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x Korpi Jussi, kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja

---------
Helppikangas Pekka, kunnanjohtaja, esittelijä/pöytäkirjanpitäjä
Hakkarainen Päivi, kirjanpitäjä

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 53

ASIAT § 55 - 62

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 54

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS

Puheenjohtaja

Martti Martinmäki  §62

Pöytäkirjapitäjä

Erkki Leppänen Pekka Helppikangas

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

Tarkastusaika

Kunnanvirastolla  4.5.2022
Allekirjoitukset

Hanne-Mari Piispanen Riitta Sarén

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Kunnanvirastolla  9.5.2022

Virka-asema Allekirjoitus 

Kunnanjohtaja
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Khall § 53
2.5.2022

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 § 54
2.5.2022

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  Hanne-Mari  Piispasen  ja  Riitta  Sarénin
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖS

Khall § 47
11.4.2022
Liite nro 22

Kuntalain 113 § /Tilinpäätös:

”Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava
tilikaudelta  tilinpäätös  tilikautta  seuraavan  vuoden  maaliskuun
loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi.
Tilintarkastajien  on  tarkastettava  tilinpäätös  toukokuun  loppuun
mennessä.  Kunnanhallituksen  on  saatettava  tilinpäätös
tilintarkastuksen  jälkeen  valtuuston  käsiteltäväksi.  Valtuuston  on
käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat  tase,  tuloslaskelma,  rahoituslaskelma ja
niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja
toimintakertomus.

Tilinpäätöksen  tulee  antaa  oikeat  ja  riittävät  tiedot  kunnan
tuloksesta,  taloudellisesta  asemasta,  rahoituksesta  sekä
toiminnasta.  Tätä  varten  tarpeelliset  lisätiedot  on  ilmoitettava
liitetiedoissa.

Tilinpäätöksen  allekirjoittavat  kunnanhallituksen  jäsenet  sekä
kunnanjohtaja tai pormestari.”

Kuntalain 114 § / Konsernitilinpäätös:

”Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin,  tulee
laatia  ja  sisällyttää  tilinpäätökseensä  konsernitilinpäätös.
Konsernitilinpäätös  tulee  laatia  samalta  päivältä  kuin  kunnan
tilinpäätös.

Konsernitilinpäätös  laaditaan  konserniyhteisöjen  taseiden  ja
tuloslaskelmien  sekä  niiden  liitetietojen  yhdistelmänä.
Konsernitilinpäätökseen  sisällytetään  lisäksi  konsernin
rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen
hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

Kuntayhtymän  tilinpäätös  yhdistellään  jäsenkunnan
konsernitilinpäätökseen.  Kunnan,  jolla  ei  ole  tytäryhteisöjä,  mutta
joka on jäsen kuntayhtymässä tai liikelaitoskuntayhtymässä, tulee
sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöstä vastaavat tiedot.”

Kuntalain 115 § / Toimintakertomus:

”Toimintakertomuksessa  on  esitettävä  selvitys  valtuuston
asettamien  toiminnan  ja  talouden  tavoitteiden  toteutumisesta
kunnassa  ja  kuntakonsernissa.  Toimintakertomuksessa  on  myös
annettava  tietoja  sellaisista  kunnan  ja  kuntakonsernin  talouteen
liittyvistä  olennaisista  asioista,  jotka  eivät  käy  ilmi  kunnan  tai
kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.
Tällaisia  asioita  ovat  ainakin  arvio  todennäköisestä  tulevasta
kehityksestä  sekä  tiedot  sisäisen  valvonnan  ja  riskienhallinnan

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Jos  kunnan  taseessa  on  kattamatonta  alijäämää,
toimintakertomuksessa  on  esitettävä  selvitys  talouden
tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan
taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.

Kunnanhallituksen  on  toimintakertomuksessa  tehtävä  esitys
tilikauden tuloksen käsittelystä.”

Kuntalaki 123 § / Tilintarkastajan tehtävät

”Tilintarkastajan  on  toukokuun  loppuun  mennessä  tarkastettava
julkishallinnon  hyvän  tilintarkastustavan  mukaisesti  kunkin
tilikauden  hallinto,  kirjanpito  ja  tilinpäätös.  Tilintarkastajan  on
tarkastettava:

1. onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten
mukaisesti;

2. antavatko  kunnan  tilinpäätös  ja  siihen  kuuluva
konsernitilinpäätös  tilinpäätöksen  laatimista  koskevien
säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot
kunnan tuloksesta,  taloudellisesta  asemasta,  rahoituksesta
ja toiminnasta;

3. ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita;

4. onko  kunnan  sisäinen  valvonta  ja  riskienhallinta  sekä
konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.

Tilintarkastajan tulee noudattaa valtuuston ja tarkastuslautakunnan
antamia ohjeita, jolleivät ne ole ristiriidassa lain, hallintosäännön tai
julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan kanssa.

Havaitsemistaan  olennaisista  epäkohdista  tilintarkastajan  on
ilmoitettava  viipymättä  kunnanhallitukselle  annettavassa
tilintarkastuspöytäkirjassa.  Tilintarkastuspöytäkirja  annetaan
tiedoksi tarkastuslautakunnalle.”

Liitteenä 22 on toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelle 2021.

Kunnanjohtaja: 

Kunnanhallitus

1. esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Kivijärven
kunnan  toimintakertomuksessa  esitetyn  tilikauden  tuloksen
käsittelyn

2. allekirjoittaa  vuoden  2021  tilinpäätöksen  ja  jättää  sen
tilintarkastajan tarkastettavaksi

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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3. saattaa  tilinpäätöksen  tarkastuslautakunnan  valmistelun
jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. 

Päätös: 

Asia jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.

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

Khall § 55
2.5.2022
Liite nro 26

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus

1.  esittää  kunnanvaltuustolle,  että  valtuusto  hyväksyy  Kivijärven
kunnan  toimintakertomuksessa  esitetyn  tilikauden  tuloksen
käsittelyn

2.  allekirjoittaa  vuoden  2021  tilinpäätöksen  ja  jättää  sen
tilintarkastajan tarkastettavaksi

3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen
edelleen valtuuston käsiteltäväksi. 

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päivi Hakkarainen poistui kokouksesta klo 19.28.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KIINTEISTÖN VUOKRAAMINEN TUULIPUISTO OY VOLKKILANKANKAALLE

Khall § 56
2.5.2022
Liite nro 27

Winda  Energy  Oy  ja  sen  kokonaan  omistama  hankeyhtiö
Tuulipuisto  Oy  Volkkilankangas  suunnittelevat  tuulivoimapuiston
rakentamista  Kivijärven  kunnan  alueella  sijaitsevalle
Volkkilankankaan alueelle.

Tuulivoimapuistolle  laaditaan  suunnitteluvaiheen  aikana
oikeusvaikutteinen  osayleiskaava  sekä  mahdollisesti  tarvittava
laissa säädetty ympäristövaikutusten arviointi (YVA).

Tuulivoimapuiston  alueella  on  48,48  hehtaarin  suuruinen  kunnan
omistama Leppäniemi niminen kiinteistö (265-404-1-196),  joka on
sopimusliitteenä nro 1.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  solmii  liitteen  27  mukaisen
maanvuokrasopimuksen.

Päätös:

Asia jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KIVIJÄRVEN KUNNAN LAUSUNTO KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVAN 2040 
VALMISTELUVAIHEEN AINEISTOSTA

Khall § 57
2.5.2022

Keski-Suomen  liitto  on  lähettänyt  lausuntopyynnön  4.3.2022
päiväyksellä  koskien  Keski-Suomen  maakuntakaavan  2040
valmisteluvaiheen  aineistoa.  Kaavan  luonnosaineisto  on  asetettu
yleisesti nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten.

Keski-Suomen  maakuntakaava  2040  käsittelee  seudullisesti
merkittävää  tuulivoiman tuotantoa,  hyvinvoinnin aluerakennetta  ja
liikennettä. Kaavaluonnos muuttaa  ja  täydentää voimassa olevaa
maakuntakaavaa  näiden  teemojen  osalta,  muilta  osin  voimassa
oleva maakuntakaava jää voimaan sellaisenaan. 

Keski-Suomen maakuntakaava 2040 valmisteluvaiheen materiaalit
on julkistettu maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja
rakennusasetuksen  30  §:n  mukaisesti.  Valmistelumateriaali  on
nähtävillä  7.3.-5.5.2022  osoitteessa:
https://keskisuomi.fi/maakuntakaava2040.  Lisäksi kaava-aineistoon
voi tutustua Keski-Suomen liiton toimistolla (Lutakonaukio 7, Innova
2, 40100 Jyväskylä). Toimistolla asiointiin tulee sopia tapaaminen
etukäteen. 

Keski-Suomen liitto  pyytää  valmistelumateriaalista  mielipidettä  tai
mahdollista lausuntoa kirjallisena viimeistään 5.5.2022 mennessä. 

Keski-Suomen  liiton  nettisivuilla  on  nähtävillä  17  aineistoa,  jotka
ovat seuraavat:

 Keski-Suomen  maakuntakaava  2040  valmisteluvaiheen
kuulutus

 Keski-Suomen maakuntakaava 2040 – kaavakartta

 Keski-Suomen maakuntakaavayhdistelmä

 Keski-Suomen  maakuntakaavan  2040  kaavaluonnoksen
kaavaselostus

 Ikuinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (I-OAS)

 Ikuisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman (I-OAS) liite

 Koonti  osallistumis-  ja  arviointisuunnitelmaa  (I-OAS)
koskevasta palautteesta ja vastineista

 Hiljaiset alueet Keski-Suomessa

 Keski-Suomen  luonnon  ja  kulttuurin  matkailu-  ja
virkistyskäytön selvitystyö

 Keski-Suomen  maakotkaselvitys  osa  1.  Maakotkan

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

https://keskisuomi.fi/maakuntakaava2040
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potentiaalisten esiintymisalueiden tunnistus

 Luonnon ekosysteemipalvelut Keski-Suomessa

 Maakuntakaavoituksen  kehittäminen  arvokkaiden
luontoalueiden ja metsien hiilivarastojen turvaamiseksi Keski-
Suomessa

 Maisemaan sidotut muinaisjäännökset

 Keski-Suomen tuulivoimapotentiaalin tarkastelu

 Tuulivoiman  maisemavaikutusten  selvittäminen  Keski-
Suomessa.  Keski-Suomen  maiseman  ominaispiirteet  ja
herkkyystarkastelu

 Tuulivoiman  maisemavaikutusten  selvittäminen  Keski-
Suomessa.  Tuulivoima-alueiden  näkyvyysalueanalyysit  ja
alustava maisemavaikutusten arviointi

 Tuulivoimatuotantoon  soveltuvat  alueet  suhteessa
pohjavesiin

Kaavatyön  tavoitteista  tiivistetysti  (otteita  kaavaselostuksen
sivulta 23 ja 24)

 Keski-Suomen  maakuntakaavan  2040  tavoitteena
tuulivoiman  osalta  on  osoittaa  maakunnallisesti  tai
seudullisesti  merkittävät  tuulivoiman  tuotantoon  parhaiten
soveltuvat alueet.

 Keski-Suomen  liikenteellinen  saavutettavuus  ja  sen
kehittäminen  ovat  maakunnan  elinvoiman  perusta.
Kaavaprosessin  aikana  tarkastellaan  strategisen
liikenneverkon alueidenkäytölliset päivitys- ja muutostarpeet
vastaamaan maakunnan liikennejärjestelmän tavoitteita.

 Hyvinvointi  on  yksi  maakunnan  strategisista  kärjistä.  Hyvä
vointi on myös yksi päivitetyn Keski-Suomen strategian 2050
kolmesta  kasvun  kärjestä  ja  se  on  tunnistettu
aluekehittämisen  pitkän  tähtäimen  tavoitteeksi  (tavoitteista
tarkemmin kaavaselostuksen sivulla 24)

Maakuntakaavan  2040  prosessivaiheet  tiivistetysti  (otteita
kaavaselostuksen sivuilta 39 ja 40)

 Käynnistettävän  kaavatyön  alkuvaiheessa  1.4.2020
järjestettiin palaveri Ympäristöministeriön kanssa. 

 2.4.2020  ELY-keskus  ja  Keski-Suomen  liiton  asiantuntijat
kokoontuivat  tuulivoimapalaveriin  ja  2.2.2021
työneuvotteluun  liikennejärjestelmään  liittyvien

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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maakuntakaavan päivitystarpeiden osalta. 

 Keski-Suomen  ELY-keskuksen  kanssa  käytiin  myös
työneuvottelu  8.2.2022  keskittyen
maakuntakaavaluonnoksessa  esitettäviin  linjauksiin  sekä
jatkoaskeliin.

 Maakuntahallituksessa  käytiin  kaavaprosessista
lähetekeskustelu 24.04.2020

 Maakuntavaltuusto  päätti  15.6.2020  maakunta  kaavan
tarkistamistyön  käynnistämisestä.  Keski-  Suomen
maakuntakaavan  2040  laadinnan  vireilletulosta  kuulutettiin
3.9.2020. 

 Keski-Suomen maakuntakaava 2040:n ikuinen osallistumis-
ja  arviointisuunnitelma sekä  sen  liite  olivat  nähtävillä  7.9.-
30.10.2020 (vireilletulovaihe).

 Uusi  maakuntahallitus  valittiin  maakuntavaltuuston
järjestäytymiskokouksessa  28.9.2021.  Aloitus-  ja
valmisteluvaiheessa  on  ollut  kymmeniä  työneuvotteluita  ja
sidosryhmätapaamisia. 

 Ensimmäinen viranomaisneuvottelu järjestettiin 26.1.2022. 

 Maakuntakaavaluonnos  ja  sen  valmisteluaineisto  käsiteltiin
maakuntahallituksessa 18.2.2022. 

Vireilletulovaiheen palautteet ja vastineet

Maakuntakaavan 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, joka
oli  nähtävillä vuoden 2020 syys-lokakuussa, Keski-Suomen liitolle
jätettiin palautteita ja lausuntoja yhteensä 74 kappaletta. 

Kivijärven kunta ei jättänyt vireilletulovaiheessa lausuntoa.

Maakuntakaavatyötä  ohjaava  Keski-Suomen  maakuntahallitus  on
kokouksessaan  18.2.2022  antanut  vastineet  lausuntoihin  ja
palautteisiin.  Keski-Suomen  liitto  on  lähettänyt  kuntiin
vastineaineiston ko. palautteita koskien (ks liite). Lisäksi aineisto on
nähtävillä Keski-Suomen liiton nettisivuilla. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on myös päivitetty ja kyseinen
päivitetty versio on nähtävillä Keski-Suomen liiton nettisivuilla. 

Tuulivoimapotentiaaliset  alueet  –selvitys  ja  seudullisesti
merkittävien kohteiden raja-arvot

Seudullisen  ja  maakunnallisen  tuulivoimapotentiaalin  selvitystä
varten  laadittiin  Keski-Suomen  liiton  omana  työnä
paikkatietopohjainen tuulivoima-analyysi. Analyysissä suljettiin pois
ne alueet,  jotka olemassa olevan tiedon perusteella eivät sovellu
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seudullisesti  merkittäväksi  tuulivoimatuotannon  alueeksi  tai  joille
tuulivoimapotentiaalin  osoittaminen  ei  ole  muutoin
tarkoituksenmukaista. Lopputuloksena  puskuroinnista  on  laadittu
Keski-Suomen  tuulivoimapotentiaalin  tarkastelu  –kartta, joka  on
yksi nähtäville asetetuista asiakirjoista.

Kaavaselostuksen sivun 28 otteen mukaisesti: ”Keski-Suomen liitto
on  laskenut  Keski-Suomessa  vireillä  olevista
osayleiskaavahankkeista  keskimääräisen  tuulivoimalan  pinta-
alatarpeen maakunnan olosuhteisiin.

Tähän arvioon perustuen puskurianalyysissa suljettiin  pois  edellä
esitettyjen  tekijöiden  puskuroinnin  jälkeen  jääneet  alueet,  joiden
yhtenäinen koko oli alle 8 km2. Vähintään 8 km2 laajuisen alueen
voidaan  katsoa  mahdollistavan  seudullisen  kokoluokan
tuulivoimatuotannon,  kun  seudullisesti  merkittävän
tuulivoimatuotannon määrittelynä pidetään vähintään 10 voimalan
kokonaisuutta.”

Kivijärven kunnan alueella laajimmat tuulivoimapotentiaaliset alueet
(harmaat alueet kartalla) sijoittuvat erityisesti kunnan länsiosaan. 

Maakuntakaavan  2040  kaavakartalla  tv-alueet  on  osoitettu
Volkkilankankaan  tuulivoimapuiston  hankealueelle  (Kontuvuori  -
nimellä)  sekä  Kyyjärven  Hallakankaan  tuulivoimapuiston  koillis-
itäpuolelle  Kivijärven  kunnan  alueelle  (Hallakangas  -nimisenä  tv-
alueena).

Koko  maakuntaa  koskeva  suunnittelumääräys
maakuntakaavakartalla

Luonnosaineiston kaavakartta koskee uusia ja muuttuvia merkintöjä
ja määräyksiä maakuntakaavaa koskien. Koko maakuntaa koskeva
suunnittelumääräys on seuraava:

”Uusiutuva  energia:  Tuulivoiman  suunnittelussa  tulee  ottaa
huomioon  vaikutukset  asutukseen,  liikenneväyliin,  maisemaan,
kulttuuriperintöön, virkistykseen, elinkeinoihin, luontoon, pohjavesiin
ja eri  hankkeiden yhteisvaikutukset sekä vaikutukset ilmastoon ja
luonnon monimuotoisuuteen.”

”Asuin-,  kauppa-,  teollisuus-,  työpaikka-  tai  vapaa-ajan  alueita
suunniteltaessa  on  mahdollisuuksien  mukaan  selvitettävä
geoenergian ja puun hyödyntämismahdollisuudet.”

Tuulivoimatuotantoon  soveltuvien  alueiden  (tv)
kaavamerkinnän selostus kaavakartalla

”Merkinnällä  osoitetaan  seudullisesti  merkittävä
tuulivoimatuotantoon soveltuva alue. Merkintään ei sisälly MRL 33
§:n mukaista ehdollista rakentamisrajoitusta.
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Suunnittelumääräys:  Alueen suunnittelussa on otettava huomioon
vaikutukset  asutukseen,  liikenneväyliin,  maisemaan,
kulttuuriperintöön,  virkistykseen,  elinkeinoihin,  luontoon  ja
pohjavesiin. Aluetta suunniteltaessa tulee turvata lentoliikenteen ja
puolustusvoimien  toimintaedellytykset  sekä  ottaa  erityisesti
huomioon  puolustusvoimien  toiminnasta,  kuten  tutkajärjestelmistä
ja radioyhteyksistä johtuvat rajoitteet.

Lisäksi  on  otettava  huomioon  tuulivoimatuotannon
yhteisvaikutukset.

Sähköverkkoon liittymisessä on pyrittävä hyödyntämään olemassa
olevia  johtokäytäviä.  Tuulivoima-alueiden  liittämisessä
sähköverkkoon on pyrittävä hyödyntämään yhteisiä johtokäytäviä.”

Kohdekohtaiset tarkentavat määräykset: 

Alueiden  Hanhineva,  Hautakangas,  Kauniskangas,  Kettukangas,
Kontuvuori,  Korkeakangas  ja  Lehtomäki  suunnittelussa  on
huolehdittava siitä, että suunnitelma tai hanke yksinään tai yhdessä
muiden  hankkeiden  tai  suunnitelmien  kanssa  tarkasteltuna  ei
luonnonsuojelulain  65  §:n  tarkoittamalla  tavalla  merkittävästi
heikennä  Natura  2000  -verkoston  alueiden  perusteena  olevia
luonnonarvoja. 

Alueen  Pitkälänvuori  suunnittelussa  on  erityisesti  otettava
huomioon vaikutukset UNESCO:n maailmanperintökohteeseen.

Kohdekohtaisia  tarkempia  määräyksiä  kohdistuu  Kivijärven
Kontuvuoren tv-alueelle.

Tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet maakuntakaavakartalla

Maakuntakaavassa on esitetty  yhteensä 21 tv-aluetta eri  puolelle
Keski-Suomen.  Maakuntakaavassa  esitettävistä
tuulivoimatuotantoon  soveltuvista  alueista  on  laadittu  kohdekortit
kuvaamaan  kunkin  alueen  ominaisuuksia  ja  mahdolliseen
tuulivoimarakentamiseen  liittyviä  merkittävimpiä  vaikutuksia
kyseisellä alueella.

Kivijärven  kunnan  alueelle  on  osoitettu  maakuntakaavan  2040
kaavakartalla  kaksi  tv-aluetta  eli  ns.  Kontuvuoren  tv-alue  (joka
sijoittuu  Volkkilankankaan  tuulivoimapuiston  hankealueelle)  sekä
ns.  Hallakankaan  tv-alue,  joka  sijoittuu  Kivijärven  kunnan
lounasosaan. Maakuntakaavan Hallakankaan tv-alue ulottuu myös
Kyyjärven  kunnan  puolelle.  Kyseisellä  (Kivijärven  kunnan
puoleisella) alueella ei ole käynnistetty tuulivoimayleiskaavoitusta. 

Maakuntakaavan  tv-aluevarauksilla  ohjataan  vähintään  10
tuulivoimalan  tuulivoimapuistojen  kuntakaavoitusta;  enintään  9
tuulivoimalan  hankealueiden  yleiskaavoitus  ei  edellytä
maakuntakaavan tv-aluevarausta.  
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Liikenneverkkoa  koskevat  uudet  tai  muuttuvat  merkinnät
Kivijärven kunnan alueella

Kivijärven kunnan alueelle ei ole osoitettu muuttuvia tiemerkintöjä
maakuntakaavaan

Maakuntakaavakartan  oikeusvaikutukset  (otteita
kaavaselostuksen sivulta 28, 76 ja 77)

Maakuntakaavassa on tulkittu seudullisesti merkittävinä tuulivoima-
alueina  hankealueet  seuraavin  kriteerein:  ”Vähintään  8  km2
laajuisen  alueen  voidaan  katsoa  mahdollistavan  seudullisen
kokoluokan  tuulivoimatuotannon,  kun  seudullisesti  merkittävän
tuulivoimatuotannon määrittelynä pidetään vähintään 10 voimalan
kokonaisuutta.”. 

Näitä  pienempiä  hankealueita  ei  ole  osoitettu
maakuntakaavakartalla; maakuntakaava ei ohjaa alle 10 voimalan
kuntakohtaista yleis- tai asemakaavoitusta.  

Maakuntakaava  ohjaa  erityisesti  seudullisesti  merkittävien
tuulivoimahankkeiden  yleiskaavoitusta.  Kaavaselostuksen  sivuilla
76  ja  77  on  kuvattu  maakuntakaavan  oikeusvaikutuksia
seuraavasti:

”Maakuntakaavassa  on  esitetty  alueen  erityisominaisuutta
osoittavalla  merkinnällä  seudullisesti  merkittävään  tuulivoiman
tuotantoon soveltuvia alueita. Tuulivoimarakentamisen edellytysten
luominen edellyttää aina yksityiskohtaisempaa suunnittelua. 

Erityisominaisuuksia  osoittavien  merkintöjen  alueella  voi  olla
monenlaista alueidenkäyttöä.

Maakuntakaavassa  esitettyjen  aluevarausten  laajuutta  ja  sijaintia
voidaan  yksityiskohtaisemmassa  kaavassa  muuttaa  tai
aluevarauksesta  voidaan  myös  luopua  edellyttäen,  että
maakuntakaavan  keskeiset  ratkaisut  ja  tavoitteet  eivät  vaarannu.
Lähtökohtana  on,  että  maakuntakaavan  tavoite  on  turvattava
samassa kaavassa, jossa maakuntakaavan ratkaisusta poiketaan.
Ratkaisun  perusteet  tulee  esittää  kaavaselostuksessa.
Hyväksyttävä  eroavuus  ei  voi  kuitenkaan  tarkoittaa
maakuntakaavan  keskeisistä  periaatteista  poikkeamista  eikä
myöskään  maakuntakaavassa  erityisesti  tutkitusta  sijaintipaikasta
poikkeamista.  Maakuntakaavassa  esitetyn  ratkaisun  kanssa
ristiriidassa  oleva  kaavaratkaisu  ei  ole  mahdollinen  ilman
maakuntakaavan muuttamista.

Kaavaratkaisun  voidaan  katsoa  olevan  ristiriidassa
maakuntakaavan kanssa, mikäli kyseessä ei ole maakuntakaavan
täsmentyminen.  Maakunnallisesti  tai  seudullisesti  vaikuttavan
uuden  maankäyttöratkaisun  esittäminen  vasta  kuntakaavoituksen
yhteydessä on lähtökohtaisesti myös ristiriidassa maakunta- kaavan
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kanssa. Tällä maakuntakaavaan liittyvällä kaavaselostuksella ei ole
suoranaisia  oikeudellisia  vaikutuksia.  Selostuksella  on  kuitenkin
merkitystä  kaavan  sisällön  ja  usein  myös  oikeusvaikutusten
tulkinnassa.  Selostus  myös  selventää  ja  täydentää  kaavakarttaa
sekä siihen kuuluvia merkintöjä ja määräyksiä.”

Valmisteluvaiheen jälkeen laadittavat selvitykset

Maakuntakaavan valmisteluvaiheen jälkeen on tarkoitus laatia vielä
lisäselvityksiä seuraavasti (otteita aineistoista): 

 Sähkönsiirronselvitys: Sähkönsiirtoselvitys  laaditaan
kaavaluonnoksen  nähtävillä  olon  jälkeen,  ja  selvityksen
tuloksia  käytetään  ohjaamaan  tuulivoima-alueiden
sijoittumista  maakunnan alueella.  Sähkönsiirtoselvityksessä
kiinnitetään  huomiota  sähköverkon  kapasiteettiin,  mutta
lisäksi  osana  selvitystä  laaditaan  yleispiirteiselle
suunnittelutasolle  soveltuva  arvio  sähkönsiirron
vahvistamistarpeen  aiheuttamista  vaikutuksista  luontoon,
ilmastoon, maisemiin ja ihmisiin.

 Natura-arvioinnin  tarveharkinta: Tarveharkinnassa
arvioidaan,  heikentääkö  kaavan  toteuttaminen
todennäköisesti  merkittävästi  Natura  2000  -alueiden
luonnonarvoja. 

 Metsäpeuraselvitys:  Maakuntakaavassa  osoitettavaa
tuulivoimatuotantoa  varten  teetetään  selvitys  metsäpeuran
esiintymisestä ja vasomisalueista Keski-Suomessa.

Nähtäville  asetettuun laajaan aineistoon voi  tutustua osoitteessa:
https://keskisuomi.fi/maakuntakaava2040

Liitteet: 

 Valmisteluvaiheen  kaavakartta,  jossa  on  esitetty
maakuntakaavan  uudet  sekä  muuttuvat  merkinnät  ja
määräykset

 Keski-Suomen tuulivoimapotentiaalin tarkastelu -kartta

 Vireilletulovaiheen palautteisiin laaditut vastineet 

 Kuntakohtaiset  kohdekortit  tv-alueista  (otteet
kaavaselostuksesta)

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus toteaa  lausuntonaan
maakuntakaavan 2040 valmisteluaineistosta: 

• Maakuntakaavakartan oikeusvaikutuksia tulisi vielä tarkentaa
niin,  että  maakuntakaavakartan  tv-alueen
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kaavamääräykseen tulisi sisällyttää, että maakuntakaavan tv-
aluevarauksilla  ohjataan  vähintään  10  tuulivoimalan
tuulivoimapuistojen  kuntakaavoitusta;  enintään  9
tuulivoimalan  hankealueiden  yleiskaavoitus  ei  edellytä
maakuntakaavan  tv-aluevarausta.  Kaavakartta  on
oikeusvaikutteinen  asiakirja;  ilman  tarkennusta  voisi  jäädä
epäselvyyttä  kaavakartan  ohjausvaikutuksesta
kuntakaavoitukseen.  

• Kantatie 77 eli Sininen tie osoitetaan valtatiemerkinnällä

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi                       Keski-Suomen liitto
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KUNTIEN EHDOTUKSET JÄSENIKSI VEROTUKSEN OIKAISULAUTAKUNTAAN 
TOIMIKAUDELLE 1.1.2023-31.12.2027

Khall § 58
2.5.2022

Yleistä

Verotuksen oikaisulautakunta on Verohallinnon yhteydessä toimiva
valtakunnallinen  toimielin,  jonka  tehtävänä  on  käsitellä
oikaisuvaatimuksia.  Oikaisulautakunnasta  säädetään
Verohallinnosta annetussa laissa (503/2010).

Verotuksen  oikaisulautakunta  toimii  jaostoihin  jakautuneena.
Oikaisulautakunnan  jaostossa  on  puheenjohtajan  lisäksi  neljä
jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen.  Verohallinto
määrää  jäsenet,  joista  yksi  on  Verohallinnon,  yksi  kuntien  sekä
kaksi  eri  veronmaksajia  edustavien  järjestöjen  ehdottamaa.
Ahvenanmaalaisia  verovelvollisia  käsittelevän  oikaisulautakunnan
jaoston  jäsenten  ja  heidän  varajäsentensä  kotikunnan  tulee  olla
Ahvenanmaalla.

Suuryritysten  oikaisuvaatimuksia  käsittelevän  oikaisulautakunnan
jaoston (jaosto 1) jäsenet ehdottaa Suomen Kuntaliitto.

Kun jaoston tehtävänä on käsitellä asioita, joissa veronsaajana on
yksinomaan  valtio,  jaostossa  voi  kuitenkin  olla  puheenjohtaja  ja
kaksi jäsentä, jolloin jäsenistä toinen on Verohallinnon ehdottama ja
toinen veronmaksajia edustavien järjestöjen ehdottama.

Jaostojen tehtäväjako, kokoonpanot ja sijainti

Verotuksen  oikaisulautakunnassa  on  yhteensä  18  jaostoa,  jotka
toimivat  6  paikkakunnalla  (liite  1).  Jaostot  ovat  pääosin
erikoistuneet  siten,  että  oikaisulautakunnassa  on  erikseen
henkilöverotukseen  ja  yritysverotukseen  erikoistuneita  jaostoja.
Lisäksi  on  arvonlisäverotusta,  autoverotusta  ja  valmisteverotusta
käsittelevät jaostot, joissa ei ole kuntien ehdottamia jäseniä.

Jaostot  toimivat  joko  täydessä  tai  suppeassa  kokoonpanossa.
Jaosto voi toimia puheenjohtajan ja yhden veronmaksajajärjestöjä
edustavan  jäsenen  kokoonpanossa,  jos  veron  määrä  voi
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttua enintään 6 000 euroa.

Jäsenten  kelpoisuusvaatimukset  sekä  kokouspalkkiot  ja
matkakustannusten korvaukset.

Oikaisulautakunnan  jäsenen  tulee  olla  perehtynyt  verotukseen.
Oikaisulautakunnan  jäseniin  sovelletaan  hallintolain  28  §:ssä
säädettyjä esteellisyysperusteita.

Oikaisulautakunnan  jäsenille  maksetaan  kokouspalkkiota  ja
matkakustannusten  korvausta.  Kokouspalkkiota  maksetaan  tällä
hetkellä  kultakin  kokouspäivältä  150  euroa.  Jaostossa  1
kokouspalkkion  suuruus  on  200  euroa  kokouspäivältä.
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Oikaisulautakunnan  kokoukseen  osallistumisesta  suoritetaan
päivärahaa  ja  matkustamiskustannusten  korvausta  noudattaen
soveltuvin  osin  valtion  matkustussääntöä  ja  sen  soveltamisesta
annettuja määräyksiä ja ohjeita.

Ehdotuspyyntö

Kuntaa  pyydetään  tekemään  ehdotus  lähimpänä  sijaitsevien
verotuksen  oikaisulautakunnan  jaostojen  jäseniksi  ja  heidän
henkilökohtaisiksi  varajäsenikseen.  Oikaisulautakunnan  toimikausi
alkaa 1.1.2023 ja päättyy 31.12.2027.

Ehdotuksessa pyydetään mainitsemaan:

Jaoston numero ja sijaintipaikka

Jäsenen nimi, osoite ja sähköpostiosoite

Varajäsenen nimi, osoite ja sähköpostiosoite

Koska oikaisulautakunnan jaostojen määrä on vähäinen verrattuna
kuntien lukumäärään, on suositeltavaa, että kaksi tai useampi kunta
tekee  yhteisen  ehdotuksen.  Ehdotuksen  mukaan  tulee  liittää
tarvittava  selvitys  jäsenen  ja  varajäsenen  perehtyneisyydestä
verotukseen sekä molempien suostumuksesta tehtävään. 

Oikaisulautakunnan jaostot

Jaosto Paikkakunta Käsiteltävät oikaisuvaatimukset Jaoston kokoonpano ja ehdotusten tekijät

1 Helsinki Yritysasiakkaat Suuryritykset Verohallinto 1
Suomen kuntaliitto 1
Järjestöt 2

2 Helsinki Yritysasiakkaat Verohallinto 1
Kunnat 1
Järjestöt 2

3 Helsinki Arvonlisäverotus Verohallinto 1
Järjestöt 1

4 Helsinki Henkilöasiakkaat Verohallinto 1
Kunnat 1
Järjestöt 2

5 Helsinki Henkilöasiakkaat Verohallinto 1
Kunnat 1
Järjestöt 2

6 Helsinki Henkilöasiakkaat Verohallinto 1
Kunnat 1
Järjestöt 2

7 Turku Yritysasiakkaat Verohallinto 1
Kunnat 1
Järjestöt 2

8 Turku Henkilöasiakkaat Verohallinto 1
Kunnat 1
Järjestöt 2

9 Turku Henkilöasiakkaat Verohallinto 1
Kunnat 1
Järjestöt 2

10 Vaasa Ruotsinkieliset oikaisuvaatimukset Verohallinto 1
Kunnat 1
Järjestöt 2
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11 Tampere Yritysasiakkaat Verohallinto 1
Kunnat 1
Järjestöt 2

12 Tampere Henkilöasiakkaat Verohallinto 1
Kunnat 1
Järjestöt 2

13 Tampere Henkilöasiakkaat Verohallinto 1
Kunnat 1
Järjestöt 2

14 Oulu Yritysasiakkaat Verohallinto 1
Kunnat 1
Järjestöt 2

15 Oulu Henkilöasiakkaat Verohallinto 1
Kunnat 1
Järjestöt 2

16 Maarianhamina Ahvenanmaa Verohallinto 1
Kunnat 1
Järjestöt 2

17 Helsinki Autoverotus Verohallinto 1
Järjestöt 1

18 Helsinki Valmisteverotus Verohallinto 1
Järjestöt 1

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  jättää  ehdotuksen  tekemisen  verotuksen
oikaisulautakunnan jäsenyydestä seudullisen kuntatiimin tehtäväksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi                       Kuntatiimi / Ari Kinnunen

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

mailto:verohallinto@vero.fi
mailto:verohallinto@vero.fi
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HALLINTO-OSASTON TOIMISTOSIHTEERIN TOIMEN TÄYTTÄMINEN

Khall § 41
28.3.2022
Liite nro 20

Hallinto-osaston  toimistosihteerin  toimi  tulee  täytettäväksi
valtuuston  myönnettyä  siihen  tarvittavan  määrärahan
talousarviossa.  Valtuuston  asiaa  koskeva  päätös  on  laitettu
täytäntöön.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  päättää  julkaista  liitteen  20  mukaisen
työpaikkailmoituksen.

Kunnanhallitus  päättää  julkaista  hakuilmoituksen  kunnan
kotisivuilla, Keskisuomalaisessa sekä työvoimahallinnon sivuilla.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Khall § 59
2.5.2022

Toimistosihteerin tehtävään tuli yhteensä viisi hakemusta. 

Kunnanhallitukselle on toimitettu koonnos hakijoista.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää hakijoiden haastattelusta.

Päätös:

Kunnanhallitus  päätti  haastatella  kaikki  hakijat.  Haastatteluajaksi
varataan tunti per hakija. Haastattelu voidaan suorittaa myös etänä
teamsin välityksin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Khall § 40
28.3.2022
Liite 19

Kunnaninsinöörin virka on tullut  avoimeksi viranhaltijan jäätyä pois
tehtävästä, minkä vuoksi  on suoritettava rekrytointi.  Kyseessä on
teknisen osaston ainut johtotason tehtävä.

Jotta tehtävä olisi nykyisessä työllisyystilanteessa mahdollisimman
vetovoimainen,  on  perusteltua  muuttaa  viran  nimike  teknisen
johtajan viraksi.

Viran täyttää kunnanhallitus ja  se määrittelee myös viran 
kelpoisuusehdot julistaessaan viran haettavaksi. 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

- muuttaa kunnaninsinöörin virkanimikkeen tekniseksi johtajaksi

-  julistaa haettavaksi  teknisen johtajan viran 25.4.2022 klo  15.00
mennessä

-  vahvistaa  viran  kelpoisuusehdoksi  soveltuvan  teknisen  alan
vähintään  AMK-  tai  vastaavan  opistotasoisen  rakennustekniikan
alan insinöörikoulutuksen

- hyväksyy liitteen 19 mukaisen viranhakuilmoituksen

- julkaista viranhakuilmoituksen kunnan kotisivuilla, 
Keskisuomalaisessa, Rakentajalehdessä ja työvoimahallinnon 
sivuilla

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Khall § 60
2.5.2022

Teknisen johtajan virkaan tuli kolme hakemusta. 

Hakijat ovat Pentti Multanen, Teemu Marttinen ja Mika Vesterinen.

Kunnanhallitukselle on tomitettu koonnos hakijoista.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää hakijoiden haastattelusta.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Päätös:

Kunnanhallitus  päätti  haastatella  kaikki  hakijat.  Haastatteluajaksi
varataan tunti per hakija. Haastattelu voidaan suorittaa myös etänä
teamsin välityksin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VALTUUTETTUJEN VUODEN 2021 AIKANA TEKEMÄT ALOITTEET  

Khall § 61
2.5.2022

Hallintosääntö 74 § Valtuutettujen aloitteet 

Valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita
kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan
puheenjohtajalle.

Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen
valmisteltavaksi.

Valtuusto  voi  päättää,  että  aloitteessa  tarkoitetun  asian
valmistelusta käydään lähetekeskustelu.

Kunnanhallituksen  on  vuosittain  huhtikuun  loppuun  mennessä
esitettävä  valtuustolle  luettelo  valtuutettujen  tekemistä  ja
kunnanhallitukselle  lähetetyistä  aloitteista,  joita  valtuusto  ei
edellisen  vuoden  loppuun  mennessä  ole  lopullisesti  käsitellyt.
Samalla  on  ilmoitettava,  mihin  toimenpiteisiin  niiden  johdosta  on
ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Aiempina vuosina tehdyt /käsittely kesken:

Varavaltuutettu Airi Sorsamäen valtuustoaloite 17.12.2018 § 37:

”Esitän,  että  kunta  ajaisi  asiaa  Tielaitokseen  päin  niin,  että
saataisiin valaistus Yläpään tienhaaraan.

Perustelen asiaa sillä, että tienhaara on kahden kantatien risteys,
joka tarvitsee valaistusta. Kunnan imagon kannalta sillä olisi myös
merkitystä.”

Aloitteen käsittely on kesken (khall 4.3.2019 § 24)

Asian käsittely:

Asia  on  ollut  esillä  liikenneturvallisuustyöryhmässä  20.2.2019  ja
myös  maastokäynti  on  tehty  paikalle.  Asia  on  yhtenä
kehittämisasiana liikenneturvallisuusselvityksessä.

Aloitteen käsittely on kesken.

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

Valtuutettu Antti Urpilaisen valtuustoaloite 5.1.2021 § 5:

Aloite  mielipidetiedustelun  järjestämiseksi  Kivijärvellä  4:n  kunnan
liitoksesta

Asian käsittely:

Kunnanvaltuuston päätös 5.1.2021 § 5:

Valtuusto päätti yksimielisesti ottaa asian kiireellisenä käsiteltäväksi.

Valtuusto päätti, että kunnanhallituksen nimeämä ohjausryhmä laatii

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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kuntajakoselvityksen  mielipiteen  tiedustelulomakkeen,  joka
toimitetaan  kaikille  15  vuotta  täyttäneille  Kivijärven  kuntalaisille
lausuttavaksi niin,  että  annetut  vastaukset  voidaan  huomioida
kuntajakoselvitykseen  liittyvässä  päätännässä  8.2.2021
kunnanhallituksessa ja 15.2.2021 kunnanvaltuustossa.

Mielipidetiedustelu  on  suoritettu.  Aloite  katsotaan  loppuun
käsitellyksi.

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

Valtuutettu Maire Hautasen valtuustoaloite 13.12.2021 § 70:

”Aloite siitä, että tultaessa Kivijärvelle, olisi kiva nähdä kyltti, jossa
tulija toivotetaan tervetulleeksi paikkakunnalle. Suurin osa kunnista
käyttää  paikkakunnan  nimeä  saavuttaessa  sinne.  Syntyi  ajatus,
joka käy ilmi oheisesta piirroksestani.

”Rakennelma” olisi kelohonkaa/hirttä. Siihen poltettuna ”KIVIJÄRVI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN”

Kelohongasta monenlaisia tekee esim. Huliswood 43500 Karstula,
Puustinen Oy, 73120 Lapinlahti.

Tämä nostaisi jollain tapaa ”Kivijärvi-imagoa” ja hitusen paremmin
näkyväksi.

Asian käsittely:

Valmisteltavaksi          Kunnan strategia-työryhmä

Aloitteen käsittely on kesken.

Kunnanjohtaja: 

Kunnanhallitus  saattaa  hallintosäännön  §:n  74  mukaisesti
valtuustolle  tiedoksi  vuoden  2021  aikana  valtuutettujen  tekemät
aloitteet ja niiden käsittelyn.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

Khall § 62
2.5.2022

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat

• Tekninen lautakunta 3 / 25.04.2022

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  merkitsee  pöytäkirjat  tiedokseen  ja  toteaa,  ettei
niissä ole  sellaisia  päätöksiä,  joissa  kunnanhallitus  käyttäisi
kuntalain 92 § tarkoittamaa otto-oikeutta.

Päätös:  

Erkki  Leppänen  poistui  esteellisenä  kokoushuoneesta  asian  käsittelyn
ajaksi.

Puheenjohtajana toimi 1. vpj. Martti Martinmäki.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi            Tekninen osasto 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


