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KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN NIMEÄMINEN
Khall § 85
27.4.2015

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Kunnanhallituksen ja valtuuston pöytäkirjanpitäjänä toimii sivistystoimenjohtaja Päivi
Lappinen. Hän on vuosilomalla 4.5.2015 saakka.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää Tiina Lassilan tämän kokouksen
(kunnanhallitus 27.4.2015) pöytäkirjanpitäjäksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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EVIJÄRVEN, KAUHAVAN JA LAPPAJÄRVEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN VUOSILLE 2014-2017 PÄIVITYKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall § 86
27.4.2015

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 24.6.2014 § 14 Evijärven, Kauhavan ja Lappajärven lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman Hyvä Elämä Tässä (HET) vuosille
2014-2017. Lasten ja nuorten palvelujen monialainen palveluverkosto on päivittänyt
suunnitelmaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain ja perusopetuslain muutoksista johtuen
sekä varhaiskasvatuksen organisaatiomuutoksen vuoksi.
Päivitetyt kohdat:
-

-

-

Sivulla 18 varhaiskasvatuksen tilanne 1.8.2015 alkaen, jolloin varhaiskasvatus
siirtyi Kuntayhtymä Kaksineuvoiselta Kauhavan kaupungin järjestettäväksi. Tekstiin on päivitetty myös alueen nykyinen palvelurakenne: 10 päiväkotia, 6 ryhmäperhepäiväkotia ja noin 75 perhepäivähoitajaa.
Perusopetuslain muutoksen 1.1.2015 mukaan esiopetus muuttui velvoittavaksi.
Sivulla 22 on tähän lakimuutokseen liittyvä täsmennys: Esiopetuksen piiriin kuuluvat kaikki lapset oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna (6-vuotiaat).
Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta tuli voimaan 1.8.2014. Laki kattaa oppilas- ja
opiskeluhuollon palvelut esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen saakka.
Opiskeluhuollon tukitoimien kuvaus on päivitetty HET-suunnitelmaan sivistystoimen palvelujen jälkeen sivuilla 22-26 lain edellyttämässä laajuudessa.

Liitteenä päivitetty HET – Hyvä Elämä Tässä II vuosille 2014-2017, liite nro 1.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy
Evijärven, Kauhavan ja Lappajärven lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2014 – 2017 päivityksen liitteen no 1 mukaisena.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen puh. (06) 2412 3210, sähköposti:
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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TILAN VUOKRAAMINEN JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTOLLE
Khall § 87
27.4.2015

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Järvilakeuden kansalaisopisto on tiedustellut viime keväänä kunnalta vuokratavaksi
kudontatilaksi sopivaa tilaa. Tuolloin opistolle tarjottiin Kiinteistö Oy Evijärven kunnanvirastosta kunnan omistamaa liiketilaa (141 m²), jonka opisto totesi olevan liian
kallis. Toisena vaihtoehtona tarjottiin vuokrattavaksi lautakuntien kokoushuonetta,
jonka todettiin olevan käyttötarkoitukseen liian pieni. Opiston tilantarve on edelleen
olemassa.
Kunnan omistama liiketila on ollut kauan kunnan nettisivuilla myytävänä/vuokrattavana. Joitakin kyselijöitä on ollut tilan vuokraamisesta, mutta ne eivät ole tuottaneet
tuloksia. Ostotarjouksia ei ole tullut. Tila on ollut tyhjillään useita vuosia. Tilan vuokra
on ollut 700 €.
Opiston lukuvuosi alkaa syyskuussa ja päättyy huhtikuussa, lisäksi on kesäkursseja.
Tilan käyttö muuhun toimintaan on kuitenkin rajallinen, koska tilaan tulee useita kangaspuita.
Hallintosäännön 30 § 4 mom. mukaan kiinteän omaisuuden vuokralle antamisesta ja
ottamisesta ko. tapauksessa päättää kunnanhallitus.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää vuokrata Kiinteistö Oy Evijärven
kunnanvirastosta kunnan omistaman liiketilan (141 m²) Järvilakeuden kansalaisopistolle ja hyväksyy liitteenä nro 2 olevan vuokrasopimuksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen puh. (06) 2412 3210, sähköposti:
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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LAUSUNTO AIJJOOS KUMPPANUUSTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN
Khall § 88
27.4.2015

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueelle on valmistelu Aijjoos kumppanuustoiminta –
yhdessä enemmän hyvinvointia toimintasuunnitelmaa vuosille 2016-19. Toiminnalle
haetaan RAY:ltä kohdennettua toiminta-avustusta. Aijjoos-kumppanuushankkeita on
alueella ollut vuodesta 2008 alkaen hankerahoituksella, hankkeita on hallinnoinut
Kauhavan Seudun Vanhustenkotiyhdistys ry.
Kehittämistoiminnan tarkoituksena on vahvistaa kotona asuvien ikäihmisten hyvinvointia. Tavoitteena on osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistuminen maaseutumaisessa ympäristössä. Erityistä huomiota kiinnitetään ns. riskiryhmiin (esim. yksinäiset,
lesket, omaishoitajat, toimintakyvyltään heikentyneet) kuuluvien ikäihmisten toimintakyvyn vahvistumiseen. Ikäihmiset saavat tietoa Aijjoos-toiminnan avulla heitä koskevista asioista siten, että he aktivoituvat ja osaavat toimia oman toimintakykynsä vahvistumiseksi. Tavoitteena on vapaaehtois- ja vertaistoiminnan monipuolistuminen.
Tavoitteena on myös rakentaa kumppanuutta eri sektoreiden eli kuntien, kuntayhtymien, yritysten, seurakuntien ja järjestöjen välille hyvinvointia vahvistavassa työssä.
Kauhavan Seudun Vanhustenkotiyhdistys ry pyytää lausuntoa Evijärven kunnan mukana olosta Aijjoos kumppanuustoiminnassa yhtenä toimijana. Lausunnossa pyydetään ilmoittamaan myös millä konkreettisella tavalla kunta on mukana hankkeessa.
Rahoituksen myöntämisen edellytyksenä on, että hankkeen toiminta-alueen eri toimijat ovat yhteistyössä mukana jollakin konkreettisella tavalla.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus sitoutuu olemaan mukana Aijjoos kumppanuustoiminnassa antamalla hankkeen käyttöön tiloja sekä tarvittaessa asiantuntijaapua.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti:
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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TOIMENPITEET NIIDEN VALTUUSTOALOITTEIDEN JOHDOSTA, JOITA EI OLE VIELÄ SAATETTU VALTUUSTON TIEDOKSI
Khall § 89
27.4.2015

Valmistelija: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin

Kuntalain 28§:n mukaan kunnan asukkailla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen
toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta
suoritetut toimenpiteet.
Hallintosäännön 63 § koskee kunnan asukkaiden aloitteita ja valtuuston työjärjestyksen 5 § koskee valtuutettujen aloitteita. Niiden mukaan kunnanhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan
kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan toimintaa koskeneista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on
käsitelty loppuun. Alla olevia valtuustoaloitteita ei ole vielä esitetty valtuustolle.

Vuoden 2014 aikana jätetyt tai kunnanhallituksessa käsitellyt aloitteet:
1) Kunnanhallitus käsitteli 13.1.2014 (10§) Markus Kattilakosken 16.12.2013 kirjaaman valtuustoaloitteen, jossa esitetään haettavaksi verotuskuntamuutosta vuosilomalla olevan kunnanjohtaja Seija Teittisen osalta. Aloitteessa myös kysytään
syytä, jos kunta ei hae muutosta.
Tehdyt toimenpiteet:
Kunnanhallitus toteaa, että Seija Teittisellä ei ole vuokra-asuntoa eikä omistusasuntoa Evijärvellä. Kunnanhallituksen mielestä kansalaisilla on oikeus päättää,
pitävätkö asuinpaikkanaan kuntaa, jossa omistavat asuntonsa vai ei. Kunnanhallitus ei tule käyttämään viranhaltijoiden työaikaa eikä lakitoimistopalveluita hakeakseen kotikunnan muutospäätöstä.
2) Kunnanhallitus käsitteli 13.1.2014 (11§) Markus Kattilakosken 16.12.2013 kirjaaman valtuustoaloitteen, jossa vaaditaan, että kunnanhallituksen jäsenille varataan
oikeus ja mahdollisuus tuoda esille tärkeiksi katsomiaan asioita kunnanhallituksen
kokouksessa eikä vasta kokouksen jälkeen.
Tehdyt toimenpiteet:
Kunnanhallitus toteaa, että kunnanhallituksen nykykäytäntönä on ollut, että hallituksen jäsenet voivat vapaasti kokouksen päätyttyä ottaa esille mielestään tärkeitä tai mielenkiintoisia asioita. Selkeä enemmistö hallituksen jäsenistä pitää käytäntöä hyvänä ja toimivana. Hallituksen jäsenellä on myös mahdollisuus tuoda
asiansa esille ennen kokousta hallituksen puheenjohtajalle. Hallitus voi erityisestä
syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä (Hallintosääntö § 23). Näin ollen hallitus ei muuta hallintosääntöä eikä hallituksen työjärjestystä.
3) Kunnanhallitus käsitteli 13.1.2014 (12§) Markus Kattilakosken 16.12.2013 kirjaaman valtuustoaloitteen, jossa velvoitetaan kunnanhallitusta kirjallisesti selvittämään miksi kunnanhallituksen pykälä 259 on julistettu salaiseksi.
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Tehdyt toimenpiteet
Kunnanhallitus toteaa, että käsitellessään kunnan työntekijöitä koskevia asioita,
on se julistanut niitä koskevat pykälät salaisiksi. Tästä syystä myös pykälässä 259
käsitellyn asian hallitus on julistanut salaiseksi koko sen käsittelykaaren ajan.

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus saattaa kunnanvaltuuston tietoon jätetyt
aloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet.
Markus Kattilakoski ehdotti, että kunnanhallitus saattaa valtuuston tietoon jätetyt aloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet jo heti seuraavassa valtuuston kokouksessa.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava esitys, jota ei kannatettu, joten ehdotus raukesi.
Päätös: Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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KIRKONKYLÄN KOULUN ESIOPETUSTILA
Siv.lt § 19
14.4.2015

Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Kirkonkylän koulun esiopetus- ja iltapäivätoiminnan tilana on ollut koulun viereinen
asuintalo, jossa todettiin sisäilmaongelma. Oletettu ongelman syy on selvitetty ja korjattu. Tilan mittaustulokset ovat korjausten jälkeen olleet alle määritysrajan, mutta
selvä hajuhaitta on edelleen olemassa. Vaikka arvot ovat sallitut, mutta tilassa on hajuhaitta, ei tilaa terveystarkastajan mukaan ole suositeltavaa ottaa jatkuvaan käyttöön.
Kuluvan ja edellisen lukuvuoden aikana on tilapäisenä esiopetustilana ollut koulun
ruokasali/näyttämö. Oppilaat ovat ruokailleet luokissa. Esikoulun päättymisen jälkeen
on päivittäin samassa tilassa ollut esioppilaiden iltapäivähoito ja 1 – 2-luokkalaisten iltapäivätoiminta.
Esikoululaisia on tulevana lukuvuonna 20, joista iltapäivähoitoa on tähän mennessä
haettu kahdeksalle lapselle ja iltapäivätoimintaa yhdelletoista oppilaalle.
Vaihtoehtoisia tiloja esiopetukselle on mietitty koulun ja kunnaninsinöörin kanssa.
Koulun esittämä tarve on tällä hetkellä noin 130 m². Osa vaihtoehdoista on edelleen
tilapäisjärjestelyjä. Pysyvämpään ratkaisuun vaikuttaa huomattavasti myös mm. tulevat kouluverkkoratkaisut, Lahdenkylän koulun korjaamisen tarpeen laajuus ja kannattavuus suhteessa oppilasmäärään ja sen kehittymiseen, sekä mahdollinen vireillä
oleva hallihanke. Jos hallihanke toteutuu esitetyn mukaisesti tai pienempänä, jää nykyisestä liikuntasalista tilaa koulun tarpeisiin noin neljän luokkahuoneen verran.
Vaihtoehtoja ovat:
- Nykyisen tilan käyttöä jatketaan.
Tila on ahdas ja pimeä. Hyvä puoli on tilan sijainti saman katon alla muun koulun
kanssa.
-

Koulun vieressä tyhjillään oleva vuokra-asunto, noin 100 m².
Tila on ehkä pieni, mutta sijainniltaan hyvä ruokailun järjestämisen ja piha-alueen
osalta. Koulun suunnittelemat pedagogiset ratkaisut eivät voisi tässä vaihtoehdossa toteutua.

-

Ns. lukiosiivestä luokka 121 ja viereinen iso luokka 122.
Luokissa oli sisäilmaongelma, joka on 121 –luokassa korjattu ja tila on korjauksen
jälkeen ollut käytössä. Isoon luokkaan täytyisi myös tehdä korjaukset. Koulun
suunnittelemat pedagogiset ratkaisut eivät voisi tässä vaihtoehdossa toteutua

-

Siirrettävä vuokratila.
Cramo Adapteo on antanut arvion 161 m² tilasta. Vuokra on 2 650 euroa/kk, minimivuokra-aika 36 kk, kuljetus ja asennus 31 463 euroa, purku ja poiskuljetus
24 725 euroa, lisäksi tulee perustus- ja liittymäkuuluja noin 35 000 euroa.
Algeco Oy on antanut arvion noin 230 m² tilasta. Vuokra on 2 613 – 3445 euroa/kk, kuljetus ja asennus 23 890 euroa, purku ja poiskuljetus 20 550 euroa, lisäksi ulkopuoliset LVIS-työt sekä perustukset.
Algeco Oy:llä on vapautumassa siirrettävä vuokratila Kokkolassa toukokuussa.
Sen kuljetus- ja asennuskustannukset ovat 17 590 euroa.
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Koulun suunnittelemien pedagogisten ratkaisujen toteutuminen tässä vaihtoehdossa riippuu siitä mihin tila fyysisesti sijoitetaan.
-

Uuden rakentaminen.
Finnlamelli Oy on arvioinut noin 250 m² hirsisen rakennuksen maksavan noin
377 000 euroa + pohjatyöt, täytöt, sadevesijärjestelmä, lämmitysyksikkö sekä
muut tarvittavat työt yhteensä noin 150 000 euroa. Pystytys vie noin 4,5 kk.
Hirsirakennus poikkeaa täysin koulualueen muista rakennuksista, mutta toisaalta
hirsirakennukset on todettu sisäilmaltaan puhtaimmiksi.
Uuden rakentamista varten kunnan on otettava lainaa, uudesta rakennuksesta
aiheutuu myös poistoja, jotka vaikuttavat useita vuosia kunnan taseeseen.

Koulun henkilökunnan kanssa on tilajärjestelyistä keskusteltu. Koulun tarve on tällä
hetkellä noin 130 m² ja heidän arvionsa mukaan koulun kannalta uusi rakennus (siirrettävä vuokratila tai rakentaminen) olisi paras ratkaisu ja ellei se voi toteutua, esiopetusta jatketaan samassa tilassa kuin nytkin ahtaudesta huolimatta.
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että:
1. Kirkonkylän koulun esiopetustilan osalta ei tässä vaiheessa tehdä uusia ratkaisuja.
2. Pyytää kunnanhallitusta nimeämään kouluverkkotyöryhmän, jonka tehtävä on nykyisen kouluverkon kehittäminen oppilasennusteiden mukaan sekä koulujen tilatarpeet, nykyisten tilojen kunto ja mahdolliset korjaustarpeet.
Työryhmään tulee kuulua ainakin sivistys- ja teknisen lautakunnan, koulun sekä
huoltajien edustajat.
Työryhmän on saatava työnsä valmiiksi ennen vuoden 2016 talousarvion hyväksymistä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti:
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
_______________
Khall § 90
27.4.2015

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää kouluverkkotyöryhmän, jonka
tehtävä on nykyisen kouluverkon kehittäminen oppilasennusteiden mukaan sekä koulujen tilatarpeet, nykyisten tilojen kunto ja mahdolliset korjaustarpeet.
Työryhmän on saatava työnsä valmiiksi ennen vuoden 2016 talousarvion hyväksymistä.
Terhi Kultalahti ehdotti, että nimetään kouluverkkotyöryhmään Päivi Lappinen, Tuomo Saari, Jyrki Järvinen, Pasi Mäntylä, Riitta Mustajärvi sekä Noora Kangastupa.
Ilmari Sulkakoski ehdotti Juha Alkiota ja Terhi Kultalahtea.
Markus Kattilakoski ehdotti Petteri Laukkosta.
Terhi Kultalahti ehdotti, että annettaisiin myös sivistystoimen nimetä oman ehdokkaansa työryhmään.
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Noora Kangastupa ehdotti, että olisi hyvä saada vanhempainyhdistyksen jäsen mukaan.
Jari Anttikoski kannatti Markus Kattilakosken ehdotusta.
Keskustelun jälkeen Terhi Kultalahti ehdotti, että nimetään kouluverkkotyöryhmään
Päivi Lappinen, Tuomo Saari, Jyrki Järvinen, Pasi Mäntylä, Riitta Mustajärvi, Noora
Kangastupa ja Petteri Laukkonen. Sivistyslautakunta ja vanhempainyhdistys nimeävät omat jäsenensä. Juha Alkiolla ja Terhi Kultalahdella on työryhmässä läsnäolooikeus.
Pertti Vesala kannatti Terhin ehdotusta.
Tuomo Saarta ehdotettiin kokoonkutsujaksi.
Päätös: Kunnanjohtajan ehdotus lisäehdotuksineen hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti:
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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KUNNANVIRASTON TOIMISTOJEN SULKEMINEN 15.5.2015 SEKÄ KESÄLLÄ 2015
Khall § 91
27.4.2015

Valmistelija: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Kunnanviraston toimistot ovat olleet perinteisesti suljettuna heinäkuussa toimistohenkilöstön vuosilomien keskittämiseksi. Monet virastot ja kunnat sulkevat toimistonsa
heinäkuuksi lomien keskittämiseksi, jonka johdosta heinäkuu on hiljaisempaa aikaa.
Vuoden 2014 Evijärven kunnantalo oli suljettuna ajalla 7.7. – 1.8.2014.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnan toimistot pidetään
suljettuna helatorstain jälkeisenä perjantaina 15.5.2015 sekä ajalla 6.7. – 31.7.2015,
johon keskitetään toimistohenkilöstön vuosilomat.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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EVIJÄRVEN KUNNAN JA JARI STRÖMSUNDIN VÄLINEN VUOKRASOPIMUS
Khall § 92
27.4.2015

Valmistelija: Toimistotyöntekijä Tiina Lassila
Jari Strömsund on aloittamassa teollisuuskiinteistön rakentamisen Evijärven kylässä
sijaitsevalle Evijärven kunnan omistamalle teollisuustontille.
Oheisena liitteenä nro 3 on alueesta laadittu vuokrasopimus.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy oheisen vuokrasopimuksen.

Kokouksen aikana kunnanjohtaja oli puhelimitse yhteydessä vuokraajaan Jari Strömsundiin ja Jari Strömsund ehdotti, että vuokrasopimukseen tehtäisiin seuraavat muutokset:
1. Vuokraajana olisi Jari Strömsund, ei perustettava yhtiö
2. Kohtaan 8 tehtäisiin muutos, että rakennusvelvoite päättyisi 31.12.2016
Ilmari Sulkakoski ehdotti, että hyväksytään Jari Strömsundin ehdotukset.
Markus Kattilakoski ehdotti myös, että muutokset hyväksytään.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin vuokralaisen tekemillä muutosehdotuksilla yksimielisesti.

Lisätietoja: toimistotyöntekijä Tiina Lassila puh. (06) 2412 3226, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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LAUSUNTO STORVIKIN TURKIS OY YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA
Khall § 93
27.4.2015

Valmistelija: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola
Hakemus koskee turkistarhatoimintaa ja sen laajentamista sekä itsestään kuolleiden
eläinten polttamista Evijärven kunnan Inan kylässä tilalla Pakkala 1:144. Tarhaalueella on nykyisin 1500 siitosnaaraskettua pentuineen. Tarha-alueelle tulee laajennuksen jälkeen 2500 siitosnaaraskettua pentuineen siten, että tarhan kokonaiseläinpaikkamäärä on enintään 18 376 kettua.
Tarha-alueella on nykyisin 33 varjotaloa (3405 m) ja alueelle rakennetaan laajennuksen yhteydessä 20 uutta varjotaloa (2315 m). Laajennuksen jälkeen tarha-alueella on
yhteensä 53 varjotaloa, joiden yhteispituus on 5720 m.
Olemassa olevista varjotaloista 13 kpl ovat maavaraisia ja näiden varjotalojen alueelta valumavedet johdetaan käsiteltäväksi tasausaltaaseen, joka on varustettu HDPE
kalvolla. Tasausaltaasta vedet johdetaan maaperäsuodatukseen. Muut nykyiset varjotalot ovat varustettu vesitiiviillä lanta-alustoilla ja myös uudet rakennettavat varjotalot
varustetaan vesitiiviillä lanta-alustoilla. Vesitiiviiltä lanta-alustoilta kerättävät vedet/virtsa johdetaan umpisäiliöihin.
Varjotalojen lanta-alustoilla käytetään kuivikkeena pääasiassa olkea ja turvetta. Lanta
poistetaan varjotalojen alta 1-2 kertaa vuodessa. Tarha-alueella on noin 1 620 m3:n
lantala. Lanta ja vesitiiviiltä lanta-alustoilta kerättävät virtsa ja suotovedet käytetään
pelloilla lannoitteena. Lantaa toimitetaan myös Evijärven Kompostointi Lantalinkki
Osuuskunnan kompostointilaitokseen.
Rehusiilojen ja rehunjakolaitteiden pesuvedet johdetaan umpisäiliöön. Sosiaalitilojen
jätevedet johdetaan erilliseen umpisäiliöön. Itsestään kuolleet eläimet, enintään 800
kg/ vuosi, poltetaan tarha-alueella sijaitsevassa polttokontissa (Barenza).
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa Storvikin Turkis Oy:n ympäristölupahakemuksesta. Hakemuksen mukaisesti toiminta on nykyisen
ympäristölainsäädännön mukaista.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola, 044-3699446, sähköposti:
etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi
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KIRKONKYLÄN KOULUN VESIKATTEEN UUSIMINEN
Tekla 31§
21.4.2015

Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari
Talousarvion investointiosassa on varattu rahaa Kirkonkylän koulun vesikatteen uusimiseen vuodelle 2015.
Kirkonkylän koulussa on tiilikate, jossa on ilmentynyt vuotoja vuosien aikana. Vuodot
aiheutuvat kattotiilien haljetessa. Kattotiilien halkeamiset johtuvat lumen painosta,
lämpötilan vaihteluista ja osittain ilkivallan seurauksena.
Halkeamavuotojen lisäksi koulurakennuksen pitkät jiirirakenteet yhdistettynä rakentamisaikakautensa rakennustapaan aiheuttavat sulamisvesien johtumista rakennuksen yläpohjarakenteisiin. Tästä syystä koulurakennuksen tiilikate tulisi vaihtaa peltikatteeseen.
Mikäli vesikatetta ei korjata voi rakennukselle aiheutua mittavia vahinkoja yläpohjarakenteiden kastuessa.
Hallintosäännön 30§ kohta 9 mukaan päätäntävalta yli 75.000 €:n remontin aloittamisesta on kunnanhallituksella.
Ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että Kirkonkylän koulun
vesikatteen uusiminen toteutetaan ja urakasta pyydetään tarjoukset. Lisäksi tekninen
lautakunta ehdottaa että tiilikate muutetaan peltikatteeksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_______

Khall § 94
27.4.2015

Kirkonkylän koulun vesikatteen uusiminen ylittää julkisten hankintojen kansallisen
kynnysarvon, joka on 150 000 €. Rakennusurakka tulee näin ollen kilpailuttaa HILMA:ssa.
Vanhan tiilikatteen väri sopii kyseiselle rakennukselle, joten materiaalimuutoksen yhteydessä peltikatteen väri tulisi pysyä mahdollisimman lähellä nykyistä väritystä.
Vesikaton kaltevuus ja pitkät jiirirakenteet huomioiden peltikatteen tyyliksi soveltuisi
parhaiten konesaumapeltikate tai sitä jäljittelevä Ruukin classic.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Evijärven kirkonkylän koulun
vesikatteen korjaus toteutetaan. Tarjoukset pyydetään julkisten hankintojen kilpailutusjärjestelmä HILMA:ssa sekä suoraan yrityksille suunnatulla tarjouspyynnöllä.
Kunnanhallitus päättää lisäksi, että urakkatarjoukset pyydetään konesaumapeltikatteella ja vaihtoehtoisesti Ruukin classic peltikatteella. Peltikatteen väri tulee olla mahdollisimman lähellä nykyistä tiilikatteen väriä.
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Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tuomo Saari kutsuttiin paikalle tämän pykälän ajaksi klo 19.05 – 19.12.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. 044 7699 550, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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ESKOON SOSIAALIASIAMIEHEN RAPORTTI VUODELTA 2014 TIEDOKSI
Khall § 95
27.4.2015

Valmistelija: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on lähettänyt jäsenkunnille tiedoksi sosiaaliasiamiehen raportin vuodelta 2014.
Sosiaaliasiamies palvelee 17 kunnan asukkaita, jonka väestöpohja on 178.000 asukasta. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä tuottaa Evijärven lisäksi sosiaaliasiamiespalvelut seuraaville kunnille: Alajärvi, Alavus, Ilmajoki, Isojoki, Jalasjärvi, Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Soini, Teuva,
Vimpeli ja Ähtäri. Palvelun tuottaminen perustuu kuntakohtaiseen sopimukseen, jonka mukaan kunta korvaa palvelusta Eskoolle 0,45 €/asukas.
Sosiaaliasiamiehen tehtävän määrittelee laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja
oikeuksista (24 §). Ydintehtävät ovat asiakasneuvonta, asiakkaan avustaminen muistutusten tekemisessä, tiedottaminen asiakkaan oikeuksista, toimiminen asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja kehittämiseksi sekä asiakkaan oikeuksien ja aseman kehityksen seuraaminen kunnissa ja vuosittaisen selvityksen antaminen kunnanhallitukselle. Sosiaaliasiamiehen raportin mukaan ei vuonna 2014 ollut yhtään yhteydenottoa
ja vuonna 2013 Evijärveltä yksi yhteydenotto sosiaaliasiamiehelle.
Raportti jaetaan esityslistan mukana.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen sosiaaliasiamiehen
raportin vuodelta 2014.
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 § 96
27.4.2015

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:
Sivistyslautakunta 14.4.2015.

Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset:
Kunnanhallituksen pj:
Päätös § 2
Kunnanjohtaja:
Päätökset §:t 13, 15, 18
Sivistystoimenjohtaja:
Päätökset §:t 163, 165-168, 170
Kunnaninsinööri:
Päätökset §:t 56, 57, 61, 66, 68
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päättää, että niitä ei oteta kuntalain 51 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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ILMOITUSASIAT
Khall § 97
27.4.2015

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat
tutustumista varten nähtävänä kokouksessa.
1. Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen pöytäkirja 16.3.2015.
2. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallituksen pöytäkirja 18.3.2015.
3. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen: Talousjohtajan viranhaltijapäätös
19.3.2015 § 5: Vuokrasopimuksen irtisanominen/Evijärven Antintupa.
4. Museovirasto 19.3.2015 Dnro 171/15/MUS: Museovirasto on myöntänyt
Väinöntalo – Järviseudun museolle tuulimyllyn kunnostamiseen avustusta
5 500 euroa.
5. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 23.3.2015, jolla se on myöntänyt
valtion erityisavustusta ryhmäkokojen pienentämiseen. Evijärven kunta
saa 5 000 euroa.
6. Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunnan pöytäkirja 24.3.2015.
7. Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto: Muistio 25.3.2015 monialaisesta yhteispalveluneuvottelusta Seinäjoella.
8. Järviseudun koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirja
26.3.2015.
9. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hallituksen pöytäkirjanote
27.3.2015 § 27: Kuntayhtymän strategian päivitys.
10. Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoa 14/2015: Käräjäoikeusverkoston
kehittäminen.
11. Kuntaliiton yleiskirje 7.4.2015 5/2015: Muutoksia maankäyttö- ja rakennuslakiin – tehokkuutta maapolitiikan hoitoon ja kaavoituksen sujuvuuteen, uutena näkökulmana maankäytön suunnittelussa kilpailun toimivuus.
12. Kuntatyönantajat yleiskirje 8.4.2015 5/2015: Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2014-2016) yleiskorotus
1.7.2015 lukien.
13. Pietarsaaren kaupunginhallituksen pöytäkirjanote 13.4.2015 § 166: Kuntarakenneselvityksen jatkoneuvottelut: Evijärvi ja Pietarsaari.
14. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 16.4.2015 Dnro 3521/1/13 ympäristölupaa koskevaan valitukseen. Valittaja Alholmens Kraft Ab ja päätös jota
valitus koskee on Vaasan hallinto-oikeus 14.10.2013 nro 13/0433/3. Valitus on hylätty. Hallinto-oikeuden lopputulosta ei muuteta.
15. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kuntakirje 21.4.2015: Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle.
16. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 22.4.2015 antanut päätöksen nro 70/2015/1, joka on hylkäyspäätös hakemuksesta, joka koski perustettavaa biokaasulaitosta, hakijana Ari-Pekka Kontiainen / Evibio Oy.
17. Kiinteistönluovutusilmoituksia 9 kpl.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa
saatetuksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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SALAINEN
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RAKENNUSOIKEUDEN LUOVUTUS ATENO OY:LLE KIINTEISTÖLTÄ POHJANTIE 1
52-401-2-278

Khall § 99
27.4.2015

Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari
Evijärven kunnaninsinööri, rakennustarkastaja ja Ateno Oy:n Kari Koivisto ovat keskustelleet Ateno Oy:n tarpeesta laajentaa teollisuushalliaan n.500-1000 m². Ateno Oy
sijaitsee Evijärven teollisuusalueella osoitteessa Kärritie 5. Alue on teolliselle tuotannolle kaavoitetulla alueella, jolla on voimassa ohjeellinen tonttijako. Ateno Oy on aikaisempien laajennusten myötä kasvattanut teollisuushallinsa pinta-alaa siten, ettei
kyseisellä kiinteistöllä ole enää riittävästi rakennusoikeutta jäljellä.
Teollisuusalueen korttelissa 201 on voimassa ohjeellinen tonttijako. Ohjeellisen tonttijaon mukaan yhdellä tontilla voi olla useampia eri kiinteistöjä. Ohjeellisen tonttijaon
mukaisesti samalla tontilla olevat kiinteistöt voivat luovuttaa rakennusoikeuttaan saman tontin sisällä toiselle kiinteistölle. Tällöin luovuttavalta kiinteistöltä rakennusoikeus vähenee.
Kaavaote liitteenä 5, kiinteistörekisteriote liitteenä 6

Korttelin 201 tontilla numero 4 sijaitsee Hyötykäyttöasema, Kiinteistö Oy Evineliöt ja
Ateno Oy.
Evijärven kunta omistaa teollisuusalueen korttelista 201, tontilta 4 kiinteistön Pohjantie 1 52-401-2-278, jolla sijaitsee hyötykäyttöasema.
Kiinteistöllä, jossa hyötykäyttöasema sijaitsee, on rakennusoikeutta n.1600 m².
Hyötykäyttöasemalla ei ole tarvetta rakennuksille, joten Evijärven kunnalla on mahdollisuus siirtää Pohjantie 1 kiinteistöltä rakennusoikeutta Ateno Oy:n omistamalle
kiinteistölle 1000 m².
Rakennusoikeuden luovutus mahdollistaisi Ateno Oy:lle teollisuushallin laajentamisen
ja tuotantokoneiden investointimahdollisuuden jo vuoden 2015 kesällä.
Rakennusoikeuden luovuttamisen rahallisesta korvauksesta on keskusteltu Ateno
Oy:n kanssa ja He hyväksyvät kunnan esittämän korvaus ehdotuksen. Korvaushinta
rakennusoikeuden luovutukselle olisi sama kuin neliöhinta teollisuustontteja myytäessä. Evijärven kunta myy teollisuudelle kaavoitettuja tontteja hintaan 1€/m². Tällöin rakennusoikeuden luovuttamisen korvaushinnaksi muodostuu 1000 €. Korvaushintaa ei
palauteta, mikäli esim. kaavoituksen myötä rakennusoikeudet kasvaisivat.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää seuraavaa:
- Evijärven kunta luovuttaa korttelista 201, tontilla 4 sijaitsevalta kiinteistöltä Pohjantie 1 52-401-2-278 rakennusoikeutta 1000 m² Ateno Oy:n omistamalle kiinteistölle Ateno 52-401-2-317.
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Rakennusoikeuden luovutus on voimassa Ateno Oy:n vain vuonna 2015 hakemaa teollisuushallin laajennuksen rakennuslupaa varten.
Rakennusoikeuden luovuttamisesta peritään korvausta 1000 €, joka laskutetaan
rakennuslupamaksun yhteydessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tuomo Saari kutsuttiin paikalle tämän pykälän ajaksi klo 19.33 – 19.54.
Terhi Kultalahti poistui esteellisinä (yhteisöjäävi) pykälän käsittelyn ajaksi klo 19.40 –
19.55.
Puheenjohtanaja toimi pykälän ajan Ilmari Sulkakoski.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari puh. 044 – 7699 550,
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

85, 86, 88, 89, 93, 95, 96, 97

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

87, 90, 91, 92, 94, 98, 99

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

87, 90, 91, 92, 94, 98, 99

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

