
 

SOPIMUS LIIKUNTAPAIKKOJEN HOIDOSTA VUONNA  2020 

 

Allekirjoittaneet Kivijärven Kivekkäät ry ja Kivijärven kunnan sivistystoimenlautakunta ovat 
tehneet seuraavan sopimuksen Kivijärven kunnan liikuntapaikkojen hoidosta vuodeksi 2020 

 

Kivijärven hiihtolatuverkosto ja kuntoradan laskettelurinne 

  

Hiihtolatuverkostoon kuuluu kuntorata, Tenholan koulun latu, pienen puolen pitkä jäälatu, 
Perkauden-Kallen lähteen latu, Penttilänkylän latu ja Multaharjunvuoren lenkki.   

 

Kuntorata avataan aamulla klo 9.00 mennessä ja tarvittaessa ajetaan päivän aikana 
uudelleen.  Tenholan koulun latu tulee olla käyttökunnossa koulujen liikuntatuntien aikana. 
Jäälatu ajetaan aina tarvittaessa ja sääolosuhteiden mukaan. Muut ladut ajetaan 
sääolosuhteiden mukaan alkutalvesta viikonloppuihin painottuen. 

 

Laskettelurinne kunnostetaan kuntoradan ajon yhteydessä. Hissin toiminta ei kuulu 
Kivekkäille.  

 

Ladut ja laskettelurinne hoidetaan Kivekkäiden omistamalla Formatic-latukoneella.  Muut 

ladut ajetaan kunnan ja yksityisten omistamilla moottorikelkoilla 9.800 euron korvausta 

vastaan vuodessa. Latukoneen huolto- ja korjauskulut maksaa Kivekkäät.  Polttoainekulut ja 

latukoneen kuljettajan kustannukset maksaa sivistyslautakunta.   

 

Maksettavaan korvaukseen eivät sisälly kuntorataa lukuun ottamatta vuosittain tehtävät 

latupohjien raivaustyöt.  

 

Latuverkoston ulkopuoliset kyläladut eivät kuulu tämän sopimuksen piiriin. 

 

Jääkiekkokaukalo 

Kivekkäät hoitavat jääkiekkokaukalon kunnossapidosta letkujäädytyksen, pakkasten 
aiheuttamien railojen paikkauksen ja kolaamisen 1.500 euron korvausta vastaan vuodessa.  

 

Kaukalon traktorityöt kuuluvat sivistyslautakunnalle.  
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Kaukalon tulee olla käyttökunnossa koulun liikuntatuntien aikana.  Kunnossapitotöitä ei saa 
tehdä tuntien aikana ilman erityisen painavaa syytä.  Kaukalo puhdistetaan myös 
viikonloppuisin. Mahdollinen kaukalon pystytys/purkaminen sisältyy kunnossapitotöihin. 

 

Urheilukenttä 

Kivekkäät hoitavat keskusurheilukentän kunnossapidon töiden osalta 1.200 euron korvausta 
vastaan vuodessa. Korvaukseen sisältyy lanauksessa käytettävän traktorin ja auton 
kustannukset. Kalkit ja suolat maksaa sivistyslautakunta.  Kunnossapitoon kuuluu kentän 
peruskunnostus keväällä (suolausta lukuun ottamatta) , sekä lanaus ja viivojen piirtäminen 
järjestettävän toiminnan mukaan (kilpailut, urheilukoulut, ohjatut harjoitukset ja koulun tunnit). 

 

Tiaislahden jalkapallokenttä ja pienoisgolfkenttä 

Kivekkäät avustavat jalkapallokentän ja pienoisgolfkentän kunnossapitotöissä 700 euron 
korvausta vastan vuodessa.  Töissä käytetään kunnan kalustoa. 

 

Firsbeegolfrata 

Kivekkäät suorittavat frisbeegolfradan kunnossapidon 800 euron korvausta vastaan.  
Kunnossapitoon kuuluu alueen pu8htaanapito ja korien, sekä heittoalustojen huolto. 

 

Kukkoniemen uimaranta 

Kivekkäät suorittavat uimarannan, uimakoppien ja laiturien puhtaanapidon 650 euron 
korvausta vastaan vuodessa.  Uimaranta tarkistetaan ja siivotaan viikoittain. 

 

Tenniskenttä 

Kivekkäät suorittavat tenniskentän kunnossapidon ja sen lähiympäristön puhtaanapidon 700 
euron korvausta vastaan vuodessa.  Kenttä tarkistetaan ja siivotaan kahtena päivänä 
viikossa. 

 

Kuntoradan reunojen niittäminen 

Kivekkäät niittää ja raivaa kasvukauden päätyttyä kuntoradan reunat 150 euron korvausta 
vastaan vuodessa.   

   

 



Eri kohteista maksettava yhteissumma on 15.500 euroa vuodessa.  

 

  

Mikäli jompikumpi sopijapuolista syyllistyy oleelliseen sopimusrikkomukseen, sopimus 
voidaan irtisanoa joko kokonaan tai osittain.  Irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta.  Jos 
sivistyslautakunta joutuu käyttämään jossakin kohteessa ulkopuolista työvoimaa tai kalustoa, 
siitä aiheutuneet kustannukset vähennetään maksettavasta korvauksesta.   

 

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Äänekosken käräjäoikeudessa Suomen lain 
mukaan. 

 

Sopimusta on tehty yhtäpitävät kappaleet kummallekin sopijapuolelle. 

 

 

Kivijärvellä                päivänä                 kuuta  2020 

 

 

 

Henri Grön     Pirkko Oinonen    

KIVIJÄRVEN KIVEKKÄÄT RY  KIVIJÄRVEN  KUNTA   

       

 

 

 


