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KOKOUSPAIKKA Valtuustosali

SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET

x Leppänen Erkki, pj. Hämäläinen Ossi, vj.

x Holm Risto, I vpj. Sepponen Hannu, vj.

x Holm Kari, 2. vpj. Sagulin Seppo, vj.

x Kalmari Anne Hautanen Maire, vj.

x Kauppinen Asko Kinnunen Markku, vj.

x Liimatainen Marjatta Urpilainen Hanna, vj.

x Moisio Erja Kauppinen Sirkka, vj.

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste)

x Tobiasson Eeva-Liisa, kunnanvaltuuston puheenjohtaja

x Korpi Jussi, kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja

x Urpilainen Antti, kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja

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

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 47

ASIAT § 49 -  51

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 48

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  17.03.2021
Allekirjoitukset

Risto Holm Erja Moisio

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Kunnanvirastolla 22.03.2021

Virka-asema Allekirjoitus 

Kunnanjohtaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä Sivu

15.03.2021 84

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Khall § 47
15.3.2021

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 § 48
15.3.2021

Kivijärven kunnan hallintosäännön § 98 Pöytäkirjan pitämisestä ja
sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja
pöytäkirjanpitäjä  ovat  erimielisiä  kokouksen  kulusta,  pöytäkirja
laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

Pöytäkirjan  allekirjoittaa  puheenjohtaja  ja  varmentaa
pöytäkirjanpitäjä.  Pöytäkirja  tarkastetaan  toimielimen  päättämällä
tavalla.

Puheenjohtajan ja  pöytäkirjantarkastajien on allekirjoitettava sekä
pöytäkirjan  kansilehti  että  tehtävä  jokaiseen  pöytäkirjan  sivuun
tarkastustaan osoittava merkintänsä.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus valitsee Risto Holmin ja Erja Moision tarkastamaan
tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VAALILAUTAKUNTA KUNTAVAALEISSA

Khall § 144
30.11.2020

Seuraavat  yleiset  vaalit  ovat  kuntavaalit,  jotka  toimitetaan
sunnuntaina 18.4.2021.

Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen
vaaleja  asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta,
johon  kuuluu  puheenjohtaja,  varapuheenjohtaja  ja  kolme  muuta
jäsentä  sekä  tarpeellinen  määrä  varajäseniä,  joita  on  kuitenkin
oltava vähintään kolme. Vaalilautakunta työskentelee varsinaisena
vaalipäivänä.

Vaalilautakunnan jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien
mukaan edustaa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita
äänestäjäryhmiä.   Poliittinen  edustavuus  ja  tasa-arvolain
vaatimukset tulee täyttyä erikseen jäsenten ja varajäsenten osalta.
Varajäsenet  on  asetettava  siihen  järjestykseen,  jossa  he  tulevat
jäsenten  sijaan.  Viime  kuntavaaleissa  ehdokkaita  asettivat
seuraavat puolueet: Kansallinen Kokoomus r.p., Suomen Keskusta
r.p.,  Suomen  Sosiaalidemokraattinen  puolue  r.p.  sekä  Suomen
Kristillisdemokraatit (KD) r.p.

Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.

Vaalilautakunnan  puheenjohtajan  ja  varapuheenjohtajan  nimet  ja
yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle.

Viimeisimmissä vaaleissa (EU-vaalit) vaalilautakunnan kokoonpano
oli:

Varsinaiset jäsenet Varajäsenet sijaantulojärjestyksessä

(  ), pj 1. Päivi Hakkarainen
Jussi Korpi, vpj. 2. Erja Moisio
Asko Kauppinen 3. Eeva-Liisa Tobiasson
Risto Holm 4. Olavi Hakkarainen
(  ) 5. (  )

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus valitsee vaalilautakuntaan viisi varsinaista jäsentä ja
vähintään  kolme  varajäsentä  sijaantulojärjestyksessä  sekä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: 

Asia jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.

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

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Khall § 162
29.12.2020

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus valitsee vaalilautakuntaan viisi varsinaista jäsentä ja
vähintään  kolme  varajäsentä  sijaantulojärjestyksessä  sekä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös:

Asia jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.

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

Khall § 4
5.1.2021

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus valitsee vaalilautakuntaan viisi varsinaista jäsentä ja
vähintään  kolme  varajäsentä  sijaantulojärjestyksessä  sekä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös:

Asia jätettiin pöydälle, koska ei ollut edellytyksiä nimetä toimielimen
jäseniä tarpeellisen määrän ehdokkaita puuttuessa.

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

Khall § 10
18.1.2021

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus valitsee vaalilautakuntaan viisi varsinaista jäsentä ja
vähintään  kolme  varajäsentä  sijaantulojärjestyksessä  sekä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös:

Asia jätettiin pöydälle, koska ei ollut edellytyksiä nimetä toimielimen
jäseniä tarpeellisen määrän ehdokkaita puuttuessa.

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

Khall § 20
1.2.2021

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus valitsee vaalilautakuntaan viisi varsinaista jäsentä ja
vähintään  kolme  varajäsentä  sijaantulojärjestyksessä  sekä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Päätös:

Asia jätettiin pöydälle, koska ei ollut edellytyksiä nimetä toimielimen
jäseniä tarpeellisen määrän ehdokkaita puuttuessa.

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

Khall § 31
8.2.2021

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus valitsee vaalilautakuntaan viisi varsinaista jäsentä ja
vähintään  kolme  varajäsentä  sijaantulojärjestyksessä  sekä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös:

Asia jätettiin pöydälle, koska ei ollut edellytyksiä nimetä toimielimen
jäseniä tarpeellisen määrän ehdokkaita puuttuessa.

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

Khall § 39
1.3.2021

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus valitsee vaalilautakuntaan viisi varsinaista jäsentä ja
vähintään  kolme  varajäsentä  sijaantulojärjestyksessä  sekä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös:

Asia jätettiin pöydälle, koska ei ollut edellytyksiä nimetä toimielimen
jäseniä tarpeellisen määrän ehdokkaita puuttuessa.

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

Khall § 49
15.3.2021

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus valitsee vaalilautakuntaan viisi varsinaista jäsentä ja
vähintään  kolme  varajäsentä  sijaantulojärjestyksessä  sekä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös:

Asia jätettiin pöydälle, koska ei ollut edellytyksiä nimetä toimielimen
jäseniä tarpeellisen määrän ehdokkaita puuttuessa.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KESKUSVAALILAUTAKUNNAN  VÄLIAIKAISTEN  VARAJÄSENTEN  VALITSEMINEN
KUNTAVAALEIHIN 2021

Khall § 42
1.3.2021

Kunnanvaltuusto on valinnut 12.6.20217 § 18 toimikaudeksi 6/2017-
5/2021  keskusvaalilautakuntaan  seuraavat  jäsenet  ja  varajäsenet
siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan:

Jäsen Varajäsen

Urpilainen Antti, pj. 1. Jelonen Sulevi   (KV 34/2020)
Hakkarainen Olavi, vpj. 2. Rekonen Teuvo
(  )  3. Näsi Heikki
Sepponen Leena 4. Holm Kari
Eskola Maire 5. Hautanen Maire

Vaalilain 14 § mukaan

Kunnan  keskusvaalilautakunta  on  päätösvaltainen  viisijäsenisenä.
Jos  varajäsen  on  kuollut  taikka  estynyt  tai  esteellinen,  saa
kunnanhallitus tarvittaessa määrätä väliaikaisen varajäsenen.

Keskusvaalilautakunnan  päätösvaltaisuuden  varmistamiseksi
kuntavaaleissa on syytä nimetä lautakuntaan väliaikaisia varajäseniä
jo etukäteen, koska heitä voidaan olettaa tarvittavan.

Väliaikaiset  varajäsenet  lisätään  sijaantulojärjestykseen  olemassa
olevien varajäsenten jälkeen.

Kuntavaalien  ehdokasasettelu  päättyy   tiistaina  9.3.2021  ja
keskusvaalilautakunnan lakisääteinen kokous pidetään maanantaina
15.3.2021.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  valitsee  4-5  väliaikaista  varajäsentä
sijaantulojärjestyksessä.

Päätös: 

Asia jätettiin pöydälle, koska ei ollut edellytyksiä nimetä toimielimen
väliaikaisia jäseniä ehdokkaiden puuttuessa.

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

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Khall § 50
15.3.2021

Keskusvaalilautakunnan  jäsenistä  ja  varajäsenistä  yhteensä  kuusi
asettuu ehdolle ja yksi jäsen on vaaliasiamies, jolloin esteellisiä on
yhteensä seitsemän. 

Jäljelle jää kolme jäsentä ja niistä yksi on sellainen, että ei ole ollut
kokouksissa enää useammissa viime vaaleissa ollenkaan. 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  valitsee  kahdeksan  väliaikaista  varajäsentä
sijaantulojärjestyksessä.

Päätös: 

Kunnanhallitus  nimesi  yksimielisesti  sijaantulojärjestyksessä
seuraavat väliaikaiset varajäsenet:

(  )
(  )
(  )
(  )

Tiedoksi             Valitut
                          Keskusvaalilautakunta

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KOSKEN KANNATUSYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 31.3.2021

Khall § 51
15.3.2021

Kosken kannatusyhdistys ry:n vuosikokous pidetään 31.3.2021 ja
siinä käsitellään sääntömääräiset asiat.

Vuosikokouksessa valitaan uusi hallitus hallituskaudelle 2021-2023.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus ehdottaa valittavaksi hallitukseen (  ).

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi            Kosken kannatusyhdistys

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


