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103 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 103 
24.6.2019  

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

104 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 104 
24.6.2019 Evijärven kunnan hallintosäännön 101 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukai-

sessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltä-
väksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan. 
 
Pöydälle on jaettu asia: Lausunnon antaminen Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuuristra-
tegiasta. Puheenjohtaja ehdotti, että asia käsitellään §:nä 134. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti: asia Lausunnon antaminen Etelä-Pohjanmaan lii-
ton kulttuuristrategiasta käsitellään §:nä 134  

 

105 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 105 
24.6.2019  

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Satu Ritala ja Aapo Kirsilä. 
 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Satu Ritala ja Aapo Kirsilä. 
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106 § VALTUUSTON 17.6.2019 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Khall § 106 
24.6.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 
 Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoi-

dosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden val-
vonnasta. 

 
Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on synty-
nyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että 
päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön 
panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston 17.6.2019 tekemät 
päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja kuuluvat valtuuston toimival-
taan, joten kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön. 

  
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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107 § PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN 

Khall § 107 
24.6.2018 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Hallintosäännön 113 §:n mukaan toimielimen pöytäkirja laitetaan nähtäville yleiseen 
tietoverkkoon kunnan verkkosivulle, kun pöytäkirja on tarkastettu (KuntaL 140 §). 
 
Samaa noudatetaan soveltuvin osin myös viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemiin 
päätöksiin. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen pöytäkirjat 
laitetaan nähtäville kunnan verkkosivulle pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. 
 
Viranhaltijapäätökset laitetaan soveltuvin osin nähtäville kunnan verkkosivulle. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7669 300, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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108 § KUNNANHALLITUKSEN LASKUJEN HYVÄKSYJIEN NIMEÄMINEN VUONNA 
2019 

Khall § 108 
24.6.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnan ja kunnanhallituksen 
laskut vuonna 2019 hyväksyy kunnanjohtaja ja kunnanjohtajan ollessa poissa tai 
muuten estynyt tämän sijainen hallintosäännön mukaisesti sivistystoimenjohtaja. 
Kunnanjohtajan laskut hyväksyy kunnanhallituksen puheenjohtaja. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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109 § KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET VUONNA 2019 

Khall § 109 
24.6.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 
 Hallintosäännön 95 §:n mukaan toimielin päättää vuoden ensimmäisessä kokoukses-

sa kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo 
kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle 
esityksen sen pitämisestä. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää pitää vuonna 2019 kokouksensa 
pääsääntöisesti kolmen viikon välein maanantaisin klo 17.00 kunnanhallituksen huo-
neessa. Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä kokouksia. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi  
 

  



EVIJÄRVEN KUNTA 24.6.2019 167 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

110 § KOULUKESKUKSEN JA KIRKONKYLÄN KOULUN JA KOULUALUEEN KEHIT-
TÄMISSUUNNITELMA 

Siv.ltk § 45 
19.6.2018 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Kirkonkylän koulu sekä keskikoulun ja lukion liikunnanopettaja ovat vuoden alussa 
esittäneet sivistyslautakunnalle huolensa sisäliikuntatilojen riittävyydestä ja opetus-
suunnitelman mukaisen opetuksen toteuttamismahdollisuuksista. Sivistyslautakunta 
on merkinnyt kirjeet tiedokseen ja keskustellut asiasta.  
 
Sivistyslautakunnan kokouksessa 29.5.2018 oli muissa asioissa keskusteluasiana 
koulukeskuksen sisäliikuntatilan riittävyys ja muut tilajärjestelyt koulukeskuksessa ja 
Kirkonkylän koulussa. Keskustelun tuloksena oli, että perustetaan työryhmä, jonka 
tehtävä on tehdä kokonaissuunnitelma tilatarpeista sekä tarvittavista toiminta- ja lii-
kunta-alueista. Suunnitelma tulee myös aikatauluttaa siten, että talousarviossa voi-
daan varata tarvittavat määrärahat kunakin vuonna. 
 
Lisäksi Evijärven kunnan strategian toimenpideohjelmassa vuosille 2018-19 painopis-
teen ”Asuminen ja hyvinvointi: Turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö sekä hyvinvoin-
nin ja terveyden edistäminen” tavoitteena 16 on ”Elinympäristöä ja vesistöjä paran-
tamalla lisätään niiden monipuolista hyödyntämistä ja viihtyisyyttä.” Tavoitteen yh-
deksi toimenpiteeksi on kirjattu ”Koulukeskuksen viihtyisyyden ja turvallisuuden li-
sääminen, tehdään alueen kokonaissuunnitelma ja neuvotellaan lisämaanhankinnas-
ta."  

 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää: 
1.  nimetä työryhmän, jonka tehtävänä on tehdä selvitys koulukeskuksen (Kirkonky-

län alakoulu, keskikoulu ja lukio) alueen kaikista tila- ja toimintapaikkatarpeista 
sekä tehdä alueen kokonaissuunnitelma ja aikatauluttaa sen toteuttaminen, 

2. nimetä työryhmään keskikoulun liikunnanopettajan, rehtorin, Kirkonkylän koulun 
johtajan, kunnaninsinöörin ja sivistystoimenjohtajan, 

3. nimetä sivistyslautakunnan edustajan työryhmään 
4. pyytää kunnanhallitusta nimeämään edustajansa työryhmään, 
5. että työryhmä voi tarvittaessa täydentää itseään. 
6. nimetä ryhmän koollekutsujaksi Päivi Lappisen 
 
Keskustelun kuluessa sivistyslautakunnan edustajaksi päätettiin yksimielisesti nimetä 
Jyrki Järvinen.  
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti, sivistyslautakunnan edustajaksi nimettiin 
yksimielisesti Jyrki Järvinen.  

 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Khall § 111 
25.6.2018  

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää edustajansa koulukeskuksen ja 
kirkonkylän koulun ja koulualueen kehittämisen -työryhmään,  
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Keskustelun kuluessa Marja-Leena Kultalahti ehdotti kunnanhallituksen edustajaksi 
Terhi Kultalahtea. Marita Huhmarsalo esitti kunnanhallituksen edustajaksi Jorma To-
losta. 
 
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaksi ehdotusta, joten asiassa järjestetään vaali 
niin, että jokainen sanoo vuorollaan kumpaa kannattaa. Enemmän kannatusta saanut 
valitaan edustajaksi ja toinen varajäseneksi. Vaalin äänestysehdotus hyväksyttiin. 
 
Terhi Kultalahti sai 5 ääntä (Jari Anttikoski, Aapo Kirsilä, Marja-Leena Kultalahti, Alina 
Niemi ja Terhi Kultalahti) ja Jorma Tolonen sai 2 ääntä (Marita Huhmarsalo ja Jorma 
Tolonen).  
 
Päätös: Kunnanhallituksen edustajaksi valittiin Terhi Kultalahti ja varajäseneksi Jor-
ma Tolonen. 

 
Khall § 110 
24.6.2019  

Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen ja kunnaninsinööri Tuomo Saari 
 

Sivistyslautakunnan perustama koulukeskuksen ja kirkonkylän koulun ja koulualueen 
kehittämisen -työryhmä on kokoontunut perustamisen jälkeen vuoden 2018 lopulla ja 
vuoden 2019 aikana. Rakentamistarpeiden selvityksen lisäksi työryhmän yhtenä tär-
keänä tavoitteena oli saada koulukeskuksen alueen liikennejärjestelyt turvalliseksi ja 
toimiviksi. 
 
Kunnanhallituksessa 25.3.2019 (§ 56) päätettiin, että Evijärvelle rakentaa uusi päivä-
koti sekä perustaa päiväkodin suunnittelutoimikunta. Suunnittelutoimikunnan tehtävä 
on ollut valmistella ehdotus Evijärven tarpeisiin mitoitetun päiväkodin koosta, tilaoh-
jelmasta ja paikasta. 
 
Rakentamistarpeiden asemoimiseksi koulukeskuksen alueelle sekä koulualueen lii-
kennejärjestelyiden selkeyttämiseksi ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi päätet-
tiin teetättää arkkitehdillä kokonaissuunnitelman koulukeskuksen alueesta työryhmien 
esitysten perusteella.  
 
Kokonaissuunnitelmassa on huomioitu alueella jo olevat rakennukset sekä tiedossa 
olevat koulukeskuksen alueen rakentamistarpeet: uuden päiväkodin asemointi ja ra-
kentaminen, hirsikoulun laajentaminen, liikuntasalin laajentaminen, tekojääradan 
asemointi ja rakentaminen, keskikoulun ja lukion välituntialueiden uudelleen järjestä-
minen, alueen pysäköintijärjestelmät sekä liikennejärjestelyiden- ja liikenneturvalli-
suuden parantaminen.   
 
Päiväkodin suunnittelutoimikunta ja koulualuetyöryhmä ovat tehneet hyvää yhteistyö-
tä. Työryhmillä oli yhteiskokous 18.6.2019, jossa käytiin läpi alueen kokonaissuunni-
telmaa ja suunnitteilla olevien rakennusten asemointi. Arkkitehti oli paikalla yhteisko-
kouksessa esittelemässä alueen kokonaissuunnitelma vaihtoehtoja perusteluineen. 
Tämän kokouksen linjausten mukainen alueen muokattu kokonaissuunnitelma on py-
kälän oheismateriaalina.  
 
Yhteiskokouksessa päiväkodin soveltuvimmaksi paikaksi todettiin päiväkodin raken-
taminen koulukeskuksen alueelle nykyisen nuorisotilan paikalle. Nuorisotiloja ollaan 
siirtämässä kunnantalolla oleviin entisiin päiväkodin tiloihin, joista osa on varattu nuo-
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risotilaksi. Kokonaissuunnitelmassa ehdotus uuden päiväkodin paikaksi koulukeskuk-
sen alueella on merkitty tunnuksella A1 
 
Vuoden 2019 aikana kirkonkylän alakoululla ja kirkonkylän koululla on tehty toimin-
nallisia muutoksia (päätöksen mukainen erityisluokan perustaminen sekä rinnakkais-
luokkien ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrän lisääntyminen). Lisäksi kou-
lulle on tulossa syksyllä 2019 lisää oppilaita. Tarve luokkatiloille on edellä mainituista 
syistä kasvanut. Ratkaisuna kunnanhallitus päätti 10.6.2019 § 95 laajentaa kirkonky-
län alakoulun hirsirakennusta ja esitti valtuustolle lisämäärärahan varaamista hirsira-
kennuksen laajentamista varten. Valtuusto hyväksyi lisämäärärahana (390 000 €) ko-
kouksessaan 17.6.2019. Hirsikoulua ollaan laajentamassa kolmella luokkatilalla, wc-
tiloilla sekä tarvittavilla aputiloilla. 

 
Aikataulullisesti koulukeskuksen alueen toteutukset ovat siten, että: 
- Jääkiekkokaukalon kääntö- ja muutostöiden (pohjarakenteet, jäädytysputkistot, 

hiekkatekonurmi ja uusi kaukalo) toteutus kesän ja syksyn 2019 aikana. Kylmä-
konekontin toimitus ja asentaminen syksyn 2020 aikana. 

- Hirsikoulun laajennuksen rakentaminen kesän ja syksyn 2019 aikana. 
- Päiväkodin suunnittelu syksyn 2019 aikana ja rakentaminen vuosien 2019 - 2020 

aikana. 
- Liikuntasalin laajennuksen suunnittelu syksyn 2019 aikana ja rakentaminen vuo-

den 2020 aikana. 
- Koulun liikenne- ja piha-alueiden tarkempi suunnittelu ja rakentaminen toteute-

taan alueen muiden rakentamishankkeiden yhteydessä siten, että ne toteutetaan 
vuosien 2019 - 2020 aikana. 

  
Arkkitehdin laatima koulualueen käyttösuunnitelma oheismateriaalina. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä koulukeskuksen alueen 
kokonaissuunnitelman jonka mukaan suunnitellaan ja toteutetaan alueelle suunnitteil-
la olevat rakennukset ja alueratkaisut. 
 
Keskustelun kuluessa Marita Huhmarsalo ehdotti, että koulukeskuksen alueen koko-
naissuunnitelma jätetään pöydälle piha- ja liikennejärjestelyiden osalta. 
 
Puheenjohtaja totesi, että Huhmarsalon esitystä pöydälle jätöstä ei kannatettu, joten 
se raukesi. 
 
Päätös: Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin. 

 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. 044 7699 550, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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111 § PÄIVÄKODIN SUUNNITTELUTOIMIKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSELLE JA 
RAKENTAMISTOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN 

Khall § 111 
24.6.2019  Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 

 
Evijärvellä on toiminut kesäkuusta 2018 alkaen työryhmän koulukeskuksen ja kirkon-
kylän koulun ja koulualueen kehittämiseksi ja maaliskuusta 2019 päiväkodin suunnit-
telutoimikunta. Päiväkodin sijaintiehdotukseksi on tarkentunut koulukeskuksen alue, 
joten näiden molempia työryhmien toiminta vaikuttaa koulualueen suunnitteluun ja 
kehittämiseen. Koulun alueelle on rakenteilla ja suunnitteilla paljon eri toiminteita. On 
tärkeää tehdä alueen kehittämisen pohjaksi kokonaissuunnitelma, että tiedetään mi-
ten alue saadaan mahdollisimman logistisesti toimivaksi ja selkeäksi sekä tiedetään 
mitä alueelle ollaan tekemässä ja mihin kohtaan.  
 
Alueen kokonaissuunnitelman laatiminen sekä päiväkodin ja muiden menossa ole-
vien rakennushankkeiden toteutus on vahvasti kuntastrategian mukaista toimintaa. 
Kuntastrategian toimenpideohjelmassa vuosille 2018–19 painopisteen ”Asuminen ja 
hyvinvointi: Turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö sekä hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen” tavoitteena 16 on ”Elinympäristöä ja vesistöjä parantamalla lisätään nii-
den monipuolista hyödyntämistä ja viihtyisyyttä.” Tavoitteen yhdeksi toimenpiteeksi 
on kirjattu ”Koulukeskuksen viihtyisyyden ja turvallisuuden lisääminen, tehdään alu-
een kokonaissuunnitelma ja neuvotellaan lisämaanhankinnasta." Kuntastrategian yksi 
palveluiden alle kirjattu päätavoite on "Kouluverkon kehittäminen sekä laadukkaan 
varhaiskasvatuksen ja kouluopetuksen varmistaminen". Uuden päiväkodin rakenta-
minen, eskaritilan laajentaminen sekä muut suunnitteilla olevat rakennushankkeet tu-
kevat vahvasti tämän tavoitteen toteutumista. Alueesta saadaan entistäkin paremmin 
toimiva ja hyvä oppimisympäristö käydä koulua sekä harrastaa monipuolisesti.  
Sivistyslautakunta on 19.6.2018 (§ 45) päättynyt perustaa työryhmän koulukeskuksen 
ja kirkonkylän koulun ja koulualueen kehittämiseksi. Tämä työryhmä puolestaan on 
selvittänyt koulukeskuksen (Kirkonkylän alakoulu, keskikoulu ja lukio) alueen tila- ja 
toimintapaikkatarpeita sekä teettänyt alueelle kokonaissuunnitelman.   
 
Koulualueen kokonaissuunnitelman on laatinut arkkitehti Jyrki Tuomela Alajärveltä. 
Kokonaissuunnitelmassa on huomioitu alueelle tulossa olevat rakennukset ja niiden 
asemointi sekä selkeytetty alueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyitä. Koulualueen ko-
konaissuunnitelmasta päätetään pykälässä 110, jonka liitteenä on alueen kokonais-
suunnitelma, josta näkyy myös päiväkodin suunniteltu paikka. 
 
Kunnanhallituksessa 25.3.2019 (§ 56) päätettiin, että Evijärvelle suunnitellaan ja ra-
kennetaan uusi päiväkoti. Samassa pykälässä päätettiin perustaa päiväkodin suunnit-
telutoimikunta. Suunnittelutoimikunnan tehtävä on ollut valmistella ehdotus Evijärven 
tarpeisiin mitoitetun päiväkodin koosta, tilaohjelmasta ja paikasta.  
 
Päiväkodin suunnittelutoimikunta on valmistellut ehdotusta päiväkodin koosta, tilaoh-
jelmasta ja paikasta. Päiväkodin suunnittelutoimikunnan näkemyksen mukaan uusi 
päiväkoti tulisi tehdä kaksi ryhmäiseksi siten, että molempien ryhmien neliömitoitus 
olisi 24 lapselle ja että toisen ryhmän tila voi olla jaettavissa kahdeksi pienemmälle 
ryhmälle sopivaksi. Suunnittelutoimikunnan arvion mukaan tilaa tarvitaan noin 7-8 
m2/lapsi. Näin ollen päiväkodin tilojen tarve toimintatiloina olevalle hyötyalalle on 
336–384 m2, jonka lisäksi tulee varata riittävästi varastotilaa sekä toimisto- ja neuvot-
telutiloja. Arkkitehdiltä 20.6.2019 saadun mallipäiväkodin perusteella päiväkodin koko 
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on noin 8,9 m2 per lapsipaikka. 48 paikkaiselle päiväkodille tämä tarkoittaisi 427,2 m2. 
Kokonaisuutena Evijärvelle rakennettavan päiväkodin kerrosala tulee olemaan noin 
380–450 m2 lopullisista tilaratkaisuista riippuen.  

Viime vuosina lähialueella rakennettujen päiväkotien toteutuneet rakentamiskustan-
nukset ovat olleet noin 1.900 – 2.500 €/m². Kokonaiskustannukset riippuvat raken-
nuksen koosta ja muusta toteutuksesta. Uuden päiväkodin rakentamisen kokonais-
kustannuksiksi muodostuu noin 1 000 000 € (alv 0 %). Investointikustannus jakautuu 
alustavasti vuosille 2019–2020. 

Suunnittelutoimikunnan ehdotus päiväkodin tilaohjelmaksi on: jakelukeittiö, ruokailuti-
la (kaksi erillistä, jotka toimivat myös ryhmätiloina tai erillinen ruokailutila, joka yhdis-
tettävissä salitilaan + ryhmätilat), nukkarit x 2, pienryhmätiloja/leikkihuoneita riittäväs-
ti, lasten wc-tilat (iso tila, jossa erilliset kopit ja pikkupöntöt), omat kuraeteiset (omilla 
sisäänkäynneillä + erilliset naulakkopaikat), muunneltava salitila (sali saisi olla erilli-
nen, suljettu =ei läpikäyntiä), salitavaroiden varasto, askarteluvarasto, kuivaushuone 
(ei vain kuivauskaapit), henkilökunnan sosiaalitilat, suunnittelutilat + toimistotila ja sii-
voushuone. 
 
Aiemmassa pykälässä 25.3.2019 (§ 56) linjattiin, että suunnittelutoimikunnan ehdo-
tuksen jälkeen päiväkodin rakentamiseen nimetään erikseen rakentamistoimikunta. 
Rakentamistoimikunta huomioi suunnittelutoimikunnan ehdotuksen päiväkodin raken-
tamisessa. Rakentamistoimikunta suunnitteluttaa päiväkodin suunnittelutoimikunnan 
ehdotuksen pohjalta ja kunnanhallitus hyväksyy lopullisen huonetilaohjelman. 
Alueen kokonaissuunnitteluun liittyen järjestettiin näiden kahden työryhmän (työryh-
mä koulukeskuksen ja kirkonkylän koulun ja koulualueen kehittämiseksi sekä päivä-
kodin suunnittelutoimikunta) yhteiskokous 18.6.2019, jossa käytiin läpi päiväkodin 
paikkaa ja alueen kokonaissuunnitelmaa.  
 
Yhteiskokouksessa päiväkodin soveltuvimmaksi paikaksi todettiin päiväkodin raken-
taminen nykyisen nuorisotilan paikalle koulukeskuksen alueelle. Nuorisotiloja ollaan 
siirtämässä kunnantalolla oleviin entisiin päiväkodin tiloihin, joista osa on varattu tila 
nuorisotilaksi. Loppuosaan entisiä päiväkodin tiloja on tulossa vuokralle 1.9.2019 al-
kaen kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Samassa aikataulussa on suunnitteilla toteuttaa 
nuorisotilojen siirto uusiin tiloihin.  
 
Kyseisessä päiväkodin paikkavaihtoehdossa nykyinen nuorisotilana toimiva rakennus 
sekä sen vieressä oleva asuinrakennus purettaisiin. Tämä paikka on nähty päiväko-
dille hyväksi logistisesti, ruokahuollon hoitamisen sekä koulukeskuksen tarjoamien 
välineiden, tilojen ja palveluiden kannalta. Päiväkoti voi hyödyntää koulukeskuksen ti-
loja ja muita palveluita sekä valmistumassa olevaa liikuntaleikkipuistoa toiminnas-
saan. Päiväkodin paikasta päätetään alueen kokonaissuunnitelman hyväksymisen 
yhteydessä pykälässä 110. 
 
Päiväkodin rakentamisessa on ollut puheena käyttää mahdollisesti hankkeen kilpailu-
tuksessa neuvottelumenettelyä, jossa tarjoajat tekevät ehdotuksensa päiväkodin ra-
kentamisen toteuttamista. Päiväkodin rakentaja sekä lopullinen toteutus tarkentuvat 
neuvottelumenettelyssä.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: kunnanhallitus päättää, että 
1. päiväkodin rakentamiseen perustetaan rakentamistoimikunta, jonka tehtävänä on 

suunnitteluttaa ja rakennuttaa Evijärvelle uusi päiväkoti neuvottelumenettelyllä. 
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2. toimikuntaan nimetään kunnaninsinööri, kunnanjohtaja, rakennusmestari, kirkon-
kylän koulun rehtori, kunnanhallituksen edustaja, teknisen lautakunnan puheen-
johtaja sekä sivistyslautakunnan puheenjohtaja, päiväkodin johtaja sekä päiväko-
din vanhempien edustaja. Kunnaninsinööri toimii ryhmän koollekutsujana ja sih-
teerinä. 

3. kunnanhallitus nimeää edustajansa rakentamistoimikuntaan ja 
4. rakentamistoimikunta huomioi päiväkodin suunnittelutoimikunnan näkemykset 

päiväkodin rakentamisessa. 

Keskustelun kuluessa kunnanhallitus päätti nimetä puheenjohtajan edustajakseen 
työryhmään. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus nimesi ryhmään edustajakseen 
Jari Anttikosken. 
  
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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112 § KUNNANHALLITUKSEN HENKILÖSTÖJAOSTON VALITSEMINEN KUNNAN-
HALLITUKSEN TOIMIKAUDEKSI 

Khall § 112  
24.6.2019  Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Hallintosäännön 5 §:n mukaan kunnanhallitus valitsee keskuudestaan henkilöstöjaos-
ton henkilöstöasioiden käsittelyä varten. Hallintosäännön 6 § mukaan henkilöstöjaos-
ton toimikausi on sama kuin kunnanhallituksen. 
 
Hallintosäännön 7 § 3 momentin mukaan kunnanhallitus valitsee henkilöstöjaostoon 
kolme jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Jäsenet ja varajäsenet vali-
taan kunnanhallituksen jäsenten keskuudesta.  

 
Hallintosäännön 8 § mukaan kunnanhallitus valitsee henkilöstöjaoston jäsenten kes-
kuudesta puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää henkilöstöjaostoon toimikaudek-
seen kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, sekä valitsee jäsenten 
keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
 
Jari Anttikoski ehdotti puheenjohtajaksi Jari Anttikoskea hänen varajäsenekseen Ali-
na Niemeä, varapuheenjohtajaksi Marja-Leena Kultalahtea ja hänen varajäsenek-
seen Jorma Tolosta ja jäseneksi Aapo Kirsilää ja hänen varajäsenekseen Satu Rita-
laa. 

 
Päätös: Kunnanhallitus valitsi henkilöstöjaoston seuraavasti: 
 
Varsinainen jäsen  Varajäsen 
Jari Anttikoski (pj)  Alina Niemi 
Marja-Leena Kultalahti (vpj) Jorma Tolonen 
Aapo Kirsilä   Satu Ritala 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7669 300, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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113 § KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN LAUTAKUNTIIN KUN-
NANHALLITUKSEN TOIMIKAUDEKSI 

Khall § 113 
24.6.2019  Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Kuntalain 90 §:n mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan 
tarpeelliset määräykset mm. kunnanhallituksen edustajan läsnäolosta ja puheoikeu-
desta toimielinten kokouksissa.  

 
Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä ei ole pakollinen. Kunnanhallitus 
vastaa kuitenkin kunnan hallinnosta ja sen yhteensovittamisesta, joten edustajan läs-
näolo- ja puheoikeus tärkeimmissä elimissä on tarpeellinen. 
 
Hallintosäännön 105 §:n mukaan kunnanhallitus voi nimetä varsinaisten jäsentensä 
keskuudesta edustajansa muihin toimielimiin, ei kuitenkaan keskusvaalilautakuntaan, 
vaalilautakuntiin ja tarkastuslautakuntaan. Edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus sii-
nä toimielimessä, johon hänet on nimetty.  
 
Kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla on suoraan hallintosäännön 
mukaan läsnäolo- ja puheoikeus kunnan eri toimielinten kokouksissa. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää toimikaudekseen edustajansa si-
vistyslautakuntaan ja tekniseen lautakuntaan. 
 
Jari Anttikoski ehdotti tekniseen lautakuntaan Satu Ritala ja sivistyslautakuntaan Mar-
ja-Leena Kultalahtea. 
 
Päätös: Kunnanhallitus nimesi edustajakseen sivistyslautakuntaan Marja-Leena Kul-
talahden ja tekniseen lautakuntaan Satu Ritala. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7669 300, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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114 § YHTIÖKOKOUSEDUSTAJIEN VALITSEMINEN KUNNAN OMISTAMIIN OSAKE-
YHTIÖIHIN KUNNANHALLITUKSEN TOIMIKAUDEKSI 

 
Khall § 114 
24.6.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Evijärven kunnalla on kolme asunto-osakeyhtiötä, joista kunnan omistusosuus on  
100 %. Nämä ovat As Oy Evijärven Tervahauta, As Oy Nykälänaho ja As Oy Kulta-
lahti I. Kunnan tulee nimetä asunto-osakeyhtiöihin yhtiökokousedustajansa. 
 
Evijärven kunta omistaa 1.1.2011 perustetun Evilämpö Oy:n osakekannan kokonaan 
(yhtiö rekisteröity 15.2.2011). Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan 
osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajat 
voivat 1 momentin estämättä yhtiökokousta pitämättä yksimielisesti päättää yhtiöko-
koukselle kuuluvasta asiasta. 
 
Hallintosäännön 18 §:n kohdan 27. mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat 
osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin, joissa kunta on osakkaa-
na tai jäsenenä. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää toimikaudekseen yhtiökokous-
edustajansa omistamiinsa asunto-osakeyhtiöihin, As Oy Evijärven Tervahauta, As Oy 
Nykälänaho ja As Oy Kultalahti I sekä Evilämpö Oy:n yhtiökokouksiin.  
 
Jorma Tolonen ehdotti Aapo Kirsilää kaikkiin edellä mainittuihin yhtiöihin. 

 
Päätös: Valittiin Aapo Kirsilä edustajaksi As Oy Evijärven Tervahauta, As Oy Nykä-
länaho ja As Oy Kultalahti I sekä Evilämpö Oy:n yhtiökokouksiin. 

 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7669 300, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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115 § EDUSTAJIEN VALITSEMINEN JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KAN-
NATUSYHDISTYKSEEN KUNNANHALLITUKSEN TOIMIKAUDEKSI 

Khall § 115 
24.6.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Järvilakeuden Kansalaisopiston Kannatusyhdistys ry ylläpitää Järvilakeuden  
Kansalaisopistoa. Yhdistykseen kuuluu Evijärven ja Lappajärven kunnat sekä Kauha-
van kaupunki. Kannatusyhdistykseen on sen sääntöjen mukaan jokaisella jäsenkun-
nalla oikeus lähettää yksi edustaja jokaista asukasmäärän alkavaa tuhatta kohden, 
siten, että tuhannen asukkaan jäsenkunnalla on oikeus valtuuttaa yksi edustaja, yli 
tuhannen, mutta enintään kahden tuhannen asukkaan jäsenkunnalla on oikeus val-
tuuttaa kaksi edustajaa, yli kahden tuhannen, mutta enintään kolmen tuhannen asuk-
kaan jäsenkunnalla on oikeus valtuuttaa kolme edustajaa yhdistyksen kokoukseen. 
 
Hallintosäännön 18 §:n kohdan 27. mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat 
osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin, joissa kunta on osakkaa-
na tai jäsenenä. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee Järvilakeuden Kansalaisopiston 
Kannatusyhdistykseen toimikaudekseen kolme edustajaa ja heille varaedustajat. 

 
Jari Anttikoski ehdotti edustajaksi Juha Vinkanharju ja varaedustajaksi Vily Kattila-
koskea, edustajaksi Rita Haapasaarta ja varaedustajaksi Sakari Lehtoa sekä edusta-
jaksi Tarja Jokelaa ja varaedustajaksi Jyrki Järvistä. 
 
Päätös: Edustajiksi Järvilakeuden Kansalaisopiston Kannatusyhdistykseen valittiin: 
 
Varsinainen edustaja  Varaedustaja 
Juha Vinkanharju  Vily Kattilakoski 
Rita Haapasaari  Sakari Lehto 
Tarja Jokela   Jyrki Järvinen 

 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7669 300, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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116 § YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALITSEMINEN AB EKOROSK OY:ÖÖN KUN-
NANHALLITUKSEN TOIMIKAUDEKSI 

Khall § 116   
24.6.2019  Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Evijärven kunta on osakkaana Ab Ekorosk Oy:ssä. Yhtiöjärjestyksessä ei määrätä 
osakkaan yhtiökokousedustajan nimeämisestä. Evijärven kunnalla on ollut yksi edus-
taja Ab Ekorosk Oy:n yhtiökokouksissa. 

 
Hallintosäännön 18 §:n kohdan 27. mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat 
osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin, joissa kunta on osakkaa-
na tai jäsenenä. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee toimikaudekseen edustajansa ja 
hänelle varaedustajan Ab Ekorosk Oy:n yhtiökokouksiin. 
 
Jorma Tolonen ehdotti edustajaksi Aapo Kirsilää ja varaedustajaksi Terhi Kultalahtea. 
 
Päätös: Valittiin yhtiökokousedustajaksi Aapo Kirsilä ja varaedustajaksi Terhi Kulta-
lahti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7669 300, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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117 § YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALITSEMINEN JÄRVINET OY:ÖÖN KUNNAN-
HALLITUKSEN TOIMIKAUDEKSI 

Khall § 117  
24.6.2019  Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Evijärven kunta on osakkaana Järvinet Oy:ssä. Evijärven kunnalla on yksi edustaja 
yhtiökokouksessa. 
 
Hallintosäännön 18 §:n kohdan 27. mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat 
osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin, joissa kunta on osakkaa-
na tai jäsenenä. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee toimikaudekseen Järvinet Oy:n 
yhtiökokouksiin edustajan ja varaedustajan. 
 
Jorma Tolonen ehdotti edustajaksi Juha Alkiota ja varaedustajaksi Terhi Kultalahtea. 
 
Päätös: Valittiin Järvinet Oy:n yhtiökokousedustajaksi Juha Alkio ja varaedustajaksi 
Terhi Kultalahti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7669 300, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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118 § YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALITSEMINEN KIINTEISTÖ OY EVIJÄRVEN 
KUNNANVIRASTON YHTIÖKOKOUKSIIN KUNNANHALLITUKSEN TOIMIKAUDEKSI 

Khall § 118 
24.6.2019  Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Evijärven kunta on osakkaana Kiinteistö Oy Evijärven Kunnanvirastossa, omistus-
osuus on 80 %. Kunnan tulee nimetä edustajansa kiinteistöosakeyhtiön yhtiökoko-
uksiin. 

 
Hallintosäännön 18 §:n kohdan 27. mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat 
osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin, joissa kunta on osakkaa-
na tai jäsenenä. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee toimikaudekseen Kiinteistö Oy 
Evijärven kunnan-viraston yhtiökokouksiin edustajansa ja hänelle varaedustajan. 

 
Satu Ritala ehdotti yhtiökokousedustajaksi Marja-Leena Kultalahtea ja varaedusta-
jaksi Jari Anttikoskea. 

 
Päätös: Valittiin yhtiökokousedustajaksi Marja-Leena Kultalahti ja varaedustajaksi 
Jari Anttikoski. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7669 300, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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119 § EDUSTAJAN VALITSEMINEN ETELÄ-POHJANMAAN KORKEAKOULUYHDIS-
TYKSEEN KUNNANHALLITUKSEN TOIMIKAUDEKSI 

Khall § 119  
24.6.2019   Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Evijärven kunta on jäsenenä Etelä-Pohjanmaan Korkeakouluyhdistyksessä. Yhdis-
tyksen varsinaisia kokouksia varten kunnan tulee valita edustajansa ja hänelle henki-
lökohtainen varaedustaja. 
 
Hallintosäännön 18 §:n kohdan 27. mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat 
osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin, joissa kunta on osakkaa-
na tai jäsenenä. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee toimikaudekseen Etelä-
Pohjanmaan Korkeakouluyhdistyksen varsinaisiin kokouksiin edustajansa ja hänelle 
varaedustajan. 

 
Marita Huhmarsalo ehdotti edustajaksi Heta-Mari Hernesniemeä. Jorma Tolonen 
kannatti ja esitti varaedustajaksi Alina Niemeä. 

 
Jari Anttikoski ehdotti edustajaksi Juha Niemissaloa ja varaedustajaksi Alina Niemeä. 
 
Koska oli tehty enemmän ehdotuksia kuin oli täytettäviä paikkoja, asiasta oli järjestet-
tävä vaali. Vaalissa Juha Niemissalo varsinaisena edustajana ja Alina Niemi vara-
edustajana sai 3 ääntä ja Heta-Mari Hernesniemi varsinaisena edustajana sekä Ali-
nan Niemi varaedustajana sai 3 ääntä. Äänten mentyä tasan suoritettiin arvonta, jon-
ka perusteella valituksi tulivat Juha Niemissalo varsinaiseksi edustajaksi ja Alina 
Niemi varaedustajaksi. 

 
Päätös: Valittiin Juha Niemissalo varsinaiseksi edustajaksi ja Alina Niemi varaedus-
tajaksi. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7669 300, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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120 § EDUSTAJAN VALITSEMINEN VÄINÖ TUOMAALAN MUSEOSÄÄTIÖN HALLI-
TUKSEEN KUNNANHALLITUKSEN TOIMIKAUDEKSI  

Khall § 120 
24.6.2019  Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Väinö Tuomaalan museosäätiön 26.5.2003 hyväksyttyjen sääntöjen §:n 5 mukaan 
säätiön hallitukseen kuuluu kahdeksan neljäksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä.  
Perustajan, Väinö Tuomaalan, lapset määräävät hallitukseen neljä jäsentä. 
Etelä-Pohjanmaan Kotiseutu- ja museoyhdistys ry määrää yhden, Etelä-Pohjanmaan 
Liitto yhden, Evijärven kunta ja Evijärven seurakunta yhdessä yhden sekä Evijärven 
Alapään nuorisoseura ry yhden jäsenen. 
 
Hallintosäännön 18 §:n kohdan 27. mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat 
osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin, joissa kunta on osakkaa-
na tai jäsenenä. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee toimikaudekseen Väinö Tuomaa-
lan museosäätiön hallitukseen edustajan ja hänelle varaedustajan.  

 
Marita Huhmarsalo ehdotti edustajaksi Teemu Kaurista ja varaedustajaksi Vily Katti-
lakoskea. 

 
Päätös: Valittiin edustajaksi Teemu Kauris ja varaedustajaksi Vily Kattilakoski. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7669 300, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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121 § EDUSTAJAN VALITSEMINEN ÄHTÄVÄNJOEN NEUVOTTELUKUNTAAN KUN-
NANHALLITUKSEN TOIMIKAUDEKSI 

Khall § 121 
24.6.2019  Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Jokilaaksojen ja Luodon-Öjanjärven vesiasioiden yhteistoimintaa varten on Ympäris-
tökeskus aikoinaan perustanut pysyvän alueen kuntien ja vesistön eri käyttäjäryh-
mien edustajista koostuvan neuvottelukunnan. Neuvottelukunta toimii ELY-keskuksen 
hallinnoimana. Evijärven kunta on jäsenenä neuvottelukunnassa.  

 
Hallintosäännön 18 §:n kohdan 27. mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat 
osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin, joissa kunta on osakkaa-
na tai jäsenenä. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee toimikaudekseen edustajan ja 
hänelle varaedustajan Ähtävänjoen neuvottelukuntaan. 
 
Jari Anttikoski ehdotti Janne Koskimäkeä ja varaedustajaksi Jari Anttikoskea. 
 
Päätös: Valittiin edustajaksi Janne Koskimäki ja varaedustajaksi Jari Anttikoski. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7669 300, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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122 § EDUSTAJAN NIMEÄMINEN ÄHTÄVÄNJOEN SÄÄNNÖSTELYTOIMIKUNTAAN 
KUNNANHALLITUKSEN TOIMIKAUDEKSI 

Khall § 122 
24.6.2019  Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Ähtävän-, Purmon-, Kruunupyyn- ja Kovjoen neuvottelukunta on perustanut Ähtävän-
joen säännöstelytoimikunnan. Toimikuntaan kuuluu jokaisesta jäsenkunnasta yksi 
edustaja. 

 
Hallintosäännön 18 §:n kohdan 27. mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat 
osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin, joissa kunta on osakkaa-
na tai jäsenenä. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee toimikaudekseen edustajan ja 
hänelle varaedustajan Ähtävänjoen säännöstelytoimikuntaan. 
 
Marita Huhmarsalo ehdotti edustajaksi Kari Laukkosta ja varaedustajaksi Jyrki Mikko-
laa. 
 
Jari Anttikoski ehdotti edustajaksi Janne Koskimäkeä ja varaedustajaksi Jari Antti-
koskea. Aapo Kirsilä kannatti. 
 
Koska oli tehty enemmän ehdotuksia kuin oli täytettäviä paikkoja, asiasta oli järjestet-
tävä vaali. Vaalissa Kari Laukkonen varsinaisena edustajana ja Jyrki Mikkola vara-
edustajana sai 1 äänen ja Janne Koskimäki varsinaisena edustajana sekä Jari Antti-
koski varaedustajana sai 5 ääntä. 
 
Puheenjohtaja totesi, että Janne Koskimäki valittiin varsinaiseksi edustajaksi ja Jari 
Anttikoski varaedustajaksi. 
 
Päätös: Valittiin edustajaksi Janne Koskimäki ja varaedustajaksi Jari Anttikoski. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7669 300, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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123 § EDUSTAJAN VALITSEMINEN ÄHTÄVÄNJOKIRAHASTON JOHTORYHMÄÄN 
KUNNANHALLITUKSEN TOIMIKAUDEKSI 

Khall § 123 
24.6.2019  Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Ähtävänjoen vesistön vesiensuojelun edistämiseksi perustetun Ähtävänjokirahaston 
jäseninä ovat vesistöalueen kunnat. Rahaston tarkoituksena on käynnistää vesistö-
aluetta hyödyttäviä hankkeita ja osallistua tarpeen mukaan niiden rahoitukseen. 

 
Jäsenkunnilla on neuvottelukunnassa yksi jäsen ja varajäsen. 
 
Hallintosäännön 18 §:n kohdan 27. mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat 
osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin, joissa kunta on osakkaa-
na tai jäsenenä. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee toimikaudekseen edustajan ja 
hänelle varaedustajan Ähtävänjokirahaston johtoryhmään. 
 
Marita Huhmarsalo ehdotti varaedustajaksi Kari Laukkosta. 
 
Jari Anttikoski ehdotti edustajaksi Janne Koskimäkeä. 
 
Päätös: Valittiin edustajaksi Janne Koskimäki ja varaedustajaksi Kari Laukkonen. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7669 300, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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124 § EDUSTAJAN VALITSEMINEN POHJANMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY:N 
VUOSIKOKOUKSIIN KUNNANHALLITUKSEN TOIMIKAUDEKSI 

Khall § 124 
24.6.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala  
 

Evijärven kunta on jäsenenä Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:ssä. 
 

Hallintosäännön 18 §:n 27. kohdan mukaan kunnanhallitus päättää kunnan edustajat 
osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin, joissa kunta on osakkaa-
na tai jäsenenä. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee toimikaudekseen edustajan ja 
hänelle varaedustajan Pohjanmaan Vesi ja ympäristö ry:n vuosikokouksiin. 

 
Marita Huhmarsalo ehdotti varaedustajaksi Heta-Mari Hernesniemi. 
 
Jari Anttikoski ehdotti edustajaksi Janne Koskimäkeä. 
 
Päätös: Valittiin edustajaksi Janne Koskimäki ja varaedustajaksi Heta-Mari Hernes-
niemi. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7669 300, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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125 § EDUSTAJAN NIMEÄMINEN AISAPARI RY:N VUOSIKOKOUKSIIN KUNNAN-
HALLITUKSEN TOIMIKAUDEKSI 

Khall § 125  
24.6.2019  Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Evijärven kunta on jäsenenä Härmänmaan ja Järviseudun Kehittämisyhdistys Aisapa-
rissa. Yhdistyksen sääntöjen mukaan jokaisella jäsenellä on yksi edustaja yhdistyk-
sen yleisissä kokouksissa. 

 
Hallintosäännön 18 §:n kohdan 27. mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat 
osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin, joissa kunta on osakkaa-
na tai jäsenenä. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee toimikaudekseen edustajan ja 
hänelle varaedustajan Aisapari ry:n vuosikokouksiin. 
 
Jorma Tolonen ehdotti edustajaksi Alina Niemeä ja varaedustajaksi Anssi Saarta. 

 
Päätös: Valittiin edustajaksi Alina Niemi ja varaedustajaksi Anssi Saari. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7669 300, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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126 § YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN OY POHJANMAAN BIOKAASU-
ÖSTERBOTTENS BIOGAS AB:N YHTIÖKOKOUKSIIN KUNNANHALLITUKSEN TOI-
MIKAUDEKSI 

Khall § 126  
24.6.2019  Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Evijärven kunta omistaa Oy Pohjanmaan Biokaasu-Österbottens Biogas Ab:n osak-
keita 50 kappaletta. Kunnan tulee nimetä yhtiökokouksiin yhtiökokousedustaja.  

 
Hallintosäännön 18 §:n 27. kohdan mukaan kunnanhallitus päättää kunnan edustajis-
ta niihin osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin tai muihin yhteisöihin, joissa kunta on 
osakkaana tai jäsenenä. 

 
 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee toimikaudekseen Oy Pohjanmaan 

Biokaasu-Öster-bottens Biogas Ab:n yhtiökokousedustajan. 
 

Jorma Tolonen ehdotti varsinaiseksi edustajaksi Aapo Kirsilää ja varaedustajaksi Jari 
Anttikoskea. 

 
Päätös: Valittiin yhtiökokousedustajaksi Aapo Kirsilä ja varaedustajaksi Jari Anttikos-
ki. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7669 300, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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127 § YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALITSEMINEN FOODWEST OY:N YHTIÖKO-
KOUKSEEN KUNNANHALLITUKSEN TOIMIKAUDEKSI 

Khall § 127 
24.6.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Evijärven kunta on osakkaana elintarvikealan osaamiskeskus Foodwest Oy:ssä. 
Kunnalla on 8 osaketta. 
 
Kunnanhallitus on edellisen kerran kokouksessaan 9.10.2017 §:ssä 230 valinnut 
edustajakseen Foodwest Oy:n yhtiökokoukseen kunnanjohtajan ja varalle kehittäjä-
koordinaattorin. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee edustajakseen kunnanjohtajan ja 
hänelle varaedustajaksi kehittäjäkoordinaattorin Foodwest Oy:n yhtiökokouksiin toi-
mikaudekseen. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus valitsi toimikaudekseen edusta-
jaksi kunnanjohtajan ja hänelle varaedustajaksi kehittäjäkoordinaattorin. 

 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7669 300, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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128 § YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALITSEMINEN OSUUSKUNTA VIEXPON 
OSUUSKUNTAKOKOUKSEEN KUNNANHALLITUKSEN TOIMIKAUDEKSI 

Khall § 128 
24.6.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 
 Evijärven kunta on yhdellä osuudella jäsenenä Osuuskunta Viexpossa. 
 

Kunnanhallitus on edellisen kerran kokouksessaan 9.10.2017 §:ssä 229 valinnut 
edustajakseen Osuuskunta Viexpon osuuskuntakokoukseen kunnanjohtajan ja varal-
le kehittäjäkoordinaattorin. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee edustajakseen kunnanjohtajan ja 
hänelle varaedustajaksi kehittäjäkoordinaattorin Osuuskunta Viexpon osuuskuntako-
kouksiin toimikaudekseen. 
 
Keskustelun kuluessa Marita Huhmarsalo ehdotti varaedustajaksi Karoliina Sulka-
koskea. Puheenjohtaja totesi, että Huhmarsalon ehdotus raukeaa kannattamattoma-
na. 

 
Päätös: Hyväksyttiin pohjaehdotus. Kunnanhallitus valitsi toimikaudekseen edusta-
jaksi kunnanjohtajan ja hänelle varaedustajaksi kehittäjäkoordinaattorin. 

 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7669 300, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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129 § MAASEUTUHALLINNON SOPIMUSTARKASTAJIEN NIMEÄMINEN KUNNAN-
HALLITUKSEN TOIMIKAUDEKSI 

Khall § 129 
24.6.2019  Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala  
  

Kauhavana kaupunki hoitaa Evijärven kunnan maaseutuhallinnon tehtäviä. Tehtävien 
hoidosta tehdyn sopimuksen 5 §:n mukaan sopimuksen toteutumista seurataan vä-
hintään kalenterivuosittain. Sopimuksen ehtoja tarkastellaan kummankin osapuolen 
nimittämien kahden (2) sopimustarkastajan toimesta. 
 
Sopimustarkastajina voivat toimia ko. kuntaan palvelussuhteessa olevat viranhaltijat 
tai luottamushenkilöt. Näiden tehtävänä on seurata sopimuksen noudattamista sekä 
ohjeistaa ja antaa kehittämisehdotuksia sopimuksen mukaisen toiminnan paranta-
miseksi. Maaseutupäällikkö kokoaa sopimustarkastajat vuosittain neuvotteluun. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää toimikaudekseen kaksi sopimus-
tarkastajaa. 
 
Jari Anttikoski ehdotti Pertti Vesalaa ja Tuomo Saarta. 
 
Päätös: Valittiin sopimustarkastajiksi Pertti Vesala ja Tuomo Saari. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7669 300, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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130 § KUNNAN RAHAVAROJEN JA ARVOPAPEREIDEN TARKASTAJIEN VALITSE-
MINEN KUNNANHALLITUKSEN TOIMIKAUDEKSI 

Khall § 130 
24.6.2019  Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoi-
dosta. Kunnan toiminnan valvontajärjestelmä voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen 
valvontaan. Perinteisiä tarkastuskohteita ovat muun muassa rahavarojen käyttö ja va-
rastot. Valtuuston 19.12.2016 hyväksymän Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pe-
rusteet ja ohje –ohjeen mukaan kassan tarkastukset on tehtävä säännöllisesti vähin-
tään kerran vuodessa. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää toimikaudekseen kaksi edustajaa 
kunnan rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajiksi. 
 
Marita Huhmarsalo ehdotti Markus Kattilakoskea ja Alina Niemeä. 
 
Satu Ritala ehdotti Aapo Kirsilää ja Alina Niemeä. 
 
Koska oli tehty enemmän ehdotuksia kuin oli täytettäviä paikkoja, asiasta oli järjestet-
tävä vaali. Vaali järjestetään suljetuin lipuin. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat äänten 
laskijoina. Vaalissa Markus Kattilakoski sai 1 äänen, Alinan Niemi sai 6 ääntä ja Aapo 
Kirsilä sai 5 ääntä. 
 
Puheenjohtaja totesi, että vaalituloksen perusteella tehtävään valittiin Alina Niemi ja 
Aapo Kirsilä. 

 
Päätös: Rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajiksi kunnanhallituksen toimikaudek-
si valittiin Alina Niemi ja Aapo Kirsilä. 

  
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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131 § TOIMITILOJEN VUOKRAAMINEN KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISELLE EVI-
JÄRVEN KUNNANVIRASTOLTA  
Khall § 131 
24.6.2019  Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Kunta on neuvotellut Kuntayhtymän johtajan kanssa tilojen vuokraamisesta kunnan-
talon päädyssä olevista entisistä päiväkodin tiloista. Tiloihin on muuttamassa kotihoi-
to sekä psykiatrinen päivätoiminta. 

Kunnanvirasto on Kiinteistöosakeyhtiö Evijärven kunnanvirasto, jossa kunta on isoin 
osakas 80 % osuudella. Kunta hallinnoi vuokrattavia tiloja. 

Tiloihin tarvitaan tehdä pieniä muutostöitä. Vuokrauksen on suunniteltu alkavan syys-
kuun alussa. Evijärven kunta on sitoutunut tekemään tarvittavat muutostyöt syyskuun 
alkuun mennessä. 
 
Kunta on vuokraamassa Kaksineuvoiselle oheisessa liitekartassa vihreällä merkitty ti-
la (179,8 m2) kotihoidon käyttöön ja sinisellä merkitty tila (79,4 m2) psykiatrisen päivä-
toiminnan käyttöön. Vuokrattavien tilojen yhteispinta-ala on 259,2 m2.Vuokran mää-
räksi on alustavasti sovittu 7,20 €/m2/kk. 
 
Liitteenä on vuokrasopimus ja oheismateriaalina tilakartta. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: kunnanhallitus päättää vuokrata kuntayhtymä Kaksineu-
voiselle 1.9.2019 alkaen liitteen mukaiset tilat (259,2 m2) tilavuokralla 7,20 €/m2/kk. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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132 § LAUSUNNON ANTAMINEN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN 
KUNTAYHTYMÄN KEHITTÄMISESTÄ TALOUSSUUNNITELMAKAUDELLA 2020–2022 

Khall § 132 
10.6.2019 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (EPSHP) pyytää jäsenkunniltaan esitykset kun-
tayhtymän toiminnan kehittämisestä. 
 
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perussopimuksen 16 § mukaan ”Talousarviota 
ja -suunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen teke-
miseen kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä.” 
 
Sairaanhoitopiiri pyytää esitystä kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä taloussuun-
nitelmakaudella 2020–2022. Esitykset pyydetään ryhmiteltynä seuraavasti: 
 
1. Erikoissairaanhoidon järjestämistä ja kuntayhtymän toimintaa koskevat esitykset 

2. Erikoissairaanhoidon ja muun sosiaali- ja terveydenhuollon välistä palvelujen tuot-
tamista sekä yhteistyötä koskevat esitykset 

3. Taloutta ja kustannuskehitystä koskevat esitykset ja kannanotot. 

Sairaanhoitopiiri pyytää kehittämisehdotukset myös jäsenkuntiensa terveyskeskuksil-
ta. Evijärven osalta tämä merkitsee sitä, että kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymä-
hallitus on antanut asiasta oman lausunnon. 
 
Oheismateriaalina on Kaksineuvoisen antama lausunto.  

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus yhtyy osaltaan Kaksineuvoisen antamiin 
kehittämisehdotuksiin Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kehittä-
miseksi taloussuunnitelmakaudella 2020–2022 seuraavin täydennyksin ja korostuk-
sin: 
 
Kohdat 1 ja 2: 
- Ensihoidon riittävä saavutettavuus on turvattava maakunnan reuna-alueilla mu-

kaan luettuna koko Evijärven kunnan alueella. Tavoiteaikojen toteutumiseen tulee 
jatkossakin kiinnittää erityistä huomiota. 

- Perusterveydenhuolto tulee jatkossakin turvata alueen nykyisillä terveysasemilla. 
- Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraation ja yhteistyön kehittä-

miseen, työnjakoon sekä koordinointiin tulee panostaa, niin että päästään yhä 
saumattomampiin ja mahdollisimman sujuviin hoitoketjuihin.  

- Pohjanmaan maakuntien sairaanhoitopiirien välistä yhteistyötä tulee syventää. 
- Sairaanhoitopiirin tulee kiinnittää huomiota hoitotakuun toteutumiseen Evijärvellä. 
- Uusien toimintatapojen kehittäminen on tärkeää, että asiakas saa mahdollisim-

man lähellä asuinpaikkaansa kaiken tarvitsemansa hoidon. 
 
Kohta 3: 
- Sairaanhoitopiirin tulee ottaa vakavasti kuntien suuri huoli erikoissairaanhoidon 

nopeasta kustannusten noususta. EPSHP:n tulee kiinnittää erityistä huomiota 
kustannuksiin ja kustannuskehitykseen. Ne tulee sopeuttaa asetettuihin ta-
lousraameihin ja kuntien tiukkaan taloustilanteeseen. 

- Sairaanhoitopiirin tulee kehittää ja tehostaa toimintaansa etsimällä uusia tehok-
kaampia ja taloudellisempia toimintamalleja. 
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- Sairaanhoitopiirin tulee arvioida kriittisesti suuria investointihankkeita johtuen ki-
reästä kuntataloudesta ja valtakunnallisen SOTE-ratkaisun sekä sen aiheuttamien 
vaikutusten epävarmuudesta. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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133 § AVOTEKOJÄÄRADAN JÄÄDYTYSLAITTEIDEN- SEKÄ UUDEN KAUKALON 
TARJOUSTEN HYVÄKSYMINEN   

Tekla § 32  
19.6.2019 Talousarvion investointiosaan on varattu rahaa vuosille 2019 ja 2020 koulukeskuksen 

jääkiekkokaukalon uusimiseen ja tekojääradaksi muuttamiseen. Tekojääradaksi 
muuttaminen tarkoittaa sitä, että kaukalon maapohjaan asennetaan jäädytysputkistot, 
jolla maapohja jäädytetään jo ennemmin, kuin ulkoilman lämpötila muutoin olisi tar-
peeksi kylmä luistelujään tekemiseen. Jäädytysputkistossa kiertää kylmäaine, joka 
jäädytetään erillisessä kaukalon läheisyyteen rakennettavassa jäädytyskontissa.  

 
 Tekojääradan avulla luistelukautta voidaan pidentää sekä syksystä että keväästä. 

Nykyisin kaukalon pohjajäädytys tapahtuu, kun ulkolämpötila on koko vuorokauden 
selvästi pakkasen puolella. Useana vuotena on valitettavasti kuitenkin käynyt niin, et-
tä ulkoilma uudelleen lämpenee ja pohjajää on sulanut lähes kokonaan pois. Kun ul-
koilma on taas kylmennyt, on pohjajäädytys tehty uudelleen.  

 
 Keväällä kun ulkolämpötila nousee ja aurinko alkaa enemmän lämmittää, sulaa kau-

kalon jää paikoin erittäin nopeasti ja luistelukausi päättyy. 
 Jäädytysputkiston avulla pohjajäätä ei tarvitse jäädyttää kahteen kertaan ja pohja-

jäästä saadaan riittävän paksu ja kestävä. Paksu jääkerros kestää vastaavasti pa-
remmin kevätauringon sulattamista. 
 
Tekojääradan pohjarakenteet on suunniteltu alan toimijoiden ohjeistuksen mukaan. 
Kaukalon pohjaan asennetaan salaojaputkistot, tarvittavat maalajikekerrokset sekä 
routaeristeet. Edellä mainitut työsuoritteet tehdään kunnan omana työnä. Kunta 
hankkii ja asentaa lisäksi jäädytyskontin sekä jäädytysputkistojen väliin asennettavan 
siirtoputken. 
 
Tarjouspyynnön mukaisesti valittava urakoitsija asentaa jäädytysputkistot noin 50 mm 
paksuun kivituhkakerrokseen, jonka päälle asennetaan urakoitsijan toimesta hiekka-
tekonurmi, jossa nurmen pituus on 20 mm. 
 
Hiekkatekonurmeen maalataan viivat tenniskentälle. Hiekkatekonurmen päälle ura-
koitsija asentaa uudet kaukalon laidat tarvittavine portteineen sekä päätysuojaverk-
koineen. Kaukalon laitojen asennuksen tulee olla valmiina 27.9.2019 mennessä. 
 
Tarjouspyyntö käsittää lisäksi erillisen, kaukalon läheisyyteen toimitettavan jäädytys-
kontin. Jäädytyskontin toimitus, asennus ja käyttöön on marraskuun 2020 loppuun 
mennessä. 
 
Tekninen toimi on pyytänyt tarjouksia koulukeskuksen jääkiekkokaukalon muuttami-
sesta tekojääradaksi sekä kaukalon laitojen uusimisesta. Tarjouspyyntö on julkaistu 
Hilmassa. 

 
Tarjouksen jätti 3 yritystä. Tarjoukset olivat: 
 
- Jäämestarit Oy    251 500 € alv 0%  
- OY Yleiskylmä-Findri Ltd 299 300 € alv 0% 
- Vepe Oy Peltonen  356 000 € alv 0% 
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Koulukeskuksessa oleva kaukalo on jo purettu pois ja se uudelleen asennetaan Sär-
kikylän koulun vanhan kaukalon tilalle heinäkuun 2019 aikana. 
 
Kunta on hakenut valtion liikuntapaikkarakentamiseen tarkoitettua avustusta jäädy-
tyslaitteistojen ja uuden kaukalon hankkimiseen. Asiasta tehty avustuspäätös oli kun-
nalle positiivinen ja avustusta on kunnalle myönnetty 88 000 €. 
 
Kunnan oman työnä suorittamat kone- sekä täyttötyöt on aikataulutettu tehtäväksi 
heinäkuun loppuun 2019 mennessä.  
  

 Hallintosäännön 18 § mukaan yli 75 000 €:n investoinnista päättäminen kuuluu kun-
nanhallitukselle. 
 
Ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle että se päättää 
valita Jäämestarit Oy:n koulukeskuksen tekojääradan kylmälaitteiden ja uuden kau-
kalon toimittajaksi tarjouspyynnön mukaisesti hintaan 251 500 € alv 0%. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044 7699 550 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Khall § 133 
24.6.2019  

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita koulukeskuksen tekojäära-
dan kylmälaitteiden ja uuden kaukalon toimittajaksi teknisen lautakunnan ehdotuksen 
mukaisesti Jäämestarit Oy:n hintaan 251 500 € alv. 0 %. 
 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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134 § LAUSUNNON ANTAMINEN ETELÄ-POHJANMAAN LIITON KULTTUURISTRA-
TEGIASTA 2019 – 2025 

Khall § 134 
24.6.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunta on pyytänyt kunnalta lausuntoa Etelä-
Pohjanmaan liiton kulttuuristrategian päivityksestä. Aineistoa kulttuuristrategian päi-
vittämiseen on saatu, kulttuuritoimijoiden avoimesta verkkokyselystä, työpajoista se-
kä kulttuurin kuntakierroksen keskusteluista, jolloin työryhmä kävi vierailulla myös 
Evijärvellä. 
 
Lausuntoa pyydetään 2.8.2019 mennessä. Lausuntojen perusteella asiakirja käsitel-
lään Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunnassa 21.8.2019 ja maakuntahallituk-
sessa 26.8.2019. 

 
 Oheismateriaalina lausuntopyyntö. 
 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valtuuttaa johtoryhmän laatimaan kunnan 
lausunnon viranhaltijatyönä. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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135 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

Khall § 135 
24.6.2019 Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnan-

johtaja voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka kuntalain nojalla on 
siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimi-
valtaan ja jossa ao. viranomainen on tehnyt päätöksen. 

 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat lautakuntien pöytäkirjat: 
 
 Sivistyslautakunta 12.6.2019 
 Tekninen lautakunta 4/2019 19.6.2019 
 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset: 
  

 Kunnanjohtaja: 
 Päätökset §:t 
  
 Kunnaninsinööri: 

 Päätökset §:t 
 88 Asuntohakemus 
  
 Sivistystoimenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 388 Korvaus tehdystä työstä 
389 Työtarjouksen hyväksyminen jääkiekkokaukalon purkamisesta Evijärven kun-
nan koulukeskuksesta ja sen siirtämisestä ja kokoamisesta Evijärven kunnan Särki-
kylän koulun piha-alueelle 
391 Opettajan virkavapaus 
392 Opettajan virkavapaus 
394 Opettajan virkavapaus 
395 Opettajan virkavapaus 

 
 Kunnanhallituksen puheenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 1 Vuosiloman vahvistaminen kunnanjohtaja Teemu Kejoselle 
  
 Kirjastonjohtaja 
 Päätökset §:t 
  
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päät-
tää, että niitä ei oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 

  
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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136 § ILMOITUSASIAT 

Khall § 136 
24.6.2019 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat 

tutustumista varten nähtävänä kokouksessa. 
 
1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 15 kpl 
2. Muistiot johtoryhmän kokouksista 10.6.2019 ja 18.6.2019 
3. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, yhtymähallitus, pöytäkirja 5/2019, 

11.6.2019 
4. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, ptk ote liitteineen § 67, 11.6.2019 
5. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, ptk ote liitteineen § 68, 11.6.2019 
6. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, ptk ote liitteineen § 71, 11.6.2019 
7. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, ptk ote liitteineen § 72, 11.6.2019 
8. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, yhtymähallitus, esityslista liitteineen 

6/2019, 25.6.2019 
9. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, suoritevertailu 5/2019 
10. Kauhavan kaupunginvaltuusto ptk ote 30, 17.6.2019 
11. Kauhavan kaupunginvaltuusto ptk ote 31, 17.6.2019 
12. Kauhavan kaupunginvaltuusto ptk ote 32, 17.6.2019 
13. EP:n liitto, maakuntavaltuusto, pöytäkirja 1/2019, 27.5.2019 
14. EP:n liitto, maakuntahallitus, esityslista 6/2019, 17.6.2019 
15. EP:n liitto, kulttuurilautakunta, pöytäkirja 4/2019,14.6.2019 
16. EPSHP, hallitus, pöytäkirja, 17.6.2019 
17. EPSHP, palvelumaksut 5/2019 
18. Järviseudun koulutuskuntayhtymä, hallitus, pöytäkirja 6/2019, 11.6.2019 
19. Järviseudun koulutuskuntayhtymä, valtuusto, pöytäkirja 1/2019, 13.6.2019 
20. Pietarsaaren kaupunki, Pohjanmaan jätelautakunta, pöytäkirja 2/2019, 

21.5.2019 
21. Valvira, ilmoitus, Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan 

toimipaikan toimintakuntien lisääminen, Drno V/7064/2019, 10.6.2019 
22. Valvira, päätös, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva 

luvan muuttaminen, Dnro V/24026/2019, 12.6.2019 
23. Valvira, ilmoitus, Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan al-

kamisesta, Drno V/23735/2019, 18.6.2019 
24. Valvira, päätös, Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, 

Drno V/23735/2019, 18.6.2019 
25. Oikeusministeriö, päätös, Kunnille suoritettava kertakorvaus vaalimenoista 

2019 eduskuntavaaleissa ja vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa, Dnro 
VN/4137/2019 

26. Sijoitustoiminnan raportit, Aktia ja Taaleri, 5/2019 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa 
saatetuksi.  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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137 § MUUT ASIAT 

Khall § 137 
24.6.2018 
 1. Aisaparin kahden lahjoituskoivun istutus rantapuistikkoon 

2. Kehittäjäkoordinaattorin tehtävän vakinaistaminen  
3. Hallintosihteerin tehtävän päivitys 

 4. Työterveyspalveluiden siirto Härmämediin 
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska pää-

tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät 103 – 109, 134 – 137  
 
 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 110 – 132  
 
 

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

  
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Oikaisuvaatimus- 
viranomainen ja –
aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti 
 
Evijärven kunnanhallitus 
Viskarinaukio 3 
62500  EVIJÄRVI 
e-mail: evijarven.kunta@evijarvi.fi 
 
Pykälät 110 – 132 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
 
Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi hakea 
päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite: 
 
Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI 
markkinaoikeus@oikeus.fi, fax 029 564 3314 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Pykälät 133 
 
Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö ja toimitta-
minen 

Ks. jäljempänä 
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VALITUSOSOITUS 
Valitusviranomainen 
ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet-
tuun 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 
 
Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA, vaasa.hao@oikeus.fi, fax 029 56 42760 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa  
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Kunnallisvalitus, pykälät                                    Valitusaika 30 päivää tiedoksisaannista 
      
 
Hallintovalitus, pykälät                                         Valitusaika           päivää tiedoksisaannista 
      
 

 Muu valitusviranomainen,                                    Pykälät               Valitusaika           päivää 
osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
                                                                         
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun 

Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän sisäl-
tö 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 asia-
miehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä / 
valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelin-
numero, 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 arkilauan-
tai 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. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite pykälät 
             
 
 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite pykälät 
             
 
 
1) 

Lisätietoja Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) ja Oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) nojalla muutoksenhakijalta 
voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. 
 
 
 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 


