN  VALITSEMINEN

KEHITTÄMISYHTIÖ  WITAS  OY  TOIMIKAUDELLE  8/2021  -

5/2023

§ 132 YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN  NIMEÄMINEN  POHJOISEN

KESKI-SUOMEN VERKKOPALVELUT OY:N TOIMIKAUDEKSI

8/2021 – 5/2023

§ 133 VUOSIKOKOUSEDUSTAJAN  NIMEÄMINEN  MAASEUDUN

KEHITTÄMISYHDISTYS  VIISARI  RY:N   TOIMIKAUDEKSI

8/2021 – 5/2023 

§ 134 LEADER VIISARI RY HALLITUKSEN KIVIJÄRVEN JÄSENEN

JA HENKILÖKOHTAISEN VARAJÄSENEN VALINTA  

§ 135 KESKI-SUOMEN  KYLÄT  RY:N  VUOSIKOKOUSEDUSTAJAN

NIMEÄMINEN TOIMIKAUDEKSI 8/2021 – 5/2023 

§ 136 EDUSTAJAN  VALINTA  KESKI-SUOMEN  SOSIAALIALAN

OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS RY:N (KOSKE)

VUOSIKOKOUKSIIN 8/2021 - 5/2023

§ 137 KESKI-SUOMEN  VERKKOHOLDING  OY:N

YHTIÖKOKOUSEDUSTAJA TOIMIKAUDELLE 8/2021 - 5/2023

§ 138 EDUSTAJAN  NIMEÄMINEN  MAASEUTUHALLINNON

YHTEISTOIMINTARYHMÄÄN  

§ 139 SOPIMUS  VÄLIAIKAISEN  VALMISTELUTOIMIELIMEN

JÄSENISTÄ JA TOIMIELIMEN ASETTAMISESTA
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Nro
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§ 140 YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN  NIMEÄMINEN

SAMMAKKOKANGAS OY:N TOIMIKAUDEKSI 8/2021 – 5/2023 

§ 141 KUNNANVALTUUSTON  KOKOUKSEN  14.06.2021

PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

§ 142 22 SAATAVIEN POISTAMINEN

§ 143 23 KUNTIEN  HARKINNANVARAISEN  AVUSTUKSEN

HAKEMINEN VUONNA 2021

§ 144 24 (  )  OSTOTARJOUS MÄÄRÄALASTA  TILASTA SALORINNE

265-403-15-26 

§ 145 KUNTALAISTAPAAMINEN MEIDÄN TUVALLA MAANANTAINA

30.8.2021 KLO 18.00 ALKAEN

Pöytäkirja on nähtävillä: Kunnanvirastolla 16.8.2021 klo 9.00 - 15.00

MERK. Erkki Leppänen
Kunnanhallituksen puheenjohtaja
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KOKOUSAIKA Maanantaina 09.08.2021 klo 18.30 – 21.10  

KOKOUSPAIKKA Valtuustosali

SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET

x Leppänen Erkki, pj Hämäläinen Ossi, vj.

x Martinmäki Martti, 1. vpj. Kotilainen Henri, vj.

x Kauppinen Asko, 2. vpj. Kinnunen Markku, vj.

x Hautanen Maire Hakkarainen Anne, vj.

x Holm Kari Sepponen Leena, vj.

x Piispanen Hanne-Mari Kainulainen Nelli, vj.

x Sarén Riitta Karstinen Orvokki, vj.

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste)

x Hakkarainen Olavi,  kunnanvaltuuston puheenjohtaja

x Urpilainen Antti, kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja

x Korpi Jussi, kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja

---------
Helppikangas Pekka, kunnanjohtaja, esittelijä/pöytäkirjanpitäjä

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 118

ASIAT § 120 - 145

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 119

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS

Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä

Erkki Leppänen Pekka Helppikangas

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

Tarkastusaika

Kunnanvirastolla  11.08.2021
Allekirjoitukset

Martti Martinmäki Maire Hautanen

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Kunnanvirastolla  16.08.2021

Virka-asema Allekirjoitus 

Kunnanjohtaja
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Khall § 118
9.8.2021

Kivijärven  kunnan  hallintosäännön  §  80 mukaan  kokouskutsun
antaa  puheenjohtaja  tai  hänen  estyneenä  ollessaan
varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika
ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä
toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. 

Esityslista,  joka  sisältää  selostuksen  käsiteltävistä  asioista  ja
ehdotukset  toimielimen  päätöksiksi,  lähetetään  kokouskutsun
yhteydessä,  jolleivat  erityiset  syyt  ole  esteenä.  Jos  esityslistalla,
liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan
tehdään merkintä salassapidosta. 

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus
tai -velvollisuus, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Hallintosäännön  §  82  mukaan:  Esityslista  julkaistaan  kunnan
verkkosivuilla.  Ennen  julkaisemista  esityslistalta  poistetaan  salassa
pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä.
Verkossa  julkaistavalta  esityslistalta  voidaan  poistaa  yksittäisiä
kokousasioita,  joihin  ei  liity  erityistä  tiedottamisintressiä  tai  mikäli
erityisestä  syystä  asian  valmistelua  ei  julkisteta  ennen  päätök-
sentekoa. Esityslistan liitteitä julkaistaan verkossa harkinnan mukaan
ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit.

Kivijärven  kunnan  hallintosäännön  §  84   mukaan Toimielimen
jäsenen  on  kutsuttava  varajäsen  sijaansa,  mikäli  hän  ei  pääse
kokoukseen.  Kun  jäsen  on  esteellinen  jossakin  kokousasiassa  tai
esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua
varajäsenen  yksittäisen  asian  käsittelyyn.  Myös  puheenjohtaja,
esittelijä tai toimielimen sihteeri voivat toimittaa kutsun varajäsenelle. 

Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on läsnä.

Kunnanjohtaja:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Khall § 119
9.8.2021

Kivijärven  kunnan  hallintosäännön  §  10.12 mukaan  pöytäkirja
tarkastetaan  toimielimen  päättämällä  tavalla.  Puheenjohtajan  ja
pöytäkirjantarkastajien  on  allekirjoitettava  sekä  pöytäkirjan
kansilehti  että  tehtävä jokaiseen pöytäkirjan sivuun tarkastustaan
osoittava merkintänsä.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  valitsee  Martti  Martinmäen  ja  Maire  Hautasen
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNANHALLITUKSEN  EDUSTAJAN  NIMEÄMINEN  SIVISTYS-  JA  TEKNISEEN
LAUTAKUNTAAN VUOSIKSI 8 /2021 –  5 / 2023 

Khall § 120
9.8..2021

Kuntalain  90  § mukaan  hallintosäännöllä  määrätään  mm.
kunnanhallituksen  edustajan  ja  kunnanjohtajan  läsnäolosta  ja
puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa.

Hallintosäännön 86 §:n mukaan

”Kunnanhallituksen edustaja muissa toimielimissä

Kunnanhallitus  voi  2  momentista  ilmenevin  rajoituksin  määrätä
muihin  toimielimiin  edustajansa,  jolla  on  läsnäolo-  ja  puheoikeus
toimielimen  kokouksessa.  Edustajaksi  voidaan  määrätä  myös
kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja.

Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakuntaan,
valtuuston  tilapäiseen  valiokuntaan  eikä  vaalilaissa  säädettyihin
vaalitoimielimiin.”

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  nimeää  edustajansa  sivistyslautakuntaan  ja
tekniseen lautakuntaan toimikaudeksi 8/2021 – 5/2023

Päätös: 

Kunnanhallitus  nimesi  yksimielisesti  edustajakseen  tekniseen
lautakuntaan  Martti  Martinmäen  ja  sivistyslautakuntaan  Riitta
Sarenin.

Tiedoksi Valitut
 Tekninen osasto

Sivistysosasto

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNANHALLITUKSEN  EDUSTAJAN  NIMEÄMINEN  JOKI  ICT  OY:N
YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAKSI 

Khall § 121
9.8.2021

Kivijärven kunta on omistajana Joki-ICT Oy:ssä.

Kivijärven kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Kunnanjohtaja:

Kivijärven kunnanhallitus valitsee varsinaisen edustajansa Joki Ict
Oy:n  yhtiökokoukseen  ja  hänelle  henkilökohtaisen  varaedustajan
8/2021 - 5/2023.  

Päätös:

Kunnanhallitus  nimesi  yksimielisesti  yhtiökokousedustajaksi  Kari
Holmin.

Tiedoksi Kari Holm
Joki-ICT Oy

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNANHALLITUKSEN  EDUSTAJAN  NIMEÄMINEN  POHJOISEN  KESKI-SUOMEN
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAAN  8/2021 - 5/2023

Khall § 122
9.8.2021

”Viitasaaren kaupungin hallintosäännön mukaan kokouksiin voi
osallistua  myös  yhteistyösopimuskuntien  kunnanhallituksen
edustaja,  jolla  on  kokouksessa  läsnäolo-  ja  puheoikeus  (ei
päätäntävaltaa). Eli tämä ei ole pakollinen ja aiemmin ainoastaan
Pihtiputaan  ja  Viitasaaren  kunnasta  on  ollut  läsnä
kunnanhallituksen edustaja.”

Kivijärven kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Kunnanjohtaja:

Kivijärven  kunnanhallitus  valitsee  edustajansa  Pohjoisen  Keski-
Suomen ympäristölautakuntaan.  

Päätös:

Kunnanhallitus  nimesi  yksimielisesti  edustajakseen
ympäristölautakuntaan Erkki Leppäsen.

Tiedoksi Erkki Leppänen
Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SISÄINEN VALVONTA 8/2021– 5/2023

Khall § 123
9.8.2021

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohje kohta viisi
toteaa, että:

Kunnanhallitus  valitsee  toimikaudekseen  keskuudestaan  kaksi
sisäistä  tarkastajaa,  jotka  vähintään  kerran  vuodessa  tarkastavat
ainakin: 

• rahavarat (pankkitilit, alitilittäjien käteiskassat)

• arvopaperit (osakekirjat, osuustodistukset jne. )

• vakuudet  (takausten  vastavakuudet,  asuntolainojen
vakuudet,  rakennusurakoiden  vakuudet,  maa-aineslain
mukaiset vakuudet ym.)

• muita kohteita harkintansa mukaan

Sisäiset tarkastajat antavat tarkastuskertomuksen kunnanjohtajalle
ja kunnanhallitukselle 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus valitsee kaksi (2) kunnanhallituksen jäsentä ja heille
yhden  yhteisen  varajäsenen  suorittamaan  sisäisen  valvonnan
ohjeiden mukaista sisäistä valvontaa vuosina 8/2021 – 5/2023.

Päätös: 

Kunnanhallitus  nimesi  yksimielisesti  sisäisiksi  valvojiksi  Riitta
Sarenin  ja  Kari  Holmin  sekä  heidän  varajäseneksi  Hanne-Mari
Piispasen.

Tiedoksi Valitut

                                       

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNAN  EDUSTAJIEN  NIMEÄMINEN  VANHUSNEUVOSTOON  TOIMIKAUDEKSI
8/2021– 5/2023 

Khall § 124
9.8.2021

Kivijärven Eläkkeensaajat ry:n, Kivijärven Sotaveteraanit  ry:n sekä
Eläkeliiton  Kivijärven  yhdistyksen  esityksestä  kunnanvaltuusto  on
päättänyt 13.3.2000 § 31 perustaa vanhusneuvoston Kivijärvelle.

Vanhusneuvostoja on perustettu kuntiin ja niiden tarkoituksena on
edistää  kunnallista  demokratiaa  sekä  mahdollistaa  ikäihmisten
elämänkokemuksen  mukanaan  tuomaa  voimavaraa  yhteisön
parhaaksi.  Vanhusneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa
lausuntoja  kunnan  viranomaisille  ikäihmisiä  koskevissa
kysymyksissä  sekä  hoitaa  muut  vanhusneuvoston  toimialaan
kuuluvat ja kunnanhallituksen määräämät tehtävät.

Vanhusneuvostoon  kuuluu  puheenjohtaja  sekä  kymmenen  (10)
varsinaista  jäsentä.   Lisäksi  jokaiselle  varsinaiselle  jäsenelle
valitaan  henkilökohtainen  varajäsen.   Kuusi  (6)  varsinaista  ja
varajäsentä edustaa eläkeläis-  ja  vanhustyöjärjestöjä ja  neljä
(4) varsinaista ja varajäsentä kunnan eri osastoja.  

”Tasa-arvolaki  4  a  §  (15.4.2005/232)  / Julkisen  hallinnon  ja  julkista
valtaa käyttävien toimielinten kokoonpano
Valtion  komiteoissa,  neuvottelukunnissa  ja  muissa  vastaavissa
toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan
toimielimissä  lukuun  ottamatta  kunnanvaltuustoja  tulee  olla  sekä
naisia  että  miehiä  kumpiakin  vähintään  40  prosenttia,  jollei
erityisistä syistä muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella
taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto,
johtokunta  tai  muu  luottamushenkilöistä  koostuva  johto-  tai
hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että
miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Viranomaisten  ja  kaikkien  niiden  tahojen,  joita  pyydetään
nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin,
tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä
jokaista jäsenpaikkaa kohden.”

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  nimeää  vanhusneuvostoon  toimikaudeksi  8/2021–
5/2023  kolme  (3)  varsinaista  jäsentä  ja  heille  henkilökohtaiset
varajäsenet edustamaan kunnan eri osastoja.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Päätös:

Kunnanhallitus  nimesi  yksimielisesti  seuraavat  henkilöt
vanhusneuvostoon:                                             

Jäsen     Henkilökohtainen varajäsen

Merja Pirttimäki Martti Martinmäki

Olavi Hakkarainen Jussi Korpi

Kari Holm Antti Urpilainen

Tiedoksi  Valitut
 (  )

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SAARIKAN ALUEEN VAMMAISNEUVOSTOON
TOIMIKAUDELLE 8/2021 – 5/2023

Khall § 125
9.8.2021

Jokainen  Saarikan  alueen  kunta  nimeää  edustajansa  ja
varaedustajansa vammaisneuvostoon.

”Tasa-arvolaki  4  a  §  (15.4.2005/232)  / Julkisen hallinnon ja  julkista
valtaa käyttävien toimielinten kokoonpano

Valtion  komiteoissa,  neuvottelukunnissa  ja  muissa  vastaavissa
toimielimissä  sekä  kunnallisissa  että  kuntien  välisen
yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta  kunnanvaltuustoja
tulee  olla  sekä  naisia  että  miehiä  kumpiakin  vähintään  40
prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella
taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto,
johtokunta  tai  muu  luottamushenkilöistä  koostuva  johto-  tai
hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että
miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Viranomaisten  ja  kaikkien  niiden  tahojen,  joita  pyydetään
nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin,
tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä
jokaista jäsenpaikkaa kohden.”

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  nimeää  edustajansa  ja  hänelle  henkilökohtaisen
varaedustajan vammaisneuvostoon.

Päätös:

Kunnanhallitus  nimesi  yksimielisesti  vammaisneuvostoon Orvokki
Karstisen ja varajäseneksi Riitta Sarenin.

Tiedoksi Valitut
Vammaisneuvosto

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNAN  EDUSTAJIEN  NIMEÄMINEN  KIVEKÄS  -MERKKIHENKILÖN
VALINTARAATIIN 

Khall § 126
9.8.2021

Koska  kunnanhallituksen  toimikausi  on  vaihtunut,  on  perusteltua
päivittää kunnanhallituksen edustus valintaraadissa. 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  nimeää  kaksi  edustajaansa  valintaraatiin  vuosille
8/2021-5/2023.

Päätös: 

Kunnanhallitus  nimesi  yksimielisesti  edustajikseen  Hanne-Mari
Piispasen ja Kari Holmin.

Tiedoksi Valitut

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN  NIMEÄMINEN  SUOMENSELÄN  LENTOKENTTÄ  OY:N
TOIMIKAUDEKSI 8/2021 – 5/2023   

Khall § 127
9.8.2021

Kivijärven kunta on yksi omistajakunnista Suomenselän Lentokenttä
Oy:ssä.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  valitsee  yhden  (1)   edustajan  ja  hänelle
henkilökohtaisen  varaedustajan  Suomenselän  Lentokenttä  Oy:n
yhtiökokouksiin vuosiksi 8/2021 – 5/2023 

Päätös:

Kunnanhallitus  valitsi  yksimielisesti  yhtiökokousedustajaksi  Asko
Kauppisen ja varaedustajaksi Martti Martinmäen.

Tiedoksi Valitut
Suomenselän Lentokenttä Oy

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN  NIMEÄMINEN  KIVIJÄRVEN  VUOKRATALOT  OY:N
TOIMIKAUDEKSI 8/2021 – 5/2023

Khall § 128
9.8.2021

Kunnanhallituksen  tulee  nimetä  Kivijärven  Vuokratalot  Oy:n
yhtiökokousedustajat  ja  heidän  henkilökohtaiset  varajäsenensä.
Yhtiön  yhtiöjärjestyksen  mukaan  yhtiökokous  valitsee  hallituksen
jäsenet ja varajäsenet.

Yhtiöjärjestyksen  13  §:n  mukaan  yhtiökokous  on  pidettävä
hallituksen  määräämänä  aikana  viimeistään  ennen  toukokuun
loppua.

Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja varajäsenet.

”Tasa-arvolaki  4  a  §  (15.4.2005/232)  / Julkisen  hallinnon  ja  julkista
valtaa käyttävien toimielinten kokoonpano
Valtion  komiteoissa,  neuvottelukunnissa  ja  muissa  vastaavissa
toimielimissä  sekä  kunnallisissa  että  kuntien  välisen  yhteistoiminnan
toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla  sekä naisia
että  miehiä  kumpiakin  vähintään  40  prosenttia,  jollei  erityisistä  syistä
muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka
kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai
muu  luottamushenkilöistä  koostuva  johto-  tai  hallintoelin,  toimielimessä
tulee  olla  tasapuolisesti  sekä naisia  että  miehiä,  jollei  erityisistä  syistä
muuta johdu.
Viranomaisten  ja  kaikkien  niiden  tahojen,  joita  pyydetään  nimeämään
ehdokkaita  tässä  pykälässä  tarkoitettuihin  toimielimiin,  tulee
mahdollisuuksien  mukaan  ehdottaa  sekä  naista  että  miestä  jokaista
jäsenpaikkaa kohden.”

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  valitsee  kolme  (3)  kunnan  edustajaa  ja  heille
henkilökohtaiset  varaedustajat  toimikaudeksi  8/2021  –  5/2023
Kivijärven Vuokratalot Oy:n yhtiökokouksiin.

Päätös:

Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti seuraavat henkilöt edustajiksi

Edustaja Henkilökohtainen varaedustaja

Asko Kauppinen Hanne-Mari Piispanen
Orvokki Karstinen Riitta Saren
Henri Kotilainen Ismo Sääksjärvi

Tiedoksi              Valitut
                            Kivijärven Vuokratalot Oy

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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ASUNTO  OY  TIAISNIEMEN  YHTIÖKOKOUSEDUSTAJIEN  NIMEÄMINEN
TOIMIKAUDEKSI 8/2021 – 5/2023

Khall § 129
9.8.2021 

Kunnanhallituksen  tulee  nimetä  Asunto  Oy  Tiaisniemen
yhtiökokousedustajat  ja  heidän  henkilökohtaiset  varajäsenensä.
Yhtiön  yhtiöjärjestyksen  mukaan  yhtiökokous  valitsee  hallituksen
jäsenet ja varajäsenet.

Yhtiöjärjestyksen  14  §:n  mukaan  varsinaisia  yhtiökokouksia
pidetään vuosittain  kaksi,  keväällä  maaliskuun lopulla  ja  syksyllä
joulukuun loppuun mennessä hallituksen määrääminä aikoina.

Yhtiökokous  valitsee  yhtiön  hallituksen  jäsenet  ja  varajäsenet.

”Tasa-arvolaki  4  a  §  (15.4.2005/232)  / Julkisen  hallinnon  ja  julkista
valtaa käyttävien toimielinten kokoonpano
Valtion  komiteoissa,  neuvottelukunnissa  ja  muissa  vastaavissa
toimielimissä  sekä  kunnallisissa  että  kuntien  välisen  yhteistoiminnan
toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja  tulee olla  sekä naisia
että  miehiä  kumpiakin  vähintään  40  prosenttia,  jollei  erityisistä  syistä
muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka
kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai
muu luottamushenkilöistä  koostuva  johto-  tai  hallintoelin,  toimielimessä
tulee  olla  tasapuolisesti  sekä  naisia  että  miehiä,  jollei  erityisistä  syistä
muuta johdu.
Viranomaisten  ja  kaikkien  niiden  tahojen,  joita  pyydetään  nimeämään
ehdokkaita  tässä  pykälässä  tarkoitettuihin  toimielimiin,  tulee
mahdollisuuksien  mukaan  ehdottaa  sekä  naista  että  miestä  jokaista
jäsenpaikkaa kohden.”

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  valitsee  kolme  (3)  kunnan  edustajaa  ja  heille
henkilökohtaiset  varaedustajat  toimikaudeksi  8/2021 –  5/2023
Asunto Oy Tiaisniemen yhtiökokouksiin.

Päätös:

Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti seuraavat henkilöt edustajiksi

Edustaja Henkilökohtainen varaedustaja

Asko Kauppinen Hanne-Mari Piispanen
Orvokki Karstinen Riitta Saren
Henri Kotilainen   Ismo Sääksjärvi

Tiedoksi             Valitut
                           Asunto Oy Tiaisniemi

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN  NIMEÄMINEN  KIINTEISTÖ  OY  KIVIJÄRVEN
VIRASTOTALOON TOIMIKAUDEKSI 8/2021 – 5/2023

Khall § 130
9.8.2021

Kunnanhallituksen tulee nimetä Kiinteistö Oy Kivijärven Virastotalon
yhtiökokousedustaja  ja  hänen  henkilökohtainen  varajäsenensä.
Yhtiön  yhtiöjärjestyksen  mukaan  yhtiökokous  valitsee  hallituksen
jäsenet ja varajäsenet.

Yhtiöjärjestyksen  13  §:n  mukaan  varsinaisia  yhtiökokouksia
pidetään  vuosittain  kaksi,  keväällä  maaliskuussa  ja  syksyllä
joulukuussa hallituksen määrääminä päivinä.

Syysyhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet.

”Tasa-arvolaki  4  a  §  (15.4.2005/232)  / Julkisen hallinnon ja  julkista
valtaa käyttävien toimielinten kokoonpano

Valtion  komiteoissa,  neuvottelukunnissa  ja  muissa  vastaavissa
toimielimissä  sekä  kunnallisissa  että  kuntien  välisen  yhteistoiminnan
toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia
että  miehiä  kumpiakin  vähintään  40  prosenttia,  jollei  erityisistä  syistä
muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka
kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai
muu luottamushenkilöistä  koostuva  johto-  tai  hallintoelin,  toimielimessä
tulee olla  tasapuolisesti  sekä naisia  että  miehiä,  jollei  erityisistä  syistä
muuta johdu.

Viranomaisten  ja  kaikkien  niiden  tahojen,  joita  pyydetään  nimeämään
ehdokkaita  tässä  pykälässä  tarkoitettuihin  toimielimiin,  tulee
mahdollisuuksien  mukaan  ehdottaa  sekä  naista  että  miestä  jokaista
jäsenpaikkaa kohden.”

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  valitsee  yhden  (1)  kunnan  edustajan  ja  hänelle
henkilökohtaisen  varaedustajan  toimikaudeksi  8/2021 –  5/2023
Kiinteistö Oy Kivijärven Virastotalon yhtiökokouksiin

Päätös:

Kunnanhallitus nimesi  yksimielisesti  yhtiökokousedustajaksi  Maire
Hautasen ja varaedustajaksi Erkki Leppäsen.

Tiedoksi Valitut
 Kiinteistö Oy Kivijärven Virastotalo 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN  VALITSEMINEN  KEHITTÄMISYHTIÖ  WITAS  OY
TOIMIKAUDELLE 8/2021 - 5/2023

Khall § 131
9.8.2021

Kivijärven kunta on ollut 1.1.2012 lukien aloitettavassa toiminnassa
Kehittämisyhtiö  Witas  Oy:n  omistajakuntana,  jolla  on  oltava
yhtiökokouksiin osallistuva yhtiökokousedustajansa.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  nimeää  yhtiökokousedustajansa  sekä  hänen
henkilökohtaisen varaedustajansa toimikaudeksi 8/2021 – 5/2023. 

Päätös:

Kunnanhallitus  nimesi  yksimielisesti  yhtiökokousedustajaksi  Erkki
Leppäsen ja varaedustajaksi Martti Martinmäen.

Tiedoksi Valitut
Kehittämisyhtiö Witas Oy

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN  NIMEÄMINEN  POHJOISEN  KESKI-SUOMEN
VERKKOPALVELUT OY:N TOIMIKAUDEKSI 8/2021 – 5/2023

Khall § 132
9.8.2021

Kivijärven  kunta  on  osakkaana  Pohjoisen  Keski-Suomen
Verkkopalvelut Oy:ssä.

”Tasa-arvolaki  4  a  §  (15.4.2005/232)  / Julkisen  hallinnon  ja  julkista
valtaa käyttävien toimielinten kokoonpano

Valtion  komiteoissa,  neuvottelukunnissa  ja  muissa  vastaavissa
toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan
toimielimissä  lukuun  ottamatta  kunnanvaltuustoja  tulee  olla  sekä
naisia  että  miehiä  kumpiakin  vähintään  40  prosenttia,  jollei
erityisistä syistä muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella
taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto,
johtokunta  tai  muu  luottamushenkilöistä  koostuva  johto-  tai
hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että
miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Viranomaisten  ja  kaikkien  niiden  tahojen,  joita  pyydetään
nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin,
tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista  että  miestä
jokaista jäsenpaikkaa kohden.”

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus valitsee Kivijärven kunnan edustajan sekä hänelle
henkilökohtaisen  varaedustajan  Pohjoisen  Keski-Suomen
Verkkopalvelut Oy:n yhtiökokouksiin toimikaudeksi 8/2021 – 5/2023.

Päätös:

Kunnanhallitus  nimesi  yksimielisesti  yhtiökokousedustajaksi  Jussi
Korven ja varaedustajaksi Asko Kauppisen.

Tiedoksi  Valitut
  Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VUOSIKOKOUSEDUSTAJAN  NIMEÄMINEN  MAASEUDUN  KEHITTÄMISYHDISTYS
VIISARI RY:N  TOIMIKAUDEKSI 8/2021 – 5/2023 

Khall § 133
9.8.2021

Kivijärvi  kuuluu  Maaseudun  Kehittämisyhdistys  Viisari  Ry:n
toimialueeseen. 

Maaseudun Kehittämisyhdistys  Viisari  Ry:n  toteuttaa  Pohjoisessa
Keski-Suomessa sekä Leader -ohjelmaa että AMO -ohjelmaa. 

”Tasa-arvolaki  4  a  §  (15.4.2005/232)  / Julkisen  hallinnon  ja  julkista
valtaa käyttävien toimielinten kokoonpano

Valtion  komiteoissa,  neuvottelukunnissa  ja  muissa  vastaavissa
toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan
toimielimissä  lukuun  ottamatta  kunnanvaltuustoja  tulee  olla  sekä
naisia  että  miehiä  kumpiakin  vähintään  40  prosenttia,  jollei
erityisistä syistä muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella
taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto,
johtokunta  tai  muu  luottamushenkilöistä  koostuva  johto-  tai
hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että
miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Viranomaisten  ja  kaikkien  niiden  tahojen,  joita  pyydetään
nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin,
tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista  että  miestä
jokaista jäsenpaikkaa kohden.”

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  nimeää  kunnan  edustajan  ja  varaedustajan
Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry:n vuosikokouksiin vuosille
8/2021 – 5/2023.

Päätös:

Kunnanhallitus nimesi  yksimielisesti  vuosikokousedustajaksi  Henri
Kotilaisen ja varaedustajaksi Petri Leppäsen.

Tiedoksi Valitut 
Viisari ry.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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LEADER VIISARI RY HALLITUKSEN KIVIJÄRVEN JÄSENEN JA HENKILÖKOHTAI-
SEN VARAJÄSENEN VALINTA  

Khall § 134
9.8.2021

Yhdistyksen  toimintaa  ohjaa  hallitus,  johon  kuuluu
syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, 9 varsinaista jäsentä sekä
9 varajäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan tasapuolisesti toiminta-
alueen  kunnista  Maa-  ja  metsätalousministeriön  ohjeistaman
kolmikanta-periaatteen mukaisesti.

Tällä tarkoitetaan sitä, että:

• 1/3 hallituksen jäsenistä edustaa julkista hallintoa,
• 1/3 edustaa paikallisia yhdistyksiä ja yrityksiä ja
• 1/3 muita maaseudun asukkaita

Tällä  varmistetaan  Leader-työn  edellyttämä  avoimuus  ja
tasapuolisuus  päätöksenteossa  sekä  uusien  ihmisten  mukaan
saaminen paikalliseen kehittämistyöhön.

Hallituksen  toimikausi  on  vuosi  ja  se  alkaa  1.1.  Hallitusjäsenen
yhtäjaksoinen  enimmäisaika  hallituksessa  voi  kuitenkin  olla
korkeintaan kuusi vuotta.

Kivijärven jäsen edustaa hallituksessa julkista tahoa.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus tekee esityksensä yhdistyksen hallituksessa julkista
tahoa  edustavan  Kivijärven   jäsenestä  ja  henkilökohtaisen
varajäsenestä.

Päätös:

Asia jätettiin pöydälle.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KESKI-SUOMEN  KYLÄT  RY:N  VUOSIKOKOUSEDUSTAJAN  NIMEÄMINEN
TOIMIKAUDEKSI 8/2021 – 5/2023 

Khall § 135
9.8.2021

Kivijärven kunta on Keski-Suomen Kylät Ry:n jäsen.

 ”Tasa-arvolaki  4 a § (15.4.2005/232)  / Julkisen hallinnon ja julkista
valtaa käyttävien toimielinten kokoonpano

Valtion  komiteoissa,  neuvottelukunnissa  ja  muissa  vastaavissa
toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan
toimielimissä  lukuun  ottamatta  kunnanvaltuustoja  tulee  olla  sekä
naisia  että  miehiä  kumpiakin  vähintään  40  prosenttia,  jollei
erityisistä syistä muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella
taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto,
johtokunta  tai  muu  luottamushenkilöistä  koostuva  johto-  tai
hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että
miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Viranomaisten  ja  kaikkien  niiden  tahojen,  joita  pyydetään
nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin,
tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä
jokaista jäsenpaikkaa kohden.”

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  nimeää  Keski-Suomen  Kylät  ry:n
vuosikokousedustajan  ja  hänelle  henkilökohtaisen  varaedustajan
toimikaudeksi 8/2021 – 5/2023.

Päätös:

Kunnanhalliltus nimesi yksimielisesti  vuosikokousedustajaksi Olavi
Hakkaraisen ja varaedustajaksi Martti Martinmäen.

Tiedoksi Valitut
Keski-Suomen Kylät ry.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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EDUSTAJAN  VALINTA  KESKI-SUOMEN  SOSIAALIALAN  OSAAMISKESKUKSEN
KANNATUSYHDISTYS RY:N (KOSKE) VUOSIKOKOUKSIIN 8/2021 - 5/2023

Khall § 136
9.8.2021

Kivijärven kunta on Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen
kannatusyhdistys ry:n jäsen. 

Kannatusyhdistys  ylläpitää  Keski-Suomen  sosiaalialan
osaamiskeskusta, KOSKE:a. 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus valitsee edustajansa sekä hänelle henkilökohtaisen
varaedustajan  Keski-Suomen  sosiaalialan  osaamiskeskuksen
kannatusyhdistys ry:n vuosikokouksiin 8/2021-5/2023. 

Päätös:

Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti vuosikokousedustajaksi Eeva-
Liisa Tobiassonin ja varaedustajaksi Antti Urpilaisen.

Tiedoksi Valitut
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen 
kannatusyhdistys ry/ Koske

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KESKI-SUOMEN  VERKKOHOLDING  OY:N  YHTIÖKOKOUSEDUSTAJA
TOIMIKAUDELLE 8/2021 - 5/2023   

Khall § 137
9.8.2021

Kivijärven  kunta  on  osakkaana  Keski-Suomen  Verkkoholding
Oy:ssä.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  nimeää  yhtiökokousedustajan  ja  hänelle
henkilökohtaisen varaedustajan toimikaudelle 8/2021-5/2023.

Päätös:

Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti yhtiökokousedustajaksi Pekka
Helppikankaan ja varaedustajaksi Heikki Näsin.

Tiedoksi Valitut
 Keski-Suomen Verkkoholding Oy

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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EDUSTAJAN NIMEÄMINEN MAASEUTUHALLINNON YHTEISTOIMINTARYHMÄÄN  

Khall § 138
9.8.2021

Maaseutuhallinnon yhteistoimintaryhmä on tehnyt kokouksessaan
10.10.2018  §  8  seuraavan  ehdotuksen  jäsenten  valintaan  ko.
toimielimeen:

”8. Muut asiat

Yhteistoimintaryhmän  toimikausi  on  sama  kuin  valtuuston
toimikausi.  Keväällä  2017  oli  kuntavaalit,  jonka  jälkeen  valittiin
uudet  henkilöt  luottamustoimiin.  Koska  yhteistoimintaryhmän
oletettiin lakkaavan maakuntauudistuksen vuoksi v. 2018 jälkeen,
kunnat  nimesivät  samat  jäsenet  jatkamaan  ryhmässä  v.  2018
loppuun.

Maakuntauudistuksen siirryttyä v. 2021 alkuun kuntien täytyy tässä
vaiheessa  nimetä  jäsenet  1.1.2019  alkaen  valtuustokauden
loppuun saakka.

Maaseutupäällikkö  (   ) muistuttaa  kuntia  yhteistoimintaryhmän
jäsenten  valinnasta  ja  välittää  tiedon  nykyisten  henkilöiden
valitsemisesta.”

Kivijärven kunnan edustajana on ollut Jussi Kinnunen.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  nimeää  kunnan  edustajan  maaseutuhallinnon
yhteistoimintaryhmään.

Päätös:

Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti edustajakseen Jussi Kinnusen
ja varaedustajaksi Klaus Leppäsen.

Tiedoksi Valitut
Maaseutuhallinnon yhteistoimintaryhmä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SOPIMUS VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN JÄSENISTÄ JA TOIMIELIMEN
ASETTAMISESTA

Khall § 139
9.8.2021

Laki  sosiaali-  ja  terveydenhuoltoa  ja  pelastustoimea  koskevan
uudistuksen  toimeenpanosta  ja  sitä  koskevan  lainsäädännön
voimaanpanosta  määrää,  että  hyvinvointialueen  kuntien,
perusterveydenhuollon  ja  sosiaalihuollon  yhteistoiminta-alueiden,
sairaanhoitopiirin,  erityishuoltopiirin  ja  alueen  pelastustoimen  on
sovittava väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja siitä,
mikä viranomainen asettaa valmistelutoimielimen. 

Keski-Suomessa  väliaikaisen  valmistelutoimielimen  kokoonpanosta  ja
asettamisesta  sovittiin  3.6.2021  pidetyssä  kuntakokouksessa
yksimielisesti. 

Sopimuksen  mukaan  väliaikaisen  valmistelutoimielimen  asettaa
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja väliaikaisen valmistelutoimielimen
kokoonpano on seuraava (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet):

• (  )i, K-S sairaanhoitopiiri ((  ), shp)
• (  ), Hankasalmi ((  ), Muurame)
• (  ), Keuruu ((  ) Wiitaunioni)
• (  ), Jyväskylä ((  ), Laukaa)
• (  ), pelastustoimi ((  ), pelastustoimi),
• (  ), shp ((  ), Jyväskylä)
• (  ), shp ((  ), Jyväskylä)
• (  ), Saarikka ((  ), shp) 
• (  ), shp ((  ), shp)
• (  ), Äänekoski ((  ), Jyväskylä), 
• (  ), Uurainen ((  ), Jämsä)
• (  ), Jämsä ((  ), Hankasalmi)

Valmistelutoimielimen  puheenjohtajana  toimii  Kati  Kallimo.
Puheenjohtaja  toimii  vastuuvalmistelijana  Keski-Suomessa.
Ensimmäinen varapuheenjohtaja on (  ), toinen varapuheenjohtaja (
) ja kolmas varapuheenjohtaja (  ). 

Kuntakokouksessa  SoTe  kuntayhtymää  edustivat  jäsenkuntien
valtuustojen  ja  hallitusten  puheenjohtajat  sekä  kunnanjohtajat.
Alueen  puheenvuoron  kokouksessa  käytti  Saarijärven
kaupunginhallituksen  puheenjohtaja,  SoTe  kuntayhtymän  yhtymä
hallituksen jäsen (  ). 

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus merkitse asian tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys  hyväksyttiin  yksimielisesti.
Tiedoksi   K-S:n Sairaanhoitopiiri

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN  NIMEÄMINEN  SAMMAKKOKANGAS  OY:N
TOIMIKAUDEKSI 8/2021 – 5/2023 

Khall § 140
9.8.2021

Kivijärven kunta on osakkaana Sammakkokangas Oy:ssä.

TasaAL  4  a  §  Julkisen  hallinnon  ja  julkista  valtaa  käyttävien
toimielinten kokoonpanosta säädetään:

”Valtion  komiteoissa,  neuvottelukunnissa  ja  muissa  vastaavissa
toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan
toimielimissä  lukuun  ottamatta  kunnanvaltuustoja  tulee  olla  sekä
naisia  että  miehiä  kumpiakin  vähintään  40  prosenttia,  jollei
erityisistä syistä muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella
taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto,
johtokunta  tai  muu  luottamushenkilöistä  koostuva  johto-  tai
hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että
miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Viranomaisten  ja  kaikkien  niiden  tahojen,  joita  pyydetään
nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin,
tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista  että  miestä
jokaista jäsenpaikkaa kohden.”

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  valitsee  Sammakkokangas  Oy:n  yhtiökokouksiin
vuosille  8/2021 – 5/2023 varsinaisen kokousedustajan  ja  hänelle
henkilökohtaisen varaedustajan.

Päätös:  

Kunnanhallitus  nimesi  yksimielisesti  yhtiökokousedustajaksi  Klaus
Leppäsen ja varaedustajaksi Henri Kotilaisen.

Tiedoksi Valitut
 Sammakkokangas Oy

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN 14.06.2021 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Khall § 141
9.8.2021 

Kuntalain 143 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen
kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa
ryhtyä,  jos  oikaisuvaatimus  tai  valitus  käy  täytäntöönpanon
johdosta hyödyttömäksi.

Kunnanvaltuuston  kokouksen  14.06.2021   pöytäkirja  on  ollut
nähtävillä kunnanvirastolla 21.06.2021 ja kunnan kotisivulla 21.6. -
28.7.2021.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja: 

Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston  14.06.2021 tekemät
päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä eivätkä
mene valtuuston  toimivaltaa  ulommaksi  eivätkä  ole  muutoinkaan
lainvastaisia, joten ne pannaan täytäntöön. 

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Osastot

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SAATAVIEN POISTAMINEN

Khall § 142
9.8.2021
Salainen liite
Liite nro 22.

Perinnästä  on  palautunut  estemerkinnöin  kaksi  saatavaa
pääomaltaan yhteensä 446,99 €.

Saatavat poistetaan kirjanpidosta.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  poistaa  kunnan  taseesta  liitteen  22  mukaiset
luottotappioksi muodostuneet saatavat.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Kirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNTIEN HARKINNANVARAISEN AVUSTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2021

Khall § 143
9.8.2021
Liite nro 23.

Kunnan  valtionosuutta  voidaan  kunnan  peruspalvelujen
valtionosuudesta  annetun  lain  30  §:n  mukaan  korottaa
hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos
kunta  ensisijaisesti  poikkeuksellisten  tai  tilapäisten
kunnallistaloudellisten  vaikeuksien  vuoksi  on  lisätyn  taloudellisen
tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset
erityisolosuhteet.  Harkinnanvaraisen  avustuksen  kriteereissä
huomioidaan  myös  koronakriisin  vaikutukset,  jotka  on  eriteltävä
hakemuksessa.

Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on
hyväksynyt  taloutensa  tasapainottamiseksi  toteutettavia
toimenpiteitä.  Toimenpiteet  aikatauluineen  ja  euromääräisinä
vaikutuksineen  on  esitettävä  valtionosuuden  korotusta  koskevan
hakemuksen liitteessä. Jos toimenpiteitä ei  ole päätetty hakuajan
loppuun  mennessä,  on  hakemuksen  liitteeseen  merkittävä  se,
milloin  valtuusto  ne  käsittelee  ja  mitkä  toimenpiteet  ovat.
Valtionapuviranomainen  voi  asettaa  korotuksen  myöntämiselle  ja
käytölle  myös  muita  kunnan  talouteen  liittyviä  ehtoja.
Valtionosuuden  korotus  voidaan  seuraavina  vuosina  jättää
myöntämättä  tai  se  voidaan  myöntää  alennettuna,  jos  esitettyjä
toimenpiteitä tai asetettuja ehtoja ei ole noudatettu

Avustuksen  myöntämisen  ehtona  on  myös,  että  kunta  toteuttaa
kuntalain 118 §:n mukaisen arviointiryhmän ehdotuksen mukaiset
toimenpiteet palveluiden edellytyksen turvaamiseksi. Edellä mainittu
ehto  koskee  niitä  kuntia,  joihin  on  asetettu  em.  lain  118  §:n
mukainen arviointiryhmä.

Harkinnanvaraisen  valtionosuuden  korotukseen  on  käytettävissä
enintään  30  000  000  euroa.  Kunnan  peruspalvelujen
valtionosuudesta annetun lain 48 §:n 2 momentin mukaan korotusta
on  haettava  valtiovarainministeriön  päättämään  ajankohtaan
mennessä.

Hakemukset  tulee  toimittaa  3.9.2021  klo  16.21   mennessä
sähköpostiin  valtiovarainministerio@vm.fi tai  osoitteella
Valtiovarainministeriö, PL 28, 00023 VALTIONEUVOSTO

Kirjeen  liitteenä  olevassa  hakemuksessa  tulee  yksilöidä  kaikki
perusteet  ja  erityisolosuhteet,  joita  kunta  pitää  syynä  kuluvan
vuoden  talouden  tasapainottamiseen  liittyviin  ongelmiin.
Perusteluissa on syytä painottaa sellaista tietoa, joita ei voida saada
yleisistä tilastoista.

Valtiovarainministeriln  asiaa  koskeva  kirje  on  liitteenä  23.
Hakemusehdotus jaetaan kokouksessa.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  toimittaa hakemuksen  valtiovarainministeriöön
harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakemiseksi.

Päätös:

Kunnanhallitus  päätti  hakea harkinnanvaraisen  valtionosuuden
korotusta  liitteen 23  mukaisella hakemuksella.

Hakemus lähetetään kunnanhallituksen jäsenten kommentoitavaksi.

Toimeksi Valtiovarainministeriö

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä Sivu

09.08.2021 226

(  ) OSTOTARJOUS MÄÄRÄALASTA  TILASTA SALORINNE (  ) 

Teknltk § 30
22.06.2021
Liite nro 12

(   ) ovat  11.06.2021  päivätyllä  ostotarjouskirjeellä   lähestynyt
teknistä lautakuntaa seuraavasti:

”Olemme  halukkaat  ostamaan  kotimme  vierestä  rajanaapurina
sijaitsevan  Kivijärven  kunnan  omistaman  maa-alueen,  jossa
rasitteena  on  sähköpääkeskus,  oheisen  karttaliitteen  mukaisesti.
Tämä alue on SALORINNE (  ), siitä 2015 m². Hintatarjouksemme
on  enimmillään  1€/m².  Omistuksessamme  ko  ennestään  oleva
tontti/kiinteistö  on  osoitteessa  Martintie  2,  MÄNTYRINNE  (   ).
Toivomme asian ratkaisua mahdollisimman pian.”

Tontin ostotarjous ja karttaotteet ovat liitteessä nro 12.

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle 2015 m² määräalan
myymistä  tilasta  SALORINNE  (   ) ostotarjouksen  mukaisesti
hintaan 1€/m². 

Lisäksi  ostaja  sitoutuu  maksamaan  lainhuudosta,
lohkomiskustannuksista ja kaupanvahvistamisesta aiheutuvat kulut.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi      Kunnanhallitus

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

Khall § 144
9.8.2021
Liite nro 24.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi Kunnanjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNTALAISTAPAAMINEN MEIDÄN TUVALLA MAANANTAINA 30.8.2021 KLO 18.00
ALKAEN

Khall § 145
9.8.2021

Riitta Saren esitti seuraavaa:

• ”Yhteinen  ilta  kuntalaisten  ja  luottamushenkilöiden  kesken
mahdollisimman  pian.  Vapaata  ohjelmaa,  kuntalaisille
mahdollisuus keskustella päättäjien kanssa. 

• Mahdollisesti myös kunnan henkilökunta mukaan. 

• Paikkana kuntotupa, jossa kunta tarjoaa kahvit ja makkarat. 

• Samassa yhteydessä avoimet ovet Niliaittaan (joku esittelee)
jotta kuntalaisilla mahdollisuus tutustua kohteeseen. 

• Arvotaan  kävijöiden  kesken  yö  niliaitassa  (1-3  voittajaa)
voiton voi hyödyntää ns. hiljaisena aikana. 

• Jos mahdollista kunnan kalustolla kuljetus kirkolta. 

• Tikkakisa  tai  joku  muu  vastaava  jos  joku  taho  innostuisi
järjestämään….

• Luottamushenkilöt ja kunnan porukka voisi kokoontua esim.
tuntia aiemmin, jotta tullaan tutuiksi ”

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  päättää  järjestää  kuntalaistapaamisen  Meidän
Tuvalla maanantaina 30.8.2021 klo 18.00 alkaen ulkotilaisuutena,
johon kunta järjestää kahvi- ja makkaratarjoilun.

Tutustuminen  Niliaittaan  järjestetään  myöhemmin  koronatilanteen
sen  salliessa  niin,  että  tutustujien  kesken  arvotaan  yöpyminen
aitassa sesongin ulkopuolisena ajankohtana.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Osastot

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


