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§ 47 KUNNANHALLITUKSEN  EDUSTAJAN  NIMEÄMINEN

SIVISTYS- JA TEKNISEEN LAUTAKUNTAAN VUOSIKSI 6/2019

– 5/2021

§ 48 SISÄINEN VALVONTA 6/2019 – 5/2021

§ 49 KUNNANHALLITUKSEN  EDUSTAJAN  NIMEÄMINEN
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§ 50 KUNNAN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN VANHUSNEUVOSTOON

TOIMIKAUDEKSI 6/2019 – 5/2021 

§ 51 KUNNAN  EDUSTAJAN  NIMEÄMINEN  SAARIKAN  ALUEEN
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§ 52 KUNNAN  EDUSTAJIEN  NIMEÄMINEN  KIVEKÄS  -

MERKKIHENKILÖN VALINTARAATIIN 

§ 53 YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN  NIMEÄMINEN  KIVIJÄRVEN

VUOKRATALOT OY:N TOIMIKAUDEKSI 6/2019 – 5/2021

§ 54 ASUNTO  OY  TIAISNIEMEN  YHTIÖKOKOUSEDUSTAJIEN

NIMEÄMINEN TOIMIKAUDEKSI 6/2019 – 5/2021

§ 55 YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN  NIMEÄMINEN  KIINTEISTÖ  OY

KIVIJÄRVEN  VIRASTOTALOON  TOIMIKAUDEKSI  6/2019  –

5/2021
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ASIA LIITE

§ 57 YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN  NIMEÄMINEN  POHJOISEN

KESKI-SUOMEN VERKKOPALVELUT OY:N  TOIMIKAUDEKSI

6/2019 – 5/2021

§ 58 KESKI-SUOMEN  VERKKOHOLDING  OY:N

YHTIÖKOKOUSEDUSTAJA TOIMIKAUDELLE 6/2019 - 5/2021

§ 59 KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN JOKI ICT

OY:N YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAKSI 

§ 60 VUOSIKOKOUSEDUSTAJAN  NIMEÄMINEN  MAASEUDUN

KEHITTÄMISYHDISTYS  VIISARI  RY:N   TOIMIKAUDEKSI

6/2019 – 5/2021 

§ 61 KESKI-SUOMEN  KYLÄT  RY:N  VUOSIKOKOUSEDUSTAJAN

NIMEÄMINEN TOIMIKAUDEKSI 6/2019 – 5/2021 

§ 62 EDUSTAJAN  VALINTA  KESKI-SUOMEN  SOSIAALIALAN

OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS RY:N (KOSKE)

VUOSIKOKOUKSIIN 6/2019 - 5/2021

§ 63 PALKKIOT  JA  KORVAUKSET  LUOTTAMUSTOIMEN

HOITAMISESTA- PÄÄTÖKSEN TARKENTAMINEN

§ 64 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

Pöytäkirja on nähtävillä: Kunnanvirastolla 30.04.2019 klo 9.00 - 15.00

MERK. Erkki Leppänen
Kunnanhallituksen puheenjohtaja
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KOKOUSAIKA Tiistaina 23.04.2019 klo 18.30 – 21.18

KOKOUSPAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone  

SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET

x Leppänen Erkki, pj. Hämäläinen Ossi, vj.

x Holm Risto, I vpj. Pitkänen Kari, vj.

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

- Kalmari Anne Hautanen Maire, vj.

x Kauppinen Asko Kinnunen Markku, vj.

- Kinnunen Sirpa Urpilainen Hanna, vj.

- Moisio Erja x 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
Jukka Hertteli, tekninen johtaja
Pirkko Oinonen, sivistysjohtaja

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 44

ASIAT § 46 - 64

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 45

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS

Puheenjohtaja

Risto Holm § 44 - 45

Pöytäkirjapitäjä

Erkki Leppänen Pekka Helppikangas

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

Tarkastusaika

Kunnanvirastolla 24.04.2019
Allekirjoitukset

Kari Holm Sirkka Kauppinen

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Kunnanvirastolla 30.04.2019 

Virka-asema Allekirjoitus 

Kunnanjohtaja
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Khall § 44
23.4.2019

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: 

Erkki Leppäsen ollessa poissa puheenjohtajana toimi 1. vpj. Risto
Holm.

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä Sivu

23.04.2019 77

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Khall § 45
23.4.2019

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  Kari  Holmin  ja  Sirkka  Kauppisen
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2018  

Khall § 46
23.4.2018
Liite nro 10.

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.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Tällaisia  asioita  ovat  ainakin  arvio  todennäköisestä  tulevasta
kehityksestä  sekä  tiedot  sisäisen  valvonnan  ja  riskienhallinnan
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 10 on toimintakertomus ja tilinpäätös 2018.

Kunnanjohtaja: 

Kunnanhallitus

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

2. allekirjoittaa  vuoden  2018  tilinpäätöksen  ja  jättää  sen

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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tilintarkastajan tarkastettavaksi

3. saattaa  tilinpäätöksen  tarkastuslautakunnan  valmistelun
jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. 

Päätös: 

Erkki Leppänen saapui kokoukseen klo 18.52.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Oinonen ja Hertteli poistuivat kokouksesta klo 20.32.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNANHALLITUKSEN  EDUSTAJAN  NIMEÄMINEN  SIVISTYS-  JA  TEKNISEEN
LAUTAKUNTAAN VUOSIKSI 6/2019 – 5/2021

Khall § 47
23.4.2019 

Kuntalain  90  § mukaan  hallintosäännöllä  määrätään  mm.
kunnanhallituksen  edustajan  ja  kunnanjohtajan  läsnäolosta  ja
puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa.

Hallintosäännön 86 §:n mukaan

”Kunnanhallituksen edustaja muissa toimielimissä

Kunnanhallitus  voi  2  momentista  ilmenevin  rajoituksin  määrätä
muihin  toimielimiin  edustajansa,  jolla  on  läsnäolo-  ja  puheoikeus
toimielimen  kokouksessa.  Edustajaksi  voidaan  määrätä  myös
kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja.

Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakuntaan,
valtuuston  tilapäiseen  valiokuntaan  eikä  vaalilaissa  säädettyihin
vaalitoimielimiin.”

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  nimeää  edustajansa  sivistyslautakuntaan  ja
tekniseen lautakuntaan toimikaudeksi 6/2019 – 5/2021

Päätös: 

Kunnanhallitus  nimesi  yksimielisesti  edustajakseen
sivistyslautakuntaan Risto  Holmin  ja  tekniseen lautakuntaan Erja
Moision.

Tiedoksi               Valitut
                            Tekninen osasto
                            Sivistysosasto

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SISÄINEN VALVONTA 6/2019 – 5/2021

Khall § 48
23.4.2019

Kivijärven  kunnan  hallintosäännön  x §:ssä  todetaan  sisäisestä
valvonnasta seuraavaa: 

”Kunnan  hallinnon  ja  talouden  valvonta  järjestetään  niin,  että
ulkoinen  ja  sisäinen  valvonta  yhdessä  muodostavat  kattavan
valvontajärjestelmän.

Sisäinen  valvonta  on  johtamisen  apuväline.   Sisäisen  valvonnan
järjestämisestä vastaa kunnanhallitus.”

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus valitsee kaksi (2) kunnanhallituksen jäsentä ja heille
yhden  yhteisen  varajäsenen  suorittamaan  sisäisen  valvonnan
ohjeiden mukaista sisäistä valvontaa vuosina 6/2019 – 5/2021.

Päätös: 

Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti sisäisiksi valvojiksi Kari Holmin
ja  Sirpa  Kinnusen  sekä  heidän  yhteiseksi  varajäseneksi  Asko
Kauppisen.

Tiedoksi                    Valitut

                                       

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNANHALLITUKSEN  EDUSTAJAN  NIMEÄMINEN  POHJOISEN  KESKI-SUOMEN
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAAN  

Khall § 49
23.4.2019

”Viitasaaren  hallintosäännön  mukaan kokouksiin  voi  osallistua
myös yhteistyösopimuskuntien kunnanhallituksen edustaja, jolla on
kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus (ei päätäntävaltaa). Eli tämä
ei ole pakollinen ja aiemmin ainoastaan Pihtiputaan ja Viitasaaren
kunnasta on ollut läsnä kunnanhallituksen edustaja.”

Kunnanjohtaja:

Kivijärven  kunnanhallitus  valitsee  edustajansa  Pohjoisen  Keski-
Suomen ympäristölautakuntaan.  

Päätös:

Kunnanhallitus  valitsi  edustajaksi  Jussi  Korven  ja  varalle  Kari
Holmin.

Tiedoksi  Valitut
   Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNAN  EDUSTAJIEN  NIMEÄMINEN  VANHUSNEUVOSTOON  TOIMIKAUDEKSI
6/2019 – 5/2021 

Khall § 50
23.4.2019

Kivijärven Eläkkeensaajat ry:n, Kivijärven Sotaveteraanit  ry:n sekä
Eläkeliiton  Kivijärven  yhdistyksen  esityksestä  kunnanvaltuusto  on
päättänyt 13.3.2000 § 31 perustaa vanhusneuvoston Kivijärvelle.

Vanhusneuvostoja on perustettu kuntiin ja niiden tarkoituksena on
edistää  kunnallista  demokratiaa  sekä  mahdollistaa  ikäihmisten
elämänkokemuksen  mukanaan  tuomaa  voimavaraa  yhteisön
parhaaksi.  Vanhusneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa
lausuntoja  kunnan  viranomaisille  ikäihmisiä  koskevissa
kysymyksissä  sekä  hoitaa  muut  vanhusneuvoston  toimialaan
kuuluvat ja kunnanhallituksen määräämät tehtävät.

Vanhusneuvostoon  kuuluu  puheenjohtaja  sekä  kymmenen  (10)
varsinaista  jäsentä.   Lisäksi  jokaiselle  varsinaiselle  jäsenelle
valitaan  henkilökohtainen  varajäsen.   Kuusi  (6)  varsinaista  ja
varajäsentä edustaa eläkeläis-  ja  vanhustyöjärjestöjä ja  neljä
(4) varsinaista ja varajäsentä kunnan eri osastoja. 

”Tasa-arvolaki  4  a  §  (15.4.2005/232)  / Julkisen  hallinnon  ja  julkista
valtaa käyttävien toimielinten kokoonpano
Valtion  komiteoissa,  neuvottelukunnissa  ja  muissa  vastaavissa
toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan
toimielimissä  lukuun  ottamatta  kunnanvaltuustoja  tulee  olla  sekä
naisia  että  miehiä  kumpiakin  vähintään  40  prosenttia,  jollei
erityisistä syistä muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella
taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto,
johtokunta  tai  muu  luottamushenkilöistä  koostuva  johto-  tai
hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että
miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Viranomaisten  ja  kaikkien  niiden  tahojen,  joita  pyydetään
nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin,
tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista  että  miestä
jokaista jäsenpaikkaa kohden.”

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus nimeää 

1. vanhusneuvostoon toimikaudeksi 6/2019 – 5/2021 kolme (3)
varsinaista  jäsentä  ja  heille  henkilökohtaisen  varajäsenen
edustamaan kunnan eri osastoja

2. vanhusneuvoston sihteeriksi toimistosihteeri Arja Sepposen.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Päätös:

Kunnanhallitus  nimesi  yksimielisesti  seuraavat  henkilöt
vanhusneuvostoon:

Jäsen                                              Henkilökohtainen varajäsen

Risto Holm                                      Sirpa Kinnunen
Seija Sorsamäki                              Kari Holm
Jussi Korpi                                      Asko Kauppinen

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi                    Valitut

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SAARIKAN ALUEEN VAMMAISNEUVOSTOON
TOIMIKAUDELLE 6/2019 – 5/2021

Khall § 51
23.4.2019

Jokainen  Saarikan  alueen  kunta  nimeää  edustajansa  ja
varaedustajansa vammaisneuvostoon.

”Tasa-arvolaki  4  a  §  (15.4.2005/232)  / Julkisen hallinnon ja  julkista
valtaa käyttävien toimielinten kokoonpano

Valtion  komiteoissa,  neuvottelukunnissa  ja  muissa  vastaavissa
toimielimissä  sekä  kunnallisissa  että  kuntien  välisen
yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta  kunnanvaltuustoja
tulee  olla  sekä  naisia  että  miehiä  kumpiakin  vähintään  40
prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella
taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto,
johtokunta  tai  muu  luottamushenkilöistä  koostuva  johto-  tai
hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että
miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Viranomaisten  ja  kaikkien  niiden  tahojen,  joita  pyydetään
nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin,
tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä
jokaista jäsenpaikkaa kohden.”

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  nimeää  edustajansa  ja  hänelle  henkilökohtaisen
edustajan vammaisneuvostoon.

Päätös:

Kunnanhallitus  nimesi  yksimielisesti  edustajakseen
vammaisneuvostoon  Eeva-Liisa  Tobiassonin  ja  varalle  Risto
Holmin.

Tiedoksi                       Valitut
                                    Saarikan alueen vammaisneuvosto

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNAN  EDUSTAJIEN  NIMEÄMINEN  KIVEKÄS  -MERKKIHENKILÖN
VALINTARAATIIN 

Khall § 52
23.4.2019

Koska  kunnanhallituksen  toimikausi  on  vaihtunut,  on  perusteltua
päivittää kunnanhallituksen edustus valintaraadissa. 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  nimeää  kaksi  edustajaansa  valintaraatiin  vuosille
6/2019-5/2021.

Päätös: 

Kunnanhallitus  nimesi  yksimielisesti  valintaraatiin  edustajikseen
Eeva-Liisa Tobiassonin ja Erkki Leppäsen.

Tiedoksi                          Valitut

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN  NIMEÄMINEN  KIVIJÄRVEN  VUOKRATALOT  OY:N
TOIMIKAUDEKSI 6/2019 – 5/2021

Khall § 53
23.4.2019

Kunnanhallituksen  tulee  nimetä  Kivijärven  Vuokratalot  Oy:n
yhtiökokousedustajat  ja  heidän  henkilökohtaiset  varajäsenensä.
Yhtiön  yhtiöjärjestyksen  mukaan  yhtiökokous  valitsee  hallituksen
jäsenet ja varajäsenet.

Yhtiöjärjestyksen  13  §:n  mukaan  yhtiökokous  on  pidettävä
hallituksen  määräämänä  aikana  viimeistään  ennen  toukokuun
loppua.

Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja varajäsenet.

”Tasa-arvolaki  4  a  §  (15.4.2005/232)  / Julkisen  hallinnon  ja  julkista
valtaa käyttävien toimielinten kokoonpano

Valtion  komiteoissa,  neuvottelukunnissa  ja  muissa  vastaavissa
toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan
toimielimissä  lukuun  ottamatta  kunnanvaltuustoja  tulee  olla  sekä
naisia  että  miehiä  kumpiakin  vähintään  40  prosenttia,  jollei
erityisistä syistä muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella
taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto,
johtokunta  tai  muu  luottamushenkilöistä  koostuva  johto-  tai
hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että
miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Viranomaisten  ja  kaikkien  niiden  tahojen,  joita  pyydetään
nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin,
tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä
jokaista jäsenpaikkaa kohden.”

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  valitsee  kolme  (3)  kunnan  edustajaa  ja  heille
henkilökohtaiset  varaedustajat  toimikaudeksi  6/2019  –  5/2021
Kivijärven Vuokratalot Oy:n yhtiökokouksiin.

Päätös:

Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti seuraavasti edustajat:

Jäsen                                           Varajäsen

Asko Kauppinen                           Markku Kinnunen
Sirpa Kinnunen                             Antti Urpilainen
Sirkka Kauppinen                         Erja Moisio

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Tiedoksi                       Valitut
                                    Kivijärven Vuokratalot Oy

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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ASUNTO  OY  TIAISNIEMEN  YHTIÖKOKOUSEDUSTAJIEN  NIMEÄMINEN
TOIMIKAUDEKSI 6/2019 – 5/2021

Khall § 54
23.4.2019 

Kunnanhallituksen  tulee  nimetä  Asunto  Oy  Tiaisniemen
yhtiökokousedustajat  ja  heidän  henkilökohtaiset  varajäsenensä.
Yhtiön  yhtiöjärjestyksen  mukaan  yhtiökokous  valitsee  hallituksen
jäsenet ja varajäsenet.

Yhtiöjärjestyksen  14  §:n  mukaan  varsinaisia  yhtiökokouksia
pidetään vuosittain  kaksi,  keväällä  maaliskuun lopulla  ja  syksyllä
joulukuun loppuun mennessä hallituksen määrääminä aikoina.

Yhtiökokous  valitsee  yhtiön  hallituksen  jäsenet  ja  varajäsenet.

”Tasa-arvolaki  4  a  §  (15.4.2005/232)  / Julkisen  hallinnon  ja  julkista
valtaa käyttävien toimielinten kokoonpano

Valtion  komiteoissa,  neuvottelukunnissa  ja  muissa  vastaavissa
toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan
toimielimissä  lukuun  ottamatta  kunnanvaltuustoja  tulee  olla  sekä
naisia  että  miehiä  kumpiakin  vähintään  40  prosenttia,  jollei
erityisistä syistä muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella
taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto,
johtokunta  tai  muu  luottamushenkilöistä  koostuva  johto-  tai
hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että
miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Viranomaisten  ja  kaikkien  niiden  tahojen,  joita  pyydetään
nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin,
tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista  että  miestä
jokaista jäsenpaikkaa kohden.”

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  valitsee  kolme  (3)  kunnan  edustajaa  ja  heille
henkilökohtaiset  varaedustajat  toimikaudeksi  6/2019  –  5/2021
Asunto Oy Tiaisniemen yhtiökokouksiin.

Päätös:

Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti seuraavasti edustajat:

Jäsen                                           Varajäsen

Asko Kauppinen                           Markku Kinnunen

Sirpa Kinnunen                             Antti Urpilainen

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Sirkka Kauppinen                          Erja Moisio

Tiedoksi                       Valitut
                                    Asunto Oy Tiaisniemi

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN  NIMEÄMINEN  KIINTEISTÖ  OY  KIVIJÄRVEN
VIRASTOTALOON TOIMIKAUDEKSI 6/2019 – 5/2021

Khall § 55
23.4.2019

Kunnanhallituksen tulee nimetä Kiinteistö Oy Kivijärven Virastotalon
yhtiökokousedustaja  ja  hänen  henkilökohtainen  varajäsenensä.
Yhtiön  yhtiöjärjestyksen  mukaan  yhtiökokous  valitsee  hallituksen
jäsenet ja varajäsenet.

Yhtiöjärjestyksen  13  §:n  mukaan  varsinaisia  yhtiökokouksia
pidetään  vuosittain  kaksi,  keväällä  maaliskuussa  ja  syksyllä
joulukuussa hallituksen määrääminä päivinä.

Syysyhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet.

”Tasa-arvolaki  4  a  §  (15.4.2005/232)  / Julkisen hallinnon ja  julkista
valtaa käyttävien toimielinten kokoonpano

Valtion  komiteoissa,  neuvottelukunnissa  ja  muissa  vastaavissa
toimielimissä  sekä  kunnallisissa  että  kuntien  välisen  yhteistoiminnan
toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla  sekä naisia
että  miehiä  kumpiakin  vähintään  40  prosenttia,  jollei  erityisistä  syistä
muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka
kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai
muu luottamushenkilöistä  koostuva johto-  tai  hallintoelin,  toimielimessä
tulee olla  tasapuolisesti  sekä naisia  että miehiä,  jollei  erityisistä  syistä
muuta johdu.

Viranomaisten  ja  kaikkien  niiden  tahojen,  joita  pyydetään  nimeämään
ehdokkaita  tässä  pykälässä  tarkoitettuihin  toimielimiin,  tulee
mahdollisuuksien  mukaan  ehdottaa  sekä  naista  että  miestä  jokaista
jäsenpaikkaa kohden.”

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  valitsee  yhden  (1)  kunnan  edustajan  ja  hänelle
henkilökohtaisen  varaedustajan  toimikaudeksi  6/2019  –  5/2021
Kiinteistö Oy Kivijärven Virastotalon yhtiökokouksiin

Päätös:

Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti edustajaksi Erkki Leppäsen ja
varalle Kari Holmin.

Tiedoksi                         Valitut
                                       Kiinteistö Oy Kivijärven Virastotalo

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN  VALITSEMINEN  KEHITTÄMISYHTIÖ  WITAS  OY
TOIMIKAUDELLE 6/2019 - 5/2021

Khall § 56
23.4.2019

Kivijärven kunta on ollut 1.1.2012 lukien aloitettavassa toiminnassa
Kehittämisyhtiö  Witas  Oy:n  omistajakuntana,  jolla  on  oltava
yhtiökokouksiin osallistuva yhtiökokousedustajansa.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  nimeää  yhtiökokousedustajansa  sekä  hänen
henkilökohtaisen varaedustajansa toimikaudeksi 6/2019 – 5/2021. 

Päätös:

Kunnanhallitus  nimesi  yksimielisesti  yhtiökokousedustajaksi  Erkki
Leppäsen ja varalle Antti Urpilaisen.

Tiedoksi                         Valitut
                                       Kehittämisyhtiö Witas Oy

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN  NIMEÄMINEN  POHJOISEN  KESKI-SUOMEN
VERKKOPALVELUT OY:N TOIMIKAUDEKSI 6/2019 – 5/2021

Khall § 57
23.4.2019

Kivijärven  kunta  on  osakkaana  Pohjoisen  Keski-Suomen
Verkkopalvelut Oy:ssä.

”Tasa-arvolaki  4  a  §  (15.4.2005/232)  / Julkisen  hallinnon  ja  julkista
valtaa käyttävien toimielinten kokoonpano

Valtion  komiteoissa,  neuvottelukunnissa  ja  muissa  vastaavissa
toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan
toimielimissä  lukuun  ottamatta  kunnanvaltuustoja  tulee  olla  sekä
naisia  että  miehiä  kumpiakin  vähintään  40  prosenttia,  jollei
erityisistä syistä muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella
taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto,
johtokunta  tai  muu  luottamushenkilöistä  koostuva  johto-  tai
hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että
miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Viranomaisten  ja  kaikkien  niiden  tahojen,  joita  pyydetään
nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin,
tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä
jokaista jäsenpaikkaa kohden.”

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus valitsee Kivijärven kunnan edustajan sekä hänelle
henkilökohtaisen  varaedustajan  Pohjoisen  Keski-Suomen
Verkkopalvelut Oy:n yhtiökokouksiin toimikaudeksi 6/2019 – 5/2021.

Päätös:

Kunnanhallitus  nimesi  yksimielisesti  yhtiökokousedustaksi  Jussi
Korven ja varalle Antti Urpilaisen.

Tiedoksi                       Valitut
                                    Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KESKI-SUOMEN  VERKKOHOLDING  OY:N  YHTIÖKOKOUSEDUSTAJA
TOIMIKAUDELLE 6/2019 - 5/2021   

Khall § 58
23.4.2019

Kivijärven  kunta  on  osakkaana  Keski-Suomen  Verkkoholding
Oy:ssä.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  nimeää  yhtiökokousedustajan  ja
varayhtiökokousedustajan toimikaudelle 6/2019-5/2021.

Päätös:

Kunnanhallitus  nimesi  yksimielisesti  yhtiökokousedustajaksi
kunnanjohtaja  Pekka  Helppikankaan  ja  varalle  Eeva-Liisa
Tobiassonin.

Tiedoksi                       Valitut
                                     Keski-Suomen Verkkoholding Oy

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNANHALLITUKSEN  EDUSTAJAN  NIMEÄMINEN  JOKI  ICT  OY:N
YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAKSI 

Khall § 59
23.4.2019

Kivijärven kunta on omistajana Joki-ICT Oy:ssä.

Kunnanjohtaja:

Kivijärven kunnanhallitus valitsee varsinaisen edustajansa Joki Ict
Oy:n  yhtiökokousedustajaksi  ja  hänelle  henkilökohtaisen
varaedustajan 6/2019 - 5/2021.  

Päätös:

Kunnanhallitus  nimesi  yksimielisesti  yhtiökokousedustajaksi  Kari
Holmin ja varalle Antti Urpilaisen.

Tiedoksi                             Valitut
                                          Joki-ICT Oy

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VUOSIKOKOUSEDUSTAJAN  NIMEÄMINEN  MAASEUDUN  KEHITTÄMISYHDISTYS
VIISARI RY:N  TOIMIKAUDEKSI 6/2019 – 5/2021 

Khall § 60
23.4.2019

Kivijärvi  kuuluu  Maaseudun  Kehittämisyhdistys  Viisari  Ry:n
toimialueeseen. 

Maaseudun Kehittämisyhdistys  Viisari  Ry:n  toteuttaa  Pohjoisessa
Keski-Suomessa sekä Leader -ohjelmaa että AMO -ohjelmaa. 

”Tasa-arvolaki  4  a  §  (15.4.2005/232)  / Julkisen  hallinnon  ja  julkista
valtaa käyttävien toimielinten kokoonpano

Valtion  komiteoissa,  neuvottelukunnissa  ja  muissa  vastaavissa
toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan
toimielimissä  lukuun  ottamatta  kunnanvaltuustoja  tulee  olla  sekä
naisia  että  miehiä  kumpiakin  vähintään  40  prosenttia,  jollei
erityisistä syistä muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella
taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto,
johtokunta  tai  muu  luottamushenkilöistä  koostuva  johto-  tai
hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että
miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Viranomaisten  ja  kaikkien  niiden  tahojen,  joita  pyydetään
nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin,
tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä
jokaista jäsenpaikkaa kohden.”

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  nimeää  kunnan  edustajan  ja  varaedustajan
Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari Ry:n vuosikokouksiin vuosille
6/2019 – 5/2021.

Päätös:

Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti vuosikokousedustajaksi Eeva-
Liisa Tobiassonin ja varalle Risto Holmin.

Tiedoksi                         Valitut
                                      Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KESKI-SUOMEN  KYLÄT  RY:N  VUOSIKOKOUSEDUSTAJAN  NIMEÄMINEN
TOIMIKAUDEKSI 6/2019 – 5/2021 

Khall § 61
23.4.2019

Kivijärven kunta on Keski-Suomen Kylät Ry:n jäsen.

 ”Tasa-arvolaki  4  a § (15.4.2005/232)  / Julkisen hallinnon ja julkista
valtaa käyttävien toimielinten kokoonpano

Valtion  komiteoissa,  neuvottelukunnissa  ja  muissa  vastaavissa
toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan
toimielimissä  lukuun  ottamatta  kunnanvaltuustoja  tulee  olla  sekä
naisia  että  miehiä  kumpiakin  vähintään  40  prosenttia,  jollei
erityisistä syistä muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella
taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto,
johtokunta  tai  muu  luottamushenkilöistä  koostuva  johto-  tai
hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että
miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Viranomaisten  ja  kaikkien  niiden  tahojen,  joita  pyydetään
nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin,
tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista  että  miestä
jokaista jäsenpaikkaa kohden.”

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  nimeää  Keski-Suomen  Kylät  ry:n
vuosikokousedustajan  ja  hänelle  henkilökohtaisen  varaedustajan
toimikaudeksi 6/2019 – 5/2021.

Päätös:

Kunnanhallitus  nimesi  yksimielisesti  vuosikokousedustajaksi  Antti
Urpilaisen ja varalle Erja Moision.

Tiedoksi                         Valitut
                                       Keski-Suomen Kylät ry.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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EDUSTAJAN  VALINTA  KESKI-SUOMEN  SOSIAALIALAN  OSAAMISKESKUKSEN
KANNATUSYHDISTYS RY:N (KOSKE) VUOSIKOKOUKSIIN 6/2019 - 5/2021

Khall § 62
23.4.2019

Kivijärven kunta on Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen
kannatusyhdistys ry:n jäsen. 

Kannatusyhdistys  ylläpitää  Keski-Suomen  sosiaalialan
osaamiskeskusta, KOSKE:a. 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus valitsee edustajansa sekä hänelle henkilökohtaisen
varaedustajan  Keski-Suomen  sosiaalialan  osaamiskeskuksen
kannatusyhdistys ry:n vuosikokouksiin 6/2019-5/2021. 

Päätös:

Kunnanhallitus  nimesi  yksimielisesti  vuosikokousedustajaksi  Antti
Urpilaisen ja varalle Olavi Hakkaraisen.

Tiedoksi              Valitut
                           KOSKE

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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PALKKIOT  JA KORVAUKSET  LUOTTAMUSTOIMEN  HOITAMISESTA-  PÄÄTÖKSEN
TARKENTAMINEN

Khall § 63
23.4.2019

Valtuuston  8/2017  hyväksymän  Palkkiot  ja  korvaukset
luottamustoimen hoitamisessa-  päätöksen   4  §  Vuosipalkkiot ja
kulukorvaukset–  kohdassa  määritellään  euromääräinen
kulukorvaus,  joka  kattaa  mm.  kunnan  alueella  tapahtuvat
merkkipäiväkäynnit,  sellaiset  neuvottelut,  joista  ei  laadita
pöytäkirjaa  tai  muistiota  ja  muut  luottamustehtävän  hoidosta
aiheutuneet kulut.

Uuden tulorekisterin myötä tilanne on muuttunut niin, ettei kulueriä
voida  korvata  verovapaasti  kuin  erillisin  tosittein  todennettavia
kuluja.

Esityslistan liitteenä on § 4.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  esittää  valtuustolle  päätöksen  4  §  muuttamista
kuulumaan seuraavasti:

”4 § Vuosipalkkiot 

Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien ja johtokuntien
sekä  kunnanhallituksen  ja  kunnanvaltuuston  valitsemien
toimikuntien  puheenjohtajille  maksetaan  2  §  määrättyjen
kokouspalkkioiden  lisäksi  puheenjohtajan  tehtävistä  palkkiota
seuraavasti:

Puheenjohtajat                               palkkio

Kunnanvaltuusto                              1.100,00 €

Varapuheenjohtajat                               -

Kunnanhallitus                                 1.700,00 €

Varapuheenjohtajat                           -

Sivistyslautakunta                            600,00 €

Tekninen lautakunta                         600,00 €

Keskusvaalilautakunta                     200,00 €  

 

Mikäli  puheenjohtaja  on  estynyt  hoitamasta  tehtäviään,  lakkaa
hänen  oikeutensa  vuosipalkkioon,  kun  este  on  jatkunut
yhtäjaksoisesti  yhden  kuukauden.  Tästä  alkaen  maksetaan
varapuheenjohtajalle  kutakin  kalenterivuorokautta  kohden

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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vuosipalkkion  365:s  osa siihen asti,  kunnes puheenjohtaja  palaa
hoitamaan tehtäviään.

Keskusvaalilautakunnan  puheenjohtajan  palkkio  maksetaan  niinä
vuosina kuin vaaleja järjestetään ja on vaalikohtainen.”

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

Khall § 64
23.4.2019

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat

• Sivistyslautakunta 4 / 05.04.2019
• Sivistyslautakunta/jatkokokous 5 / 15.04.2019

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  merkitsee  pöytäkirjat  tiedokseen  ja  toteaa,  ettei
niissä  ole  sellaisia  päätöksiä,  joissa  kunnanhallitus  käyttäisi
kuntalain 51 § tarkoittamaa otto-oikeutta.

Päätös:  

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin tiedoksi (  ) esitys 23.4.2019 otto-oikeuden käyttämisestä.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


