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KUNNANJOHTAJAN VIRKAA HAKENEIDEN HAASTATTELUUN KUTSUTTAVIEN VALINTA
Khall § 134
22.6.2015 Valmistelija: hallintosihteeri Marjaana Hinkka
Kunnanjohtajan viran hakuaikana virkaan haki 14 henkilöä ja yksi antoi suostumuksensa. Yhdistelmä hakijoista lähetetään sähköpostitse kunnanhallituksen jäsenille
etukäteen tutustumista varten.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee haastatteluun kutsuttavat henkilöt.
Keskustelun kuluessa Niina Alatalo ehdotti Ilmari Sulkakosken ja Marja-Leena Kultalahden kannattamana, että haastatteluun kutsutaan Heikki Härö, Erkki Hirsimäki,
Hans Olander, Teemu Kejonen ja Mari Takamaa.

Päätös: Kunnanhallitus päätti kutsua haastatteluun seuraavat henkilöt: Heikki Härö,
Erkki Hirsimäki, Hans Olander, Teemu Kejonen ja Mari Takamaa.

Markus Kattilakoski poistui pykälän käsittelyn ajaksi jäävinä läheisen ollessa hakijana.

Lisätietoja: hallintosihteeri Marjaana Hinkka, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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SILLANKORVAN LEIRINTÄALUEEN KEHITTÄMINEN JA SEN ROOLI KUNNAN MATKAILUELINKEINON KEHITTÄMISESSÄ
Khall § 135
22.6.2015 Valmistelija: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Kunnanhallituksen kokouksessa 18.5.2015 Kunnanhallitus käsitteli pykälässä 102 Sillankorvan leirintäalueen vuokrasopimuksen irtisanomisilmoitusta. Kunnanhallituksen
päätös oli: ”Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja valtuuttaa kunnanjohtajan selvittämään leirintäalueen kehittämisvaihtoehtoja.” Käsittelyn yhteydessä hallitus evästi
kunnanjohtajaa selvittämään miten evijärveläisten yhdistysten kiinnostusta ja mahdollisuuksia vuokrata Sillankorvan leirintäaluetta.
Kunnanhallituksen ohjeistuksen mukaan Evijärven yhdistykset kutsuttiin koolle keskustelemaan yhdistysten mahdollisuuksista olla Sillankorvan leirintäalueen vetäjinä ja
kyvystä sitoutua pitkäaikaisesti (viideksi vuodeksi). Haluttiin myös tarjota yhdistyksille
mahdollisuus esittää näkemyksensä leirintäalueen kehittämiseen.
Kunta järjesti 10.6. tilaisuuden, jossa yhdistyksillä oli mahdollisuus kertoa halukkuudestaan ottaa vastuu Sillankorvan vuokraamisesta, yhdistysten näkemyksistä miten
Sillankorvaa tulisi kehittää niin lyhyellä kuin myös pitkällä aikavälillä. Paikalla oli seuraavien yhdistysten edustajat: Evijärven urheilukalastajat, Evijärven urheilijat, Evijärven yrittäjät ry., Evijärven metsästysseura, Evijärvi-Seura, 4H, Lions Club sekä Evijärven Eläkeläiset ry.
Sen jälkeen kun oli esitelty Sillankorvan leirintäalueen rajallisuus kapasiteetin osalta
ja sen vaikutuksesta maksimituottoihin, keskustelussa tuotiin esiin, että aiemmin alueeseen on kuulunut venepaikkojen vuokraus, joka on tuonut yrittäjille tuloja. Nykyään
venepaikkoja vuokraa kunta. Alkuperäisenä suunnitelmana teknisellä lautakunnalla
oli kunnostaa pesutiloja, mutta se ei kannata jos päädytään uusimaan koko päärakennus.
Yhdistysten toimesta tuotiin esille yksimielinen käsitys siitä, että Sillankorvan leirintäalue on vahva tukikohta Evijärvellä ja järvi on kunnan matkailuvaltti. Kuntalaisille alue
on myös tärkeä väylä järvelle ja uintipaikka. Siksi leirintäaluetta olisi syytä kehittää
esim. melojien palveluiden näkökulmasta. Vaunupaikkoja ja eristettyjä majoitustiloja
olisi lisättävä, päärakennusta olisi uusittava. Yhdistykset myös ilmaisivat tarvitsevansa tulevaisuudessa Sillankorvan tiloja kokoontumiseen ja tapahtuman järjestämispaikkana. Yhdistyksillä oli myös käsitys, että Evijärven matkailua tukisi jääkoneen
hankkiminen talven retkiluisteluratojen ylläpidon mahdollistamiseksi. Luistelijat voisivat sitten käyttää Sillankorvan päärakennusta levähdys ja virkistäytymispisteenä.
Eräät yhdistykset myös totesivat, että hankerahaa on haettu kunnankehittämiseen ja
urheilutoimintaan. Sillankorvan kehittäminen tulisi nivoa tähän. Hankkeiden tavoitteena on virittää kunnassa uutta tapahtuma-ja harrastustoimintaa kuten liitovarjoilua.
Usean yhdistyksen edustajan toimesta tuotiin esille rantasaunan rakentamisen mahdollisuus lyhyelläkin aikataululla. Heillä oli se käsitys, että rantasaunan rakentaminen
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kunnan varoilla auttaisi kuntaa Sillankorvan leirintäalueen vuokraamisessa. Yhdistykset myös totesivat (liite 1), että leirintäalueen mökit ovat kunnostuksen tarpeessa ja
kävijämäärät niiden osalta ovat pienet.
Tilaisuuteen osallistujien yhteinen näkemys on, että pitkäjänteinen kehittämisen edellytyksenä on käyttökauden pidentäminen, jotta vuokraajalla olisi mahdollisuus saada
katettua riittävässä määrin omia kulujaan.
Tilaisuuden päätteeksi yhdistysten edustajat hyväksyivät kunnanjohtajan arvion jatkosta:
 Leirintäalueen kehittämien on erittäin tärkeätä kunnalle.
 Toimenpiteisiin tulisi ryhtyä mahdollisimman nopeasti.
 Leirintäalueen kautta on pidennettävä ja tätä varten tarvitaan uusia ratkaisuja.
 Teknisen lautakunnan on selvitettävä nopeasti onko mahdollista rakentaa
uusi rantasauna jo vuoden 2015 kauden käyttöön.
 Yhdistykset eivät voi sitoutua operoimaan leirintäaluetta useaksi vuodeksi.
 Kunnan tulisi asettaa työryhmiä selvittämään alustavien pilareiden puitteissa
kehitysmahdollisuudet seuraavilla evästyksillä:
 Hankitaan jääkone talvella retkiluistelurataa varten.
 Suunnitellaan täysin uusi päärakennus jossa on 5 neljän hengen perhehuonetta sekä 3 kahden hengen huonetta.
 Rakennukseen tulee 5 - 6 täysimittaista keilarataa.
 Rakennus soveltuu hyvin myös talvikäyttöön.
 Rakennuksessa on tilat ravitsemuspalvelulle.
 Rakennuksessa on tilat kokousten ja tilaisuuksien pitämiselle.
 Alueella nykyään olevat mökit puretaan ja mahdollisuuksien rajoissa
vapautuneelle tilalle laitetaan lisää vaunupaikkoja.

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus asettaa työryhmän hankkimaan tarvittavaa päätöksenteon pohjalle tarvittavaa faktaa sekä selvittämään 1) Sillankorvan leirintäalueen merkittävän uudistamisen vaikutuksia Evijärven matkailuelinkeinoihin, 2)
miten uudentyyppiset majoitustilat mahdollistavat monitoimihallin käyttöasteen parantamista sekä Evijärvellä järjestettävien isompien tilaisuuksien kiinnostavuutta, 3) nopean rakentamisen rakennustekniset vaatimukset, 4) nopean rakentamisen taloudelliset vaikutukset, 5) projektihallinnan vaateet kunnan henkilöstölle sekä 6) parhaimman
rahoitusvaihtoehdon.
Työryhmä esittää syksyn valtuustoseminaarissa ensivaiheen esityksen. Työryhmän
jäsenet sekä ryhmän puheenjohtaja valitaan kokouksessa.
Keskustelun kuluessa Niina Alatalo ehdotti Marja-Leena Kultalahden kannattamana
työryhmän jäseniksi Yrittäjät ry:stä, Lions Clubista, Evijärven urheilijat ry:stä ja Evijärvi-Seura ry:stä ja koollekutsujaksi kunnaninsinööriä sekä puheenjohtajaksi Ilmari
Sulkakoskea.
Päätös: Niina Alatalon ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Työryhmään nimetään jäsenet Yrittäjät ry:stä, Lions Clubista, Evijärven urheilijat ry:stä ja Evijärvi-Seura ry:stä
ja koollekutsujana on kunnaninsinööri sekä puheenjohtajana Ilmari Sulkakoski.
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Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

EVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Aika 22.6.2015

Sivu 211

KUNTAPUHEENJOHTAJAN JOHTAMISKOULUTUKSEEN OSALLISTUJAT
Khall § 136
22.6.2015 Valmistelija: hallintosihteeri Marjaana Hinkka
FCG järjestää täydennyskoulutuksena ’Kuntapuheenjohtajan johtamiskoulutus’ -kokonaisuuden 8.10.2015–11.12.2015. Koulutus on tarkoitettu kuntien hallituksissa ja valtuustossa toimiville puheenjohtajille. Koulutuksessa tarjotaan välineitä kunnan johtamiseen ja päätöksentekoon. Koulutuksen käynyt saa KPJ-sertifikaatin, joka on julkinen tunnustus korkeatasoisista valmiuksista toimia puheenjohtajan tehtävissä.
Evijärven kunnan valtuustosta kiinnostuksensa koulutukseen osallistumisesta ovat
ilmaisseet kunnanhallituksen puheenjohtaja Terhi Kultalahti, valtuuston puheenjohtaja Juha Alkio ja ensimmäinen varapuheenjohtaja Aapo Kirsilä. Koulutuksen kustannus kolmelta henkilöltä ilman ALVia on yhteensä 8.850 euroa. Näiden päälle tulevat
mahdolliset majoitus- ja matkakustannukset sekä päivärahat.
Liitteessä nro 2 koulutuksen kuvaus.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää koulutukseen osallistujiksi kunnanhallituksen puheenjohtaja Terhi Kultalahtea, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Juha
Alkiota ja ensimmäistä varapuheenjohtaja Aapo Kirsilää.
Keskustelun kuluessa Markus Kattilakoski esitti pohjaehdotuksesta poikkeavan esityksen Jukka Kuuselan kannattamana, että koulutukseen ei osallistuta.
Jari Anttikoski ehdotti, että koulutukseen lähetetään kaksi henkilöä, valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat. Ehdotus raukesi kannattamattomana.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava
kannatettu ehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat
kunnanjohtajan ehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Markus Kattilakosken ehdotusta äänestävät EI. Äänestys-esitys hyväksyttiin.
Äänestyksessä annettiin neljä JAA-ääntä (Alatalo, Kangastupa, Kultalahti M-L,
Sulkakoski) ja kolme EI-ääntä (Kattilakoski, Kuusela, Hinkka) sekä yksi TYHJÄääni (Anttikoski).

Päätös: Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan ehdotus on tullut kunnanhallituksen päätökseksi äänin 4-3.

Aapo Kirsilä, Terhi Kultalahti ja Juha Alkio poistuivat esteellisinä käsittelyn ajaksi.

Lisätietoja: hallintosihteeri Marjaana Hinkka, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KAUHAVAN MAASEUTUELINKEINON NEUVOTTELUKUNTAAN
Khall § 137
22.6.2015 Valmistelija: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Kauhavan kaupunki haluaa tehostaa toimintaansa. Kauhavan kaupunginhallituksen
27.4.2015 § 91 mukaisesti, kaupunginjohtaja esitti kehittämistoimikunnalle uutta elinkeino- ja maaseutujaoston korvaavaa toimintamallia, jossa siirryttäisiin aikaisemmasta jaostomallista ns. neuvottelukuntamalliin. Tarkoituksena on vakiinnuttaa nykyinen käytäntö, jossa Kehityskeskuksen koolle kutsumana kokoontuu kaksi eri sidosryhmien edustajista koostuvaa ryhmää.
Kehittämistoimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan 11.5.2015. Kehittämistoimikunta
esitti kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi, että perustettavaan maaseutuasioita käsittelevään Maaseutuelinkeinojen neuvottelukuntaan kutsutaan Kauhavan alueella
toimivien neljän tuottajajärjestön edustajina niiden puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja sihteerit. Tapaamisia on 2-4 kertaa vuodessa. Tapaamisiin kytketään yritysvierailuja. Neuvottelukunnan koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii kehitysjohtaja ja
sihteerinä maaseutupäällikkö. Neuvottelukuntaan kuuluu myös lomituspalvelupäällikkö. Kokouksiin kutsutaan myös yhteistyösopimuksen perusteella nimetyt Evijärven
ja Lappajärven kuntien nimeämät edustajat. Elinkeino- ja maaseutujaostossa Evijärveä on edustanut Janne Koskimäki.
Kaupunginhallitus päätti 8.6.2015, pykälässä 145, Kehittämistoimikunnan esityksen
mukaisesti.

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää Janne Koskimäen edustajakseen
Kauhavan maaseutuelinkeinojen neuvottelukuntaan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
Khall § 138
22.6.2015 Kuntalain 51 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka kuntalain nojalla on
siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa ao. viranomainen on tehnyt päätöksen.
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat lautakuntien pöytäkirjat:

Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset:
Kunnanhallituksen pj:
Päätös §
Kunnanjohtaja:
Päätökset §:t
Sivistystoimenjohtaja:
Päätökset §:t 260, 262
Kunnaninsinööri:
Päätökset §:t 121, 122
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päättää, että niitä ei oteta kuntalain 51 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

EVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Aika 22.6.2015

Sivu 214

ILMOITUSASIAT
Khall § 139
22.6.2015 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat
tutustumista varten nähtävänä kokouksessa.
1. Evilämpö Oy:n tasekirja 31.12.2014.
2. ELY-keskus 16.6.2015: Päätös Etelä-Pohjanmaan elinkeinotoimiston toimipaikoista.
3. Kiinteistönluovutusilmoituksia 3.
4. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen osavuosikatsaus 1.1.–30.4.2015.
5. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallituksen pöytäkirja 2.6.2015.
6. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston pöytäkirja 16.6.2015.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa
saatetuksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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TAIDETILA TIIRAN KÄYTTÖ LUKUVUONNA 2015–2016
Khall § 140
22.6.2015 Valmistelija: hallintosihteeri Marjaana Hinkka
Järvilakeuden kansalaisopisto on anonut Taidetila Tiiran tilaa lukuvuodelle 2015 2016 kurssien järjestämistä varten. Posliinimaalaus-, kuvataide ja munankuorimosaiikkikurssi kokoontuu keskiviikkoisin klo 13.30 -16.30 syys- ja kevätlukukauden ajan.
Ohjaajana toimii Sirpa Kataja.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus myöntää luvan Taidetila Tiiran käyttöön
Järvilakeuden kansalaisopistolle keskiviikkoisin 16.9.2015- 20.42016 klo 13.30–
16.30.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: hallintosihteeri Marjaana Hinkka, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 135, 137, 138, 139

Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 134, 136, 140

HallintolainkäyttöL 5 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja –
aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax

Evijärven kunnanhallitus
Viskarinaukio 3
62500 EVIJÄRVI
e-mail: evijarven.kunta@evijarvi.fi
telefax: 06-765 1682
Pykälät:

134, 136, 140

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Ks. jäljempänä
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös
asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax

Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

Muu valitusviranomainen,
osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax

Pykälät

päivää

Valitusaika

päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja
vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä
valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusvirnaomaiselle viimeistään
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Jos oikaisuvaatimus/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti
tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus/valitusajan päättymistä.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite

pykälät

1)
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

