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KOKOUSPAIKKA Kirjasto

SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET

x  Sarén Riitta, pj. Hytönen Ulla, vj.

x  Urpilainen Antti, 1 vpj. -

x  Hautanen Maire, 2 vpj. Hytönen Minna, vj..

-  Näsi Heikki x Minkkinen Timo, vj.

x  Haapaniemi Jari Korpi Jussi, vj.

x  Sepponen Leena Salmi-Lampila Elina, vj.

x  Urpilainen Hanna Nikitin Hilkka, vj.

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste)

x Oinonen Pirkko, sivistysjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

x Leppänen Erkki, kunnanhallituksen puheenjohtaja, § 83- / 18.24-

x Holm Risto, kunnanhallituksen edustaja

- Helppikangas Pekka, kunnanjohtaja

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 81

ASIAT § 83-90

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 82

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS

Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä

Riitta Sarén Pirkko Oinonen

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

Tarkastusaika

Kirjastossa 17.11.2020
Allekirjoitukset

Antti Urpilainen Maire Hautanen

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Koulutoimistossa 24.11.2020

Virka-asema Allekirjoitus 

sivistysjohtaja Pirkko Oinonen
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sivltk § 81
17.11.2020

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 tarvittaessa lähettää sähköisesti.

Kokousmateriaali  tähän  kokoukseen  on  toimitettu  sähköisesti  to
12.11.2020.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

----

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Sivltk § 82
17.11.2020

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 Antti Urpilainen ja Maire Hautanen.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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 AVIN SELVITYSPYYNTÖÖN VASTAAMINEN

Sivltk § 83
17.11.2020
liite 20 salainen

Aluehallintovirasto  on  16.10.2020  päivätyllä  kirjeellä  pyytänyt
selvitystä yksittäisen vanhemman 12.10.2020 tekemään kanteluun
lomautuksista.

Liitteet esitellään kokouksessa.

Sivistysjohtajan  päätösehdotus:

Sivistyslautakunta antaa asiassa liitteen 20 mukaisen selvityksen,
jonka liitteenä on pyydetyt asiakirjat ja vastaukset. 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

--- 

Merkittiin, että kunnanhallituksen puheenjohtaja saapui kokoukseen tämän 
pykälän käsittelyn aikana klo 18.24.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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 URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

Sivltk § 84
17.11.2020

Sivistyslautakunta  on  palkinnut  vuosittain  hyvin  menestyneitä
urheilijoita.  SM-mitalin saavuttaneet urheilijat palkitaan urheilijoiden
palkitsemissäännön  perusteella  ja  määrärahojen  salliessa
palkituiksi on tullut myös mitalisijojen tuntumassa olleita sekä piirin
mestaruuskilpailuissa mitaleille sijoittuneita. EM- ja MM-mitaleista ei
ole mainintaa palkitsemissäännössä.

Urheilijoiden palkitsemissääntö koskee Suomen Olympiakomitean
lajiliittojen mestaruuskilpailuja, joista jaetaan SM-mitalit.  Mikäli laji
ei  kuulu  olympialajeihin  (pois  lukien  suunnistus  ja  keilailu),
stipendisumma  jaetaan  kahdella.  Yksilölajien  joukkuekilpailuissa
stipendi jaetaan urheilijoiden kesken.   

Myös  toisen  paikkakunnan  seuraa  edustava  Kivijärvellä  kirjoilla
oleva urheilija palkitaan tämän säännön nojalla.  

Epävirallisten  lajien  kohdalla  urheilijoita  on  palkittu
tapauskohtaisesti harkiten. Harkintaa on käytetty myös virallisissa
SM-kilpailuissa  lajikohtaisten  osallistujamäärien  perusteella
urheilijoiden hyväksi.

Antti  Ruusuvirta  voitti  viime  kesänä  saappaanheiton  etä-SM-
kilpailuissa yleisen  sarjan,  jossa  osallistujia  oli  11.
Saappaanheitossa  pärjäsi  myös  muita  kivijärveläisiä,  mutta
osanottajamäärät olivat vähäiset. Suomen Saappaanheittäjät eivät
ole olympiakomitean jäsenjärjestö.

Piirinmestaruuskilpailuista tuli  6  mitalia.  T9-sarjassa  Helmi
Piispanen voitti moukarin ja kuulan sekä tuli kiekossa kolmanneksi.
P11-sarjassa Konsta Piispanen sai hopeaa moukarista ja kuulasta.
Ampumahiihdossa  Henri  Grön  voitti  neljän  osallistujan  M40-
sarjassa.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  palkitsee  urheilusuorituksistaan  vapaa-
aikaohjaajan esityksen mukaisesti seuraavat henkilöt:

• Antti Ruusuvirta 150 e

• Henri Grön   50 e

• Helmi Piispanen   70 e  

• Konsta Piispanen    50 e.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

--- 

Merkittiin, että Timo Minkkinen poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi
klo 18.54-18.56.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VUODEN 2020 LIIKUNTATEKO

Sivltk § 85
17.11.2020

Keski-Suomen Liikunta ry valitsee ja palkitsee koronasta huolimatta
vuoden  2020  keskisuomalaisen  urheilijan  ja  muita  urheilun  ja
liikunnan  sektorilla  kunnostautuneita  henkilöitä  ja  urheiluseuroja
Paviljongissa  Jyväskylässä  Keski-Suomen  Urheilugaalassa
perjantaina 29.1.2021.

Keski-Suomen  Liikunta  ry  toivoo,  että  kunta  voisi  jälleen  tehdä
yhteistyötä  ja  valita  oman 2020 Liikuntatekonsa.  Valinnassa olisi
hienoa  nostaa  esiin  kunnassa  merkittävästi  liikunta-aktiivisuutta
lisäävä  toimija/toiminta.  Palkittava  voi  olla  valmentaja,  ohjaaja,
urheiluseura tai muu toimija/toiminta. Keski-Suomen Liikunta antaa
juhlassa  kaikille  kuntien  valitsemille  palkittaville  kunniakirjan  ja
ruusun. 

Valinnasta  on  ilmoitettava  pe  1.1.2021  mennessä.  Kunnan
toivotaan tarjoavan palkittavalle osallistumisen urheilujuhlaan, jonka
hinta  on  69  euroa/hlö.  Keski-Suomen  liikunta  tarjoaa  yhdelle
kunnan edustajalle illalliskortin kiitoksena yhteistyöstä.

Vapaa-aikaohjaajan  esitys  vuoden  liikuntateoksi/toimijaksi
esitellään kokouksessa.

Sivistysjohtajan  päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  nimeää  kivijärveläisen  Vuoden  liikuntateko-
palkinnon saajan sekä kunnan edustajan juhlaan.     

Päätös:

Sivistyslautakunta  päätti,  että  vuoden  liikuntateoksi  /-toimijaksi
valitaan Leena Linna. 

Perustelut: Leena Linna on liikunnan puolestapuhuja ja aktiivinen
toimija.  Hän  on  muutama  vuosi  sitten  perustanut  kotiinsa
olohuonejumpan, johon on kutsunut iäkkäitä naapureita ja muitakin
mukaan jumppaamaan kerran viikossa. Hän on käynyt ikäinstituutin
koulutuksen  ja  pitää  tärkeänä  saada  iäkkäät  liikkeelle.  Hänen
mielestään  jokaisella  taloyhtiöllä  tulisi  olla  oma  jumppa,  koska
iäkkäät  eivät  lähde  kauaksi  jumppaamaan.  Leena  Linna  edistää
etenkin  asuinalueensa  iäkkäiden  kuntoa,  mutta  pitää
jumppatuokioita  myös  kerhoissa,  missä  käy  sekä  on  aktiivinen
toimija ikääntyvien Ilon päivässä. 

Kunnan  edustajaksi  juhlaan  valittiin  vapaa-aikaohjaaja  Sini
Hakkarainen.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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OPPISOPIMUKSEN HYÖDYNTÄMINEN NUPPUKUMMUSSA 

Sivltk § 86
17.11.2020

Varhaiskasvatuksessa  on  kirjoilla  noin  30  lasta  ja  lapsimäärä
pysynee yhtä korkealla lähivuosina.

Sivistysosaston  talousarvioehdotuksessa  vuodelle  2021  on
määrärahavaraus kolmannelle varhaiskasvatuksen lastenhoitajalle,
joka hoitaisi myös koululaisten iltapäivätoiminnan klo 13-16. Tällä
hetkellä  iltapäivätoiminnasta  vastaavan  työsuhde  päättyy
18.12.2020.

Kyseinen  henkilö,  joka  on  työskennellyt  sivistysosastolla  eri
tehtävissä ja pääosin hankerahoituksella useiden vuosien ajan, on
ilmaissut  kiinnostuksensa  oppisopimuskoulutukseen,  joka  hänen
tapauksessaan kestäisi 1-1,5 vuotta. 

Oppisopimus alkaisi vuoden 2021 alkupuolella. 

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  hyväksyy,  että  varhaiskasvatukseen  palkataan
määräaikainen  työntekijä  oppisopimuksella  alkuvuodesta  2021
toukokuuhun  2022  saakka,  mikäli  valtuusto  hyväksyy
varhaiskasvatuksen talousarvioehdotuksen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimeksi: esikoulu-/varhaiskasvatuksen opettaja, sivistysjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KOULUKULJETUSTEN SEURANTA

Sivltk § 87
17.11.2020
liite 21

Koulukuljetukset  ovat  kunnan  toimintaa  ja  lakisääteinen
velvollisuus. Opetuksen järjestäjän tulee seurata kuljetusten laatua
ja  toteutumista  sekä  valvoa,  että  koulukuljetukset  suoritetaan
peruskoulun  kasvatustavoitteita  ja  määrättyjä  kuljetusreittejä  ja
-aikatauluja noudattaen.  

Koulukuljetuksia voidaan arvioida mm.

• reklamaatioiden määrällä ja

• asiakastyytyväisyyskyselyllä,  jollainen  on  tehty  viimeksi
maaliskuussa 2019. 

Koulukuljetusten järjestämistavassa on tapahtunut muutoksia viime
vuosina,  joten  sivistyslautakunnassa  20.10.2020  keskusteltiin
uuden asiakastyytyväisyyskyselyn tarpeellisuudesta. 

Asiakastyytyväisyyskysely on tehty viikolla 46.

Liitteenä koulukuljetuskysely ja yhteenveto vastauksista.

Koulukuljetuksista ei ole tullut reklaamaatioita.

Sivistysjohtajan  päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  merkitsee  tiedoksi  asiakastyytyväisyyskyselyn
toteuttamisen ja perehtyy tuloksiin.

Päätös:

Sivistyslautakunta  merkitsi  tiedoksi  asiakastyytyväisyyskyselyn
toteuttamisen ja perehtyi tuloksiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SIVISTYSOSASTON VIRANHALTIJOIDEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Sivltk § 88
17.11.2020

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
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SAAPUNEET KIRJEET JA TIEDOKSIANTOASIAT

Sivltk § 89
17.11.2020

• Sisä-Suomen  poliisilaitos,  5680/R/15874/19,  17.9.2020,
tutkinnan päätös (saatu 28.10.2020)

• Sisä-Suomen  poliisilaitos,  5680/R/117124/19,  17.9.2020,
tutkinnan päätös (saatu 28.10.2020)

• SisäSuomen  poliisilaitos,  5680/S/7444/19,  16.9.2020,
tutkinnan päätös (saatu 28.10.2020)

• Sisä-Suomen  poliisilaitos,  5680/S/6171/19,  23.10.2020,
tutkinnan päätös (saatu 28.10.2020)

• Aluehallintovirasto,  opetus  ja  kulttuuritoimi,
LSSAVI/12407/2020,  4.11.2020,  valtionavustuspäätös,
vapaa-aikatoimen  hanke  Nuorisotyö  koulussa,  45  000  e,
31.12.2020-30.12.2022

• Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, hallitus,
27.8.2020, pöytäkirja (saatu 11.11.2020)

• Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, hallitus,
24.9.2020, pöytäkirja (saatu 11.11.2020)

• Äänekosken  ammatillisen  koulutuksen  kuntayhtymä,
valtuusto, 9.10.2020, pöytäkirja (saatu 11.11.2020)

• Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, hallitus,
29.10.2020, pöytäkirja (saatu 11.11.2020)

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Sivistyslautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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MUUT  ASIAT

Sivltk § 90
17.11.2020

Muita asioita ei ollut.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


