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LAILLISUUS JA 
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ASIAT § 100-
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TARKASTUSTAPA

§ 99
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ALLEKIRJOITUS JA 
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
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Kunnankirjasto 10.12.2019
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PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sivltk § 98
10.12.2019

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
5.12.2019.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

----

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Sivltk § 99
10.12.2019

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:

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä Sivu

10.12.2019 152

URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

Sivltk § 100
10.12.2019

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..

( ) saavuttivat hopeaa Valkeakoskella järjestetyissä parifrisbeegolfin
SM-kisoissa parinaan tuttu  (  ) Ähtäristä.  Kilpailu  käsitti  kaikkiaan
kolme kierrosta ja siihen osallistui yhteensä 36 paria.

(  )  oli  jaetulla  9.  sijalla  frisbeegolfin  European  Open
ammattilaiskilpailussa.  Nokialla  pelattava  turnaus  on  ainoa
Yhdysvaltojen ulkopuolella pelattava pääturnaus. Kotilainen oli yksi
heistä, joka ansaitsi tällä paikan Yhdysvaltojen mestaruuskisoihin,
jotka  heitettiin  lokakuussa  Etelä-Carolinan  Rock  Hillissä.  Siellä
menestystä ei kumminkaan tullut.

( ) voitti viime kesänä saappaanheiton SM-kilpailuissa Ilmajoella (11
osallistujaa) yleisessä sarjassa hopeaa.  ( ) sijoittui  yhdeksänneksi
samassa sarjassa ja voitti M65-sarjassa (ollen ainoa osallistuja). ( )
voitti  yleisen sarjan  pronssia.  M80 sarjassa voitti  Kivekkäiden ( )
(ollen  ainoa  osallistuja).  Kivijärven  Kivekkäät  voitti
seurajoukkueiden suomenmestaruuden joukkueella ( ), ( ) ja ( ) (4
joukkuetta).  (  ) ja  (  )  olivat  liitosaappaan  MM-kisoissakin
ensimmäinen ja toinen, ( ) kolmas. Suomen Saappaanheittäjät ei
ole olympiakomitean jäsenjärjestö.

Piirinmestaruuskilpailuista  tuli  kuusi  (6)  mitalia;  viisi  (5)  nuorille
yleisurheilusta ja yksi (1) aikuiselle hiihdosta. 

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  palkitsee  vapaa-aikaohjaajan  esityksen

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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mukaisesti seuraavat henkilöt:

• ( ) 150 e

• ( ) 120 e

• ( )    80 e  

• ( )     50 e.

Stipendien  yhteissumma  on  400  euroa  ja  määräraha  on
menokohdalla Muut palvelut.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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 VUODEN 2019 LIIKUNTATEKO

Sivltk § 101
10.12.2019

Keski-Suomen  Liikunta  ry  valitsee  ja  palkitsee  vuoden  2019
keskisuomalaisen urheilijan ja muita urheilun ja liikunnan sektorilla
kunnostautuneita  henkilöitä  ja  urheiluseuroja  Paviljongissa
Jyväskylässä  Keski-Suomen  Urheilugaalassa  perjantaina
31.1.2020. klo 18.00.

Keski-Suomen  Liikunta  ry  toivoo,  että  kunta  voisi  jälleen  tehdä
yhteistyötä  ja  valita  oman 2019 Liikuntatekonsa.  Valinnassa olisi
hienoa  nostaa  esiin  kunnassa  merkittävästi  liikunta-aktiivisuutta
lisäävä  toimija/toiminta.  Palkittava  voi  olla  valmentaja,  ohjaaja,
urheiluseura tai muu valitsemanne toimija/toiminta. Keski-Suomen
Liikunta  antaa  juhlassa  kaikille  kuntien  valitsemille  palkittaville
kehystetyn kunniakirjan ja ruusun. 

Valinnasta  on  ilmoitettava  pe  1.1.2020  mennessä.  Kunnan
toivotaan tarjoavan palkittavalle osallistumisen urheilujuhlaan, jonka
hinta  on  69  euroa/hlö.  Keski-Suomen  liikunta  tarjoaa  yhdelle
kunnan edustajalle illalliskortin kiitoksena yhteistyöstä.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

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

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TSEMPPARI, AIKUINEN TSEMPPAAJA JA TSEMPPAAVA PÄÄTTÄJÄ 2019

Sivltk § 102
10.12.2019

Nuorten  kyvyt  ja  ääni  esiin  -juhla  nostaa  15.  kerran  esille
keskisuomalaisten nuorten aktiivisuutta ja nuorten taustalla toimivia
aikuisia. 

Tilaisuus  järjestetään  perjantaina  13.3.2020  Jyväskylässä.
Tilaisuuden vastuullinen järjestäjä on Nuorten Suomi ry. Tilaisuutta
tukee Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto ja Keski-Suomen
liitto. 

Järjestäjät toivovat, että kunnat ovat jälleen mukana kiittämässä ja
kannustamassa  paikkakunnan  toimijoita  sekä  mahdollistamassa
palkitsemista.  Palkinto  on  monille  merkittävä  ja  mieleenpainuva,
kiitosta ei voida koskaan jakaa liikaa.

Juhlassa  palkitaan  tuttuun  tapaan  nuoret  tsempparit,  aikuiset
tsemppaajat  sekä  maakunnallisesti  vuoden  2019
erityistsemppaajat,  nuorisovaltuusto  sekä  nuorisoteko.  Näiden
lisäksi palkitaan nyt uutena kuntakohtaisesti  päättäjä, joka edistää
hyvin nuorten asioita.

Kuntakohtaisesti  toivotaan  nimettävän  nuori  tsemppari  (1a),
aikuinen tsemppaaja (1b) ja uutena tsemppaava päättäjä (1c).

Maakunnallisesti  palkittavaksi  voi  ehdottaa  vuoden
nuorisovaltuustoa (2a) ja vuoden nuorisotekoa (2b).

Palkittavat tulee nimetä 31.1.2020 mennessä.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  nimeää  tsempparin,  aikuisen  tsemppaajan  ja
tsemppaavan päättäjän 2019.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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(  ) VAHINGONKORVAUSKANNE

Sivltk § 103
10.12.2019
liite 31

Keski-Suomen  käräjäoikeus  on  pyytänyt  Kivijärven  kunnan
vastausta  (  )  ((  )  -toiminimen  haltijan)  jättämään
haastehakemukseen vahingonkorvausta koskevassa asiassa. 

Asian  hoitaminen  on  annettu  valtakirjalla  varatuomari  (  )
(PTCServices  Oy).  Vastauksen  antamiselle  asetettu  määräaika
päättyy  16.12.2019.  Lautakunnalle  annetaan  kokouksessa
tilannekatsaus asiasta.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi kanteen ja siihen annettavan
vastauksen pääperustelut. 

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä Sivu

10.12.2019 157

YHTEISTYÖSOPIMUS SAARIJÄRVEN SEURAKUNNAN KANSSA

Sivltk § 104
10.12.2019
liite 32

Saarijärven  seurakunta  on  laatinut  yhteistyösopimuksen
Saarijärven  kaupungin  ja  seurakunnan  kappeliseurakunnissa
olevien  kuntien  eli  Kannonkosken  ja  Kivijärven  kanssa.
Sopimuksessa  on  kuvattu  kunnan  ja  seurakunnan  välisen
yhteistyön  muodot  ja  käytännöt  niin  varhaiskasvatuksen  kuin
perusopetuksen osalta.

Yhteistyö  sisältää  liitteiden  mukaiset  asiakokonaisuudet:
yleissivistävä opetus, perinteiset juhlat, uskonnolliset tilaisuudet ja
kasvun ja hyvinvoinnin tuen.

Sopimus ei muuta nykyistä yhteistyötä.

Varhaiskasvatuksen opettajalla ja rehtorilla ei  ole huomauttamista
sopimukseen.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta hyväksyy Saarijärven seurakunnan ja Kivijärven
kunnan  välisen  yhteistyösopimuksen  varhaiskasvatuksen  ja
perusopetuksen osalta.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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MUUT ASIAT

Sivltk § 105
10.12.2019

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


