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KOKOUSAIKA Tiistaina 04.10.2022 klo 18.00 – 19.19

KOKOUSPAIKKA Valtuustosali

SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET

X Korpi Jussi, pj. Kauppinen Asko, vj.

X Urpilainen Antti, I vpj. Urpilainen Jari, vj.

X Leppänen Petri, 2. vpj. Leppänen Miika, vj.

X Holm Risto Hautanen Maire, vj.

Kainulainen Minna X Seppälä Pirjo, vj.

X Karstinen Orvokki Sarén Riitta, vj.

Tobiasson Eeva-Liisa Kotilainen Henri, vj.

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste)

X Leppänen Erkki, kunnanhallituksen puheenjohtaja

---------
Vesterinen, Mika, tekninen johtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 38

ASIAT § 40 - 48

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 39

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS

Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä

Jussi Korpi Mika Vesterinen

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

Tarkastusaika

Kunnanvirastolla 7.10.2022
Allekirjoitukset

Orvokki Karstinen Antti Urpilainen

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Kunnanvirastolla 10.10.2022 

Virka-asema Allekirjoitus 

Tekninen johtaja
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Teknltk § 38
4.10.2022

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  päätöksentekoa.  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.  

Tekninen johtaja:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Hyväksytty.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Teknltk § 39
4.10.2022

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. 

Tekninen johtaja:

Lautakunta  valitsee  Orvokki  Karstisen  ja  Antti  Urpilaisen
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Hyväksytty.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNTALAISALOITE MATKAPARKIN VIIHTYISYYDEN PARANTAMISESTA

Teknltk § 40
4.10.2022

Aloite on julkaistu 17.8.2022 Kuntalaisaloite.fi-palvelussa .

Matkaparkista saisi paljon viihtyisämmän, jos olisi edes jonkinlaista
näkymää järvelle. Puusto järvelle päin on lähinnä koivua ja leppää
ja jotain mäntyjä.

Lyhyen silmäilyni  jälkeen alue on ollut  luonnontilassa ties kuinka
kauan. Kenen maata lie. Mahdollisen käsittelyn jälkeen viihtyvyys
paranisi ja tuulikin järveltä pääsisi paremmin alueelle. Ehdotan, että
kyseinen alue järvelle päin harvennettaisiin.

Vastuuhenkilö: ( )

Tekninen johtaja:

Matkaparkin  alue  sisältyy  keskustan  kaava-alueen
kokonaistarkasteluun,  kun  ensi  vuodelle  tehdään  suunnitelmia
kiinteistöjen pensaiden ja puustojen harvennuksista.

Päätös:

Hyväksytty yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNTALAISALOITE KOULUN YLIJÄÄMÄRUUASTA

Teknltk § 41
4.10.2022

Aloite  on  luotu  Kuntalaisaloite.fi-palveluun  16.8.2022  ja  julkaistu
17.8.2022.

Karstulassa  on  aloitettu  koulun  ylijäämäruuasta
hävikkiruokatarjoilu.  Tiistaisin  työpajalla  ja  torstaisin  Heikintuvalla
myydään 2,50 euron hintaan. Voisiko samaa toteuttaa Kivijärvellä?
Kivijärven  kunta  voisi  järjestää  Järvenhelmessä  tämän  samalla
tavalla  kuin  Karstula  omissa  toimitiloissaan.  Ruokaa
jaettaisiin/myytäisiin niin kauan kuin sitä riittää ja tietyn aikarajan
puitteissa esim. klo 12-13.30 välisen ajan. Myös noutomahdollisuus
omaan astiaan.  Varsinkin  vanhemmalle  väestölle  tämä voisi  olla
hyväkin  asia,  tapaisivat  toisiaan  ja  hintakin  olisi  eläkeläisen
kukkarolle sopiva. Näin Karstulassa ajatellaan. 

Vastuuhenkilö: ( )

Tekninen johtaja:

Kunta  on  jo  aiemmin  lopettanut  ruuan  myymisen  ulkopuolisille,
joten esitän, että kansalaisaloitetta ei hyväksytä.  

Päätös:

Hyväksytty yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNTALAISALOITE SUOMELA-TALON KATON KORJAUKSESTA

Teknltk § 42
4.10.2022

Aloite on tuotu tekniseen toimistoon. AloIte on päivätty 15.8.2022.

Aloitteessa lukee:

TÄMÄ ON VETOOMUS TAI PYYNTÖ

Kivijärvellä  on  Suomela  talo,  joka  on  palvellut  pitäjälaisiä  pitkän
aikaa.

Suomelaa  omistaa  nykyisin  (  ).  Siinä  olisi  pieni  remontti.
Savupiipusta on irronnut tiili, joka on särkenyt katto tiilen, Nyt vesi
pääsee sisälle.

Olen puhunut tästä pienestä korjauksesta monta vuotta. Eikö tälle
asialle  voi  saada  mitään.  Vaikka  kiinteistö  on  (  )  nimissä.  Siitä
huolimatta pieni vika pitäisi korjata.

Toivin, että tämä pieni remontti  saadaan tehtyä. Ajatella voi, että
keräys laitetaan saatais pieni työ tehtyä. Tämä ei ole oikein,  jos
tällainen hieno rakennus annetaan tuhoutua.

Toivon, että asiaan saadaan yhteinen sopimus. Onhan tämä talo,
joka on toiminut käräjätalonakin. Toivon, että korjaus tehdään.

Tämä ( ) ei hän pysty pitämään, se jää paikallisille. Vedet ja sähkö
pois. Se on hirsitalo seisoo satoja vuosia, vaikka ei ole käyttöä.

( )

Tekninen johtaja:

Kunta  ei  ole  velvollinen  korjaamaan,  eikä  sillä  ole  lupaa  korjata
yksityisen  omistamaa  rakennusta.  Esitän,  että  pyyntöä  ei
hyväksytä.

Päätös:

Hyväksytty yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNTALAISALOITE BIODIESELIÄ VALMISTAVASTA  LAITOKSESTA

Teknltk § 43
4.10.2022

AloIte on päivätty 19.9.2022.

Aloitteessa lukee:

Voitaisko kunnassa alkaa suunnittelemaan biodieseliä valmistavaa
laitosta?

Täällä  on  paljon  kesanto,  ym.  vapaita  peltoja,  joista  saataisiin
materiaalia laitoksen käyttöön.

Voisiko  kunta  olla  aloitteellinen  ja  kutsuisi  koolle  asiasta
kiinnostuneet.  Samalla voisi  kutsua jonkin asiantuntijan pitämään
esitelmän aiheesta.

Heitjärvellä 19.9.2022

( )

Tekninen johtaja:

Aloite on hyvä ja kaikenlainen energiayrittäjyys on kannatettavaa.
Esitän,  että  kunnan  strategian  tavoitteisiin  lisätään
energiayrittäjyyden tukeminen ja edellytysten luominen.

Päätös:

Hyväksytty yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TIEAVUSTUKSET 2022

Teknltk § 44
4.10.2022
Liite nro 23

Kivijärven  kunnan  vuoden  2022  talousarviossa on  varattu
yksityistieavustuksiin  15.000,00  €. Tieavustukset  laitetaan
maksatukseen esityslistan liitteen mukaisesti.

Liite jaetaan kokouksessa.

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta hyväksyy yksityistieavustuksien maksatuksen
liitteen  mukaisesti.  Avustusta  myönnetään  vain  sellaisille
yksityiteille, joihin on perustettu tiehoitokunta.

Päätös:

Hyväksytty yksimielisesti liitteen 23 mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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LUKKARINKALLIONTIEN  KIINTEISTÖKAUPAN SOPIMUSASIAKIRJAT

Teknltk § 45
4.10.2022
Liite nro 24

Sopimuksen tarkoituksena on, että Kunta ja Maanomistaja sopivat
sopimusalueen  katualueiden  rakentamisesta  sekä  rakentamisen
jälkeisestä  katualueiden  luovuttamisesta  kunnalle  niiltä  osin  kuin
katualueet eivät sijoitu kunnan omistamalle maa-alueelle. 

Kaavamuutoksella  poistetut  katualueet  sekä  jalankululle  varatut
väyläalueet  (korttelin  71  tontin  nro  4  osa-alueet)  luovutetaan
Maanomistajalle erikseen laaditulla kauppakirjalla. 

Tekninen johtaja:

Esitän,  että  sopimusasiakirjat  (liitteet)  hyväksytään
yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Päätös:

Hyväksytty yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä Sivu

04.10.2022 87

TALOUSARVION TOTEUMA 01.01.-31.08.2022

Teknltk § 46
4.10.2022
Liite nro 25

Kunnanvaltuusto  on  vuoden  2022  talousarvion  hyväksyessään
edellyttänyt,  että  talousarvion  toteutumista  seurataan  sekä
taloudellisen  että  toiminnallisen  tuloksen  osalta.  Osastojen  tulee
seurata  kuukausittain  talousarvion  toiminnallisten  tavoitteiden
toteutumista ja meno- ja tulokehitystä tehtäväkohtaisesti. 

Talousarvion toteutuminen vuosikatteen mukaisesti:

vuosikate = käyttötalousmenot-tulot

Toteuma on liitteenä nro 25 .

Tekninen johtaja:

Lautakunta  merkitsee  tiedoksi  talousarvion  toteuman  1.1.-
31.8.2022.

Päätös:

Merkitty tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TEKNISEN OSASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2023

Teknltk § 47
4.10.2022
Liite nro 26

Kuntalain  mukaisesti  valtuuston  on  vuoden  loppuun  mennessä
hyväksyttävä  kunnalle  seuraavaksi  kalenterivuodeksi  talousarvio.
Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös
taloussuunnitelma  kolmeksi  tai  useammaksi  vuodeksi
(suunnittelukausi). Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten,
että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien
hoitamiseen turvataan.

Kunnanhallitus  on  kokouksessaan  05.09.2022  antanut  vuoden
2023 talousarvion laatimista varten seuraavat ohjeet:

Kunnanhallitus päättää 

1. antaa  vuoden  2023  talousarvion  laatimista  varten
päävastuualueiden  ulkoisten  käyttötalouden  nettomenojen
raamiksi seuraavaa: 

hallinto-osasto     481 000 €
sosiaali- ja terveystoimi 54 €
sivistysosasto   1 610 000 €
tekninen osasto    168 000 €
Yhteensä      2 413 000 €

Yllä olevalla raamilla tilikauden tulos on  + 688 830 euroa. 

2. että  osastojen  tulee  talous-  ja  toimintasuunnitelmassa
vuosille  2023  -  2025  esittää  tavoitteita  (toiminnallisia  ja
taloudellisia),  toimenpiteitä  tavoitteisiin  pääsemiseksi  sekä
mittareita,

3. että laadinta-aikataulu on seuraava:

• 05.09.2022 kunnanhallitus antaa laadintaohjeet
• 03.10.2022 osastojen esitykset kirjanpitäjälle
• 17.10.2022 valtuuston talousarvioiltakoulu 
• 07.11.2022 osastojen talousarvioesitykset 

kunnanhallitukselle 
• 14.11.2022  kunnanvaltuustokäsittely veroprosentit
• 5.12.2022 kunnanhallituksen talousarvioesitys 

valtuustolle
• 12.12.2022 kunnanvaltuustokäsittely talousarvio

 
•
Teknisen lautakunnan talousarvioehdotus  jaetaan kokouksessa. 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Tekninen johtaja:

Lautakunta  hyväksyy  teknisen  osaston  alustavan
talousarvioehdotuksen 2023 käyttötalouden ja investointien osalta
ja esittää sitä kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi joulukuussa 2022.

Päätös:

Talousarvion  esittely  päätettiin  siirtää  seuraavaan  teknisen
lautakunnan kokoukseen (18.10.2022), jossa päivitetty Talousarvio
2023 sekä investoinnit 2023 käsitellään. 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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MUUT  ASIAT

Teknltk § 48
4.10.2022

Puuniemen teollisuushallien järjestely- ja siivoustyötä on suoritettu
syksyn 2022 aikana. Halleissa ja niiden ulkoalueilla on runsaasti
materiaalia,  jotka ovat  poistettu  käytöstä vuosia sitten.  Materiaali
vie  tilaa  sisätiloista  ja  sitä  on  tarpeetonta  säilyttää  enää  piha-
alueella. 

Tekninen johtaja:

Esitän,  että  tarpeeton  materiaali,  jota  kunta  ei  enää  hyödynnä
omassa toiminnassaan, myydään pois eniten tarjoavalle. Materiaali
myydään ilmoittamalla myynnistä kunnan kotisivuilla.

Päätös:

Hyväksytty yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


