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KOKOUSAIKA

Tiistai 30.3.2021 klo 18.00-20.53

KOKOUSPAIKKA

Valtuustosali

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

x

Sarén Riitta pj.

Hytönen Ulla, vj.

x

Urpilainen Antti, 1 vpj.

Kauppinen Markku, vj.

x

Hautanen Maire, 2 vpj.

Hytönen Minna, vj.

x

Näsi Heikki, klo 18.18-

Minkkinen Timo, vj.

-

Haapaniemi Jari

x

Sepponen Leena

Salmi-Lampila Elina, vj.

x

Urpilainen Hanna

Nikitin Hilkka, vj.

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

x

Oinonen Pirkko, sivistysjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

(ja läsnäolon peruste)

x

Leppänen Erkki, kunnanhallituksen puheenjohtaja

x

Holm Risto, kunnanhallituksen edustaja

x

Helppikangas Pekka, kunnanjohtaja

x

Niskanen Selma, nuorisovaltuuston edustaja

x

Kultalahti Tuomas, rehtori, § 16-18, - klo 20.05

-

Kinnunen Tamara, ma. varhaiskasvatuksen opettaja

x

Hakkarainen Sini, vapaa-aikaohjaaja, § 16, - klo 19.40

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 14

ASIAT

§ 16-22

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

§ 15

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

Puheenjohtaja

Riitta Sarén
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Tarkastusaika

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

Allekirjoitukset

Pöytäkirjapitäjä

Pirkko Oinonen

Valtuustosali 30.3.2021

Hanna Urpilainen
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

x Korpi Jussi, vj.

Antti Urpilainen

Paikka ja päivämäärä

Koulutoimistossa 8.4.2021
Virka-asema

sivistysjohtaja

Allekirjoitus

Pirkko Oinonen

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

30.03.2021
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Sivltk § 14
30.3.2021

Kivijärven
sivistyslautakunnan
kokous
on
laillinen
ja
päätösvaltainen, mikäli jäsenistä on yli puolet saapuvilla ja
sivistyslautakunnan kokouskutsu on lähetetty jäsenille neljä (4)
päivää ennen kokousta.
Hallintosäännön 81. pykälän mukaan kokouskutsu, esityslista,
liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti.
Lautakunta on päättänyt 20.6.2019 § 50, että jatkossa kokouskutsut
voi lähettää sähköisesti.
Kokousmateriaali tähän kokoukseen on toimitettu sähköisesti to
25.3.2021 (yhdelle postitse ke 24.3.2021).

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

---PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Sivltk § 15
30.3.2021

Kivijärven kunnan hallintosäännön 98 § mukaan muun toimielimen
kuin valtuuston pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä
tavalla.
Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta
valitsee
kaksi
pöytäkirjantarkastajaa
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hanna Urpilainen ja Antti Urpilainen.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

30.03.2021
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SIVISTYSOSASTON TOIMINTAKERTOMUS 2020
Sivltk § 16
30.3.2021
liite 3

Lautakunta antaa kunnanhallitukselle kertomuksen toiminnastaan
kultakin kalenterivuodelta. Toimintakertomuksessa annetaan selvitys
valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
toteutumisesta. Toimintakertomus on liitteenä kolme (3).

000 300 SIVISTYSOSASTO
ulkoinen
ulkoinen+ sis.

TA 2020
1 554 640
2 157 550

Käyt t ö
1 446 264
1 917 127

Käyt t ö %
93,0
88,9

Talousarvioon verrattuna säästyi 240 400 euroa.
Toimintatuotot ylittyivät n. 25 000 euroa.
Toimintakulut alittuivat n. 215 500 euroa, suurimpina
~ henkilöstökulut 79 000 e (lomautusten vaikutus 40 900 e)
~ palveluiden ostot 36 800 e
~ aineet, tarvikkeet ja tavarat 60 800
~ muut toimintakulut 28 600 e
Sivistyshallinto
•

Pöytäkirjan tarkastus

sisältää
lautakuntatyöskentelyn,
sivistyshallinnon
(sivistysjohtaja 25,6 %, toimistosihteeri 24 %), koulun
hankkeet ja joukkoliikenteen

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

30.03.2021
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•

määräraha netto 49 900 e, toteuma 53 500 e, ylitys 3 600 e

•

sivistyslautakunta kokousti kymmenen (10) kertaa, kaksi
kertaa suunniteltua enemmän, kustannukset ylittyivät 4 660
eurolla ollen 14 100 e

•

sivistyshallinto; nettokustannukset 37 040 e, alitus 2 200 e

•

hankkeet: aluekoordinaattori (nettokustannukset 1 090 e),
hyvinvointia kerhotoiminnasta (nettokustannukset 440 e),
digitutor 2019-2020 (nettokustannukset 810 e); tutor-opettajien
toiminta ja osaamisen kehittäminen (nettokustannukset 1 790
e); hankkeissa on yleensä omavastuuosuus ja ne jakautuvat
useammalle vuodelle

•

asiointiliikenne: lopetettu 6/2020-, ei ulk. kustannuksia

Varhaiskasvatus
•

sisältää perhepäivähoidon, ryhmäperhepäivähoidon, aamu- ja
iltapäivätoiminnan, muut päivähoidon palvelut, lasten
kotihoidon tuen ja vauvarahan

•

määräraha nto 292 800 e, toteuma 268 700, alitus 24 100 e

•

perhepäivähoito 81 400 e, tot. 72 000 e, alitus 9 400 e

•

Nuppukummun toiminta siirtyi uusiin tiloihin 5/2020 alkaen
oltuaan kaksi vuotta väistötiloissa

•

ryhmäperhepäivähoito 159 400 e, tot. 154 600 e, alitus 4 800 e e

•

lasten kotihoidontuki 25 000 e, tot. 15 300 e, alitus 9 700 e

•

aamu- ja iltapäivätoiminta, muut päivähoidon palvelut ja
vauvaraha
toteutuneet
arvioidusti,
toteutuneet
nettokustannukset 26 800 e

Peruskoulutus

Pöytäkirjan tarkastus

•

sisältää
opetuksen,
kuljetukset,
ruokailut,
muun
oppilashuollon, kuraattori- ja psykologipalvelut ja esiopetuksen

•

määräraha 1 517100 e, toteuma 1 377 800 e, alitus 139 200 e

•

henkilöstösäästöjä 57 800 e; lomautukset, äidinkielen
opettajan, kotitalousopettajan ja kielten opettajan tunnit jaettu
sisäisesti

•

kuljetukset, käyttötalouden määräraha nto 103 980 e, tot. 89
800 e (pl. asiantuntijapalvelut), kuljetukset toteutettiin omalla
henkilöstöllä ja vuokratulla/omalla kalustolla (auto maksettiin
investoinneista 30 000 e, poisto 4 v. ja sillä ajettiin
syyslukukausi)

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

30.03.2021
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•

ruokailu; määräraha nto 71 400 e, tot. 59 600 e, koronasäästö
11 800 e

•

muu
oppilashuolto
(kotikuntakorvaukset,
tilavuokrat,
koulukuraattorin myynti ja koulupsykologin osto); määrärahat
nto 528 100 e, tot. 473 200 e, alitus 54 900 e

•

esiopetus; määräraha nto 62 700, tot. 58 100, alitus 4 600 e

Muu koulutus
•

sisältää kansalaisopiston, musiikkiopiston ja toisen asteen
kuraattori- ja psykologipalvelut

•

määräraha nto 31 000 e, toteuma 11 500 e, alitus 19 500 e

Kirjastotoiminta
•

kirjaston määräraha nto 124 500 e, toteuma 103 500 e, alitus
21 000 e

•

kirjasto oli suljettuna kaksi kuukautta koronan vuoksi, korona
vaikutti käynteihin, kävijämääriin, hankintoihin ym.

•

kirjaston
uudelleen
järjestäminen
varhaiskasvatukselle
luovutettujen tilojen muutostöiden aikana/jälkeen

Kulttuuritoiminta
•

kulttuuritoiminnan määräraha nto 8 600 e, toteuma 2 900 e,
säästö 5 700 e

•

toiminnot minimissä koronan vuoksi

Vapaa-aikatoimi
•

vapaa-aikatoimeen sisältyy nuorisotyö (nuorisotoiminta, lasten
ja nuorten harrastustoiminta, nuorisovaltuusto) sekä liikuntatyö
(liikunta- ja urheilutoiminta, urheilualueet ja kunnossa kaiken
ikää)

•

nuorisotyön määräraha nto 69 000 e, toteuma 55 000 e, alitus
14 000 e

•

liikuntatyön määräraha netto on 65 000 e, toteuma 44 000 e,
alitus 21 000 e

•

koko vapaa-aikatoimen määräraha netto on 134 000 e,
toteuma 99 000 e, alitus 34 000 e

•

säästö: koronan vaikutus huomattava

Vastuuviran- ja toimenhaltijat esittelevät toimintakertomuksensa
tarkemmin kokouksessa.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

30.03.2021
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Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta
hyväksyy
sivistysosaston
vuoden
2020
toimintakertomuksen ja talousarvion toteutumisen ja esittää sen
edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.
Päätös:
Sivistyslautakunta
hyväksyi
sivistysosaston
vuoden
2020
toimintakertomuksen ja talousarvion toteutumisen ja päätti esittää
sen edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.

----Merkittiin, että Heikki Näsi saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana
klo 18.18.
Merkittiin, että rehtori ja vapaa-aikaohjaaja osallistuivat kokoukseen tämän
pykälän käsittelyn ajan.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

30.03.2021
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STIPENDIRAHASTOJEN KÄYTTÖ 2020
Sivltk § 17
30.3.2021

Sivistysosaston hallinnoimia stipendirahastoja on käytetty vuonna
2020 seuraavasti:
Opiskelijoiden stipendirahasto
Viite: Stipendirahaston säännöt § 6
Rahaston pääoma 31.12.2019

649,43 €

Hakemusten perusteella lautakunnan
myöntämät stipendit vuonna 2019

100,00 €

Tilitä siirtomaksu

9,00 €

Rahaston pääoma 31.12.2020:
Kannonkosken Osuuspankki

540,43 €

Lehtori Helena Ihanaisen stipendirahasto
Viite: Opintorahaston säännöt § 3
Rahaston pääoma 31.12.2019
Kannonkosken Osuuspankki
Kieliopinnoissa hyvin menestyneille oppilaille
opettajien myöntämät stipendit 2020
Hyvityskorko

32 793,53 €
150,00 €
32,68 €

Lähdevero

9,80 €

Rahaston pääoma 31.12.2020:
Kannonkosken Osuuspankki

32 666,41 €

Saga Forsströmin stipendirahasto
Viite: Opintorahaston säännöt § 4
Rahaston pääoma 31.12.2019
Kannonkosken Osuuspankki
Hakemusten perusteella lautakunnan myöntämät
stipendit vuonna 2020

600,00 €

Nostopalkkiot

15,00 €

Hyvityskorko

32,11 €

Lähdevero

9,60 €

Rahaston pääoma 31.12.2020
Kannonkosken Osuuspankki

Pöytäkirjan tarkastus

32 167,62 €

31 575,13 €

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

30.03.2021
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Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi selvityksen stipendirahastojen
käytöstä ja antaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle.
Päätös:
Sivistyslautakunta merkitsi tiedoksi selvityksen stipendirahastojen
käytöstä ja päätti antaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle.

----Merkittiin, että rehtori osallistui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn ajan.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

30.03.2021
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ESIKOULUN OPETTAJAN VIRAN TÄYTTÖLUPA LUKUVUODEKSI 2021-2022
Sivltk § 18
30.3.2021

Kunnan henkilöstöpolitiikan mukaan ”viran/toimen tarpeellisuus,
sisältö, sen kehittämistarve sekä viran/toimenhaltijalta edellytettävät
ominaisuudet selvitetään aina ennen hankintatoimiin ryhtymistä”.
Varhaiskasvatuksen
vastuuhenkilön
tehtävä
on
täytetty
varhaiskasvatuslain 33 pykälän sallimalla tavalla vuodeksi
kerrallaan kahtena lukuvuonna, koska kelpoisuusehdot täyttävää
henkilöä ei olla saatu. Kyseinen henkilö on toiminut myös
esiopetuksen opettajana.
Kahden eri kokonaisuuden hoitaminen on ollut haasteellista.
Esikoulun opettajalle, jolle on sisällytetty myös muita opetustunteja,
on jäänyt aikaa vain 2,5 tuntia päivässä varhaiskasvatuksen
opettajuuteen/johtamiseen, mikä on aluehallintoviraston mukaan
liian vähän määrä. Esikoulun opettajan ja varhaiskasvatuksen
opettajan tehtävät tullaan eriyttämään.
Esikoulun opettajan määräaikainen virkasuhde on päättymässä
31.7.2021 ja henkilö on jäänyt lakisääteiselle opintovapaalle
esikoulun opettajan tehtävästä 8.3.2021. Virka täytetään
määräaikaisena lukuvuodeksi 2021-2022, jonka jälkeen arvioidaan
toisen yhdysluokan tarve.
Esikoulun opettajan virkaan on varattu määräraha. Rekrytointi
pyritään suorittamaan kevään 2021 aikana.

Sivistysjohtajan päätösesitys:
Sivistyslautakunta hakee kunnanhallitukselta täyttölupaa esikoulun
opettajan palkkaamiseen lukuvuodeksi 2021-2022.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

----Merkittiin, että rehtori osallistui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn ajan.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

30.03.2021
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SIVISTYSOSASTON VIRANHALTIJOIDEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Sivltk § 19
30.3.2021

Kivijärven kunnan hallintosäännön 11 § mukaan lautakunnan
alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään
ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta asioita tai asiaryhmiä,
joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.
Henkilöstöhallinto-ohjeen
mukaisesti
henkilöstöpäätöksistä
annetaan toimielimille tiedoksi vain työhönottamis-, palkkaus- ja
irtisanomispäätökset
sekä
henkilöstöpäätöksen
tekovallan
subdelegointipäätökset.
Sivistysjohtajan, varhaiskasvatuksen opettajan ja rehtorin tekemät
viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä kokouksessa.
Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja
päättää olla käyttämättä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

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

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

30.03.2021

29

SAAPUNEET KIRJEET JA TIEDOKSIANTOASIAT
Sivltk § 20

•

Kivijärvi-talon Riviera-kokoushuoneessa olevan flyygelin
omistaa ( ) (musiikkiopiston käytössä)

•

Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, hallitus,
25.2.2021, pöytäkirja

•

Viitasalo-opisto, 25.2.2021, pöytäkirja

•

Kouluterveyskysely, jossa oppilailla on tilaisuus kertoa
anonyymisti hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja
opiskelusta, elintavoista, väkivaltakokemuksista sekä siitä,
miten he ovat päässeet ja saaneet apua palveluista,
esimerkiksi kouluterveydenhuollosta. Kyselyyn vastaavat 4.
ja 5. vuosiluokkien oppilaat 1.-31.3.2021 ja 8. ja 9.
vuosiluokkien oppilaat 15.3.-30.4. välisenä aikana

•

Opetushallitus,
OPH-557-2021,
9.3.2021,
perusopetuksen
opetussuunnitelman
(oppilaanohjaus)

•

THL Teaviisari, 11.3.2021, kulttuuri kunnan toiminnassa
-tiedonkeruu

•

Opetushallitus, 12.3.2021, oppivelvollisuuden laajentaminen,
Valpas-palvelun käyttöönotto

30.3.2021

muutokset
perusteisiin

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:
Sivistyslautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

30.03.2021
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REHTORIN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÖLUPA LUKUVUOSIKSI 2021-2022 JA 20222023
Sivltk § 21
30.3.2021

Kunnan henkilöstöpolitiikan mukaan ”viran/toimen tarpeellisuus,
sisältö, sen kehittämistarve sekä viran/toimenhaltijalta edellytettävät
ominaisuudet selvitetään aina ennen hankintatoimiin ryhtymistä”.
Rehtori ( ) on hakenut 9.3.2021 lakisääteistä opintovapaata ajalle
1.8.2021 – 31.7.2023. Hänen tavoitteena on ”kehittää
ammattitaitoani nykyisessä ammatissani ja sekä suorittaa ainakin
yksi kokonainen uusi ammattitutkinto. Opinnot alkavat elokuussa
2021.”
Opintovapaan tarkoitus on tarjota työssä oleville henkilöille
mahdollisuuden opiskeluun. Oikeus opintovapaaseen perustuu
opintovapaalakiin (273/1979).
Ko. lain mukaan ”[t]yöntekijällä, jonka päätoiminen palvelussuhde
samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on
kestänyt yhteensä vähintään vuoden, on jäljempänä säädetyin
rajoituksin oikeus saada opintovapaata saman työnantajan
palveluksessa viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi
vuotta” (§ 4).
Vaikka sijaista tarvitaan vasta 1.8.2021, rekrytointi pyritään
suorittamaan kevätlukukauden 2021 aikana.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta hakee kunnanhallitukselta täyttölupaa rehtorin
opintovapaan sijaisen palkkaamiseen 1.8.2021 - 31.7.2023.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu
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KOULUKULJETUSKALUSTON HANKINTA
Sivltk § 22
30.3.2021

Perusopetuslain pykälässä 32 säädetään kunnan velvollisuudesta
järjestää oppivelvollisuusikäisille oppilaille maksuton koulukuljetus.
Tämänhetkisten tietojen mukaan lukuvuoden 2021-2021 alkaessa
koulukuljetusten piirissä tulee olemaan 50+ oppilasta.
Kivijärvellä ei ole ollut koulukuljetuksia palvelevaa linjaliikennettä
sen jälkeen, kun Karstulan liikenne lopetti noin klo 9 ajamansa
markkinaehtoisen linjan 1.10.2019 alkaen. Koulukuljetukset, jotka
ovat kunnan pakollinen ja pysyvä palvelu, on Kivijärven
mittakaavassa
pystytty
tuottamaan
omavaraisesti
omalla
henkilöstöllä ja pääosin omalla, vuonna 2020 hankitulla B-kortilla
ajettavalla, 12/13-matkustajapaikkaisella autolla sekä vuokratulla
linja-autolla.
Kunnanvaltuusto on 7.12.2020 § 43 on varannut määrärahan
vuodelle
2021
koulukuljetuskaluston
hankintaan
sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti. Auto tarvitaan seuraavan
lukuvuoden alkaessa 11.8.2021.
Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää aloittaa hankinnan valmistelun.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

