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52 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 52 
16.4.2018  
                      

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

53 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 53 
16.4.2018 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: Lausunto ABO Wind Oy:n Lappajärven Iso-Saapasnevan 
tuulivoima-hankkeen YVA-menettelyn tarpeesta. Puheenjohtaja ehdotti, että asia kä-
sitellään §:nä 63. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti: Lausunto ABO Wind Oy:n Lappajärven Iso-Saa-
pasnevan tuulivoima-hankkeen YVA-menettelyn tarpeesta käsitellään §:nä 63.  

 

54 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 54 
16.4.2018 Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Aapo Kirsilä ja Marja-Leena Kultalahti. 
 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aapo Kirsilä ja Marja-Leena Kultalahti. 
 
  



EVIJÄRVEN KUNTA 16.4.2018 90 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

55 § HYVINVOINTIKERTOMUS 2013 - 2017 JA HYVINVOINTISUUNNITELMA 2017 - 
2021 
 
Khall § 55  
16.4.2018 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

1.5.2012 voimaan tullut terveydenhuoltolaki (1326/2010, § 12) kunnan on seurattava 
asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmit-
täin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten 
hyvinvointitarpeisiin. Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin 
olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, 
määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia 
hyvinvointi- ja terveysosoittimia.  
 
Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on rapor-
toitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi Terveydenhuoltolaki velvoittaa kunnat val-
mistelemaan hyvinvointikertomuksen valtuustolle on kerran valtuustokaudessa val-
misteltava laajempi hyvinvointikertomus.  

 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan hyvinvointikertomus on kunnan 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen eli hyvinvointipolitiikan suunnittelun, seuran-
nan, arvioinnin ja raportoinnin työväline. Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus mm. 
kunnan toteuttamasta hyvinvointityöstä, väestön terveydestä ja hyvinvoinnista, ter-
veyteen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden muutoksista, palvelujärjestelmän toimi-
vuudesta ja tulevan kauden tavoitteista ja toimenpiteistä.  

 
Evijärven kunnalla on kuntastrategian toimenpideohjelman mukaisestikin käytössä 
sähköinen hyvinvointikertomus. Toimenpideohjelmassa 2016–2017 määriteltiin, että 
Evijärvellä seurataan ja edistetään kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä sähköisellä 
hyvinvointikertomuksella (SHVK). Hyvinvointia johdetaan kunnassa SHVK:n tuella.  
Laaja hyvinvointikertomus tehdään kerran valtuustokaudessa ja raportoidaan vuosit-
tain. 

 
Hyvinvointikertomus- ja suunnitelma ohjaavat kunnan hyvinvointityötä. Sen laadinta-
prosessi tukee hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja se auttaa kiteyttämään eri 
asiantuntijoiden näkemykset ja yhteiset tavoitteet. Hyvinvointikertomuksen tavoitteita 
ja toimenpiteitä voidaan tarkentaa vuosittain. 
 
Evijärven kunnan hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman laadinnasta ovat vastan-
neet kunnan hyvinvointiryhmänä toimiva Evijärven kunnan johtoryhmä ja Kuntayh-
tymä Kaksineuvoisen kehittämispäällikkö. Suunnitelman laadintaan ovat osallistuneet 
myös Kuntayhtymä Kaksineuvoisen laajennettu johtoryhmä sekä ulkopuoliset yhteis-
työtahot. 
 
Hyvinvointikertomukseen sisältyy mm. indikaattoritietoja väestön hyvinvoinnin kehitty-
misestä valtuustokaudella 2013 - 2017. Hyvinvointikertomus sisältää hyvinvointisuun-
nitelman valtuustokaudelle 2017 - 2021. 
 
Hyvinvointisuunnitelma sisältää painopistealueiden, kehittämiskohteiden ja niihin liit-
tyvien tavoitteiden asettamisen. Se sisältää myös toimenpiteiden, vastuutahojen, re-
surssien ja arviointimittareiden määrittelyn. 
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Hyvinvointisuunnitelmassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyviksi painopis-
tealueiksi ja kehittämiskohteiksi on Hyvinvoiva ja elinvoimainen Evijärvi kuntastrate-
gian linjauksia mukaillen määritelty: 
 
1. Kaiken ikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
2. Työllisyyden parantaminen sekä uusien työpaikkojen ja yritysten lisääminen 
3. Liikunnan ja kulttuurin harrastusedellytysten aktiivinen edistäminen 
4. Elinympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden lisääminen 
 
Hyvinvointisuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden lisäksi hyvin-
vointityö huomioidaan erikseen valmisteltavissa kuntastrategian toimenpideohjel-
missa. 
 
Painopistealueiden ja kehittämiskohteiden tavoitteet on esitetty taulukoissa. Taulu-
koissa on tavoitteen lisäksi toimenpiteet ja vastuutaho, resurssit sekä arviointimittarit. 
 
Evijärven vanhusneuvosto on lähestynyt kunnanhallitusta kirjeellä liukuesteiden 
hankkimiseksi yli 70 –vuotiaille. Liukuesteiden hankinta evijärveläisille ikäihmisille on 
huomioitu hyvinvointisuunnitelmassa. 
 
Luonnos hyvinvointikertomuksesta on esityslistan oheismateriaalina. 
 
Kunnanjohtajan esitys: 
 
Kunnanhallitus: 
 
1. hyväksyy hyvinvointikertomuksen valtuustokaudelta 2013 - 2017, 
2. hyväksyy hyvinvointisuunnitelman valtuustokaudelle 2017 - 2021 ja 
3. esittää hyvinvointikertomusta ja hyvinvointisuunnitelmaa hyväksyttäväksi kunnan-
valtuustolle. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi  
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56 § KUNTASTRATEGIAN TOIMENPIDEOHJELMA 2018–2019 

Khall § 56 
16.4.2018 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Evijärven kunnan elinvoima ja hyvinvointistrategia – kuntastrategia 2025 hyväksyttiin 
valtuustossa kesäkuussa 2016. Kuntastrategiaa on toteutettu kunnan päätöksente-
ossa ja toimenpideohjelmalla (TPO). Ohjelmassa on määritetty toimenpiteitä, joilla 
strategian linjauksia sekä tavoitteita käytännössä tavoitellaan ja toteutetaan. Ensim-
mäistä toimenpideohjelmaa toteutettiin loppuvuosi 2016 ja 2017. 
 
Toimenpideohjelmaan listatut kaikkiaan 44 eri toimenpidettä saatiin hyvin toteutettua. 
Suuri osa toimenpideohjelmaan kirjatuista toimista eteni tai on etenemässä suotui-
sasti. Valtaosa toimista saatiin toteutettua pääosin tai kokonaan suunnitellusti tai 
muuttuneessa muodossa. Osa hankkeista on toteutumassa pääosin tai kokonaan 
suunnitellusti tai muuttuneessa muodossa. Yksikään toimenpide ei jäänyt kokonaan 
toteutumatta. Toimenpiteistä osan toteutus jatkuu tulevassa toimenpideohjelmassa. 
 
Strategian toteutukseen on valmisteltu uutta toimenpideohjelmaa (TPO) vuosille 
2018–2019. Toimenpideohjelmassa on huomioitu ensimmäisen toimenpideohjelman 
toteutus. Tehdyistä selvityksistä ja toimenpiteistä on noussut uusia toimia ja asioita 
vuosien 2018–2019 toimenpideohjelmaan. Toimenpideohjelman toimien pohjana toi-
mii kuntastrategia ja siinä asetetut tavoitteet ja linjaukset. 
 
Hallituksessa 28.8.2017 (§ 196) nimetty strategian ohjausryhmä on vastannut ohjel-
man valmistelusta. Ohjausryhmän tehtävinä on toimenpideohjelmien valmistelun li-
säksi seurata ja arvioida kuntastrategian toteutumista sekä raportoida siitä hallituk-
selle säännöllisesti ja valtuustolle vähintään kerran vuodessa. Ohjausryhmä valmiste-
lee toimenpideohjelmat (TPO), jotka hyväksytään hallituksessa. 
 
Toimenpideohjelman valmisteluun liittyen on järjestetty 22.2.2018 strategiatyöpaja 
kaikille kunnan luottamushenkilöille. Kuntalaisille järjestettiin vastaava työpaja 
12.3.2018. Työpajoissa ideoitiin konkreettisia toimia toimenpideohjelmaan. Työpa-
joissa saatiin runsaasti ideoita toimenpideohjelman valmisteluun. Näitä ideoita on 
hyödynnetty toimenpideohjelman valmistelussa. Lisäksi toimenpideohjelmassa on 
huomioitu strategian toteutuksen yhteydessä ja eri tilaisuuksissa tullutta palautetta ja 
kehitysideoita. 

 
Toimenpideohjelmaa on käsitelty ja valmisteltu ohjausryhmän lisäksi aktiivisesti kun-
nan johtoryhmässä. Elinkeinotyöryhmä on myös omalta osaltaan osallistunut toimen-
pideohjelman osion 3 elinkeinot ja elinvoima valmisteluun. Ohjelmaa on käsitelty 
myös puheenjohtajiston palaverissa. 

 
Toimenpideohjelma on jaettu kuntastrategian neljän päätavoitteen (talous, palvelut, 
elinkeinot ja elinvoima sekä asuminen ja hyvinvointi) mukaisiin toimiin.  
Toimenpideohjelmassa on määritelty toteutettavat toimenpiteet sekä tavoitteet ja vas-
tuutahot näille toimille. Uudessa toimenpideohjelmassa on ollut tavoitteena rakentaa 
ensimmäistä toimenpideohjelmaa suurempia kokonaisuuksia. Nyt erillisiä toimenpi-
teitä on yhteensä 20, niiden alla on useita eri alatoimenpiteitä ja –kohtia. 
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Kuntastrategian ja toimenpideohjelman toimenpiteiden toteuttamiseen on varattu 
määrärahaa talousarviossa. Investointien rahoituksesta päätetään kunnanhallituk-
sessa erikseen tapauskohtaisesti.  

 
Liitteenä on kuntastrategian toteutukseen valmisteltu toimenpideohjelma vuosille 
2018 ja 2019. 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä kuntastrategian toimen-
pideohjelman vuosille 2018 ja 2019. 

Keskustelun kuluessa Marita Huhmarsalo ehdotti kohdasta 6. poistettavaksi kohtaa: 
”Suunnittelukaudella valmistellaan ja aikataulutetaan yhtenäiskouluun siirtyminen”. Ku-
kaan ei kannattanut ehdotusta. 
 
Puheenjohtaja totesi, että Huhmarsalon ehdotus raukeaa kannattamattomana.  
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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57 § LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN SITOMATON MÄÄRÄRAHA VUODELLE 
2018 

Khall § 57 
16.4.2018 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Liikuntapaikkarakentamiseen on varattu vuoden 2018 talousarviossa 100 000 euron 
määräraha. Rahasta on investointiohjelmasta päätettäessä sidottu 50 000 euroa. 
Loppuosasta 50 000 euron käytöstä on ollut tarkoitus päättää 15.4.2018 mennessä. 
Kokousaikatauluista johtuen päätöksenteko menee yli huhtikuun puolivälin. 
 
Aiemmin vuoden 2018 liikuntapaikkarakentamisen määrärahasta on talousarvion in-
vestointiosassa sidottu määrärahaa seuraaviin kohteisiin 50 000 euroa: 
 
o Frisbeegolfrata Nissinkankaalle, 15 000€ 
o Beachvolley –kentät kouluille (Särkikylä, Lahdenkylä ja keskusta), 10 000€ 
o Urheilukentän turvallisuuden ja toiminnallisuuden parantaminen;  
(aita ja katsomo), 25 000€ 
 
Kuntaan nimetyn lähiliikuntatyöryhmän tavoitteena on kehittää koko kunnan liikunta-
paikkoja ja –mahdollisuuksia sekä sitä kautta kaikkien kuntalaisten terveyttä ja hyvin-
vointia. 
 
Lähiliikuntatyöryhmä on tehnyt kokouksessaan 22.3.2018 seuraavan ehdotuksen 
vuoden 2018 liikuntapaikkarakentamiseen varatun määrärahan loppuosan käytöstä: 
 
o Eurojärven uimapaikan kehittäminen, 10 000 € 

• Laiturin uusiminen sekä alueen kehittäminen ja kunnostus  
 

o Tekonurmipohjainen tenniskenttä, 40 000 € 
• Ensisijaisena paikkavaihtoehtoina Sillankorva, vaihtoehtona koulun alue 
• Karkea kustannusarvio kentälle 40 000 € (pohjatyöt noin 10 000 € ja hiekkate-

konurmi, peliverkko ja teräsverkkoaita noin 30 000 €) 
 

Ehdotukset ovat vahvasti kuntastrategian linjausten mukaisia. Asumisen ja hyvinvoin-
nin kokonaisuuden alla päämääränä on turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö sekä 
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Yksi kyseisen kokonaisuuden päätavoitteista 
on, että kunta luo aktiivisesti edellytyksiä liikunnan ja kulttuurin harrastamiseen. Ky-
seisillä investoinneilla lisätään mahdollisuuksia liikkumiseen sekä terveyden ja hyvin-
voinnin edistämiseen. 
 
Eurojärven uimapaikka on niin evijärveläisten kuin muidenkin vierailijoiden aktiivi-
sessa käytössä. Se on yhtenä kunnan vierailluimmista käyntikohteista monelle käynti-
kortti Evijärvelle. Eurojärven uimaranta on kokoperheen uimapaikka, sillä hiekkaran-
nalla voivat leikkiä, pelata, uida ja ottaa aurinkoa kaikenikäiset. Rannalla on sauna, 
grillauskatos, beachvolley-kenttä ja keinut, jotka lisäävät rannan monipuolisuutta ja 
viihtyvyyttä. Talvella Eurojärvellä on avanto. 
  
Eurojärven uimapaikan kehittämistoive on esitetty kylästä. Heiltä on kuultu näkemyk-
siä miten aluetta tulisi kehittää. Uimapaikan kehittäminen sisältäisi ainakin laiturin uu-
simisen sekä alueen kehittämistä ja kunnostusta.  
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Lähiliikuntatyöryhmässä käydyssä keskustelussa todettiin, ettei Evijärvellä ole käy-
tössä yleistä tenniskenttää. Evijärveltä löytyy lukuisia tenniksen harrastajia. He käyvät 
lähikuntien kentillä pelaamassa, koska Evijärvellä ei ole mahdollisuutta harrastaa ten-
nistä. Eurojärven alueen kehittäminen ja tenniskenttä lisäävät osaltaan liikkumis- ja 
harrastamismahdollisuuksia Evijärvellä. 
 
Tenniskenttä sopii hyvin Sillankorvan leirintäalueen kokonaisuuteen. Ja se osaltaan 
kehittää aluetta ja luo sinne lisää aktiviteettejä. Sillankorvan vuokralaiselle tennisken-
tän rakentaminen alueelle sopii. 

 
Talousarvion suunnitelmavuodelle 2019 on liikuntapaikkarakentamiseen suunniteltu 
200 000 euron määrärahaa. Keskustelussa on ollut huoltorakennus pururadan yhtey-
teen. Myös se nähtiin tärkeäksi kohteeksi. Vuoden 2018 osalta päädyttiin edellä ole-
vaan ehdotukseen. Vuoden 2019 liikuntapaikkarakentamisen osalta hiihtomaja tulee 
olemaan yhtenä kärkikohteena priorisointilistalla.  

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle vuoden 2018 inves-
tointiosan sitomattoman liikuntapaikkarakentamisen 50 000 euron määrärahan käyt-
tökohteiksi: 

o Eurojärven uimapaikan kehittäminen, 10 000 € 
o Tekonurmipohjainen tenniskenttä, 40 000 € 
 
Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti, että hyväksytään ehdotus Eurojärven 
uimapaikan kehittämisen osalta (10 000 €), mutta palautetaan uudelleen valmisteluun 
tenniskentälle varatun rahan osalta (40 000 €). Jari Anttikoski kannatti puheenjohta-
jan ehdotusta. 
 
Puheenjohtaja tiedusteli vastustaako joku tehtyä muutosehdotusta. Kukaan ei vastus-
tanut puheenjohtajan ehdotusta. 

 
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan pohjaehdotuksen Eurojärven uima-
paikan osalta ja esittää sitä valtuustolle vuoden 2018 investointiosan sitomattoman 
liikuntapaikkarakentamisen käyttökohteeksi. Kunnanhallitus palauttaa valmisteluun 
tenniskentälle varatun 40 000 € määrärahan osalta. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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58 § EVIJÄRVEN KYLIEN KEHITTÄMISRAHA 

Khall § 82 
2.5.2017 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Kunnanhallitus on nimennyt aitaustyöryhmän 12.2.2015, (§ 16). Työryhmä on kokoon-
tunut kuluvan vuoden aikana kahdesti (27.3.2017 ja 24.4.2017) keskustelemaan erityi-
sesti kunnan sijoitustoiminnan toteutuksesta ja sijoitettujen rahojen sekä tuottojen hyö-
dyntämisestä Evijärvellä. 
 
Kunnan sijoitustoiminnan tuottoja voidaan hyödyntää Evijärvellä muun muassa kehit-
tämiseen. Aitaustyöryhmässä on keskusteltu kylien kehittämisrahasta, jolla koko kun-
taa voidaan tulevaisuudessa kehittää.  
 
Aitaustyöryhmä esittää kunnanhallitukselle, että kylien kehittämisrahalle tehdään vuo-
sittain 150.000 euron määrärahavaraus hallituksen alle vuodesta 2018 alkaen. Ajatuk-
sena on ollut, että käytäntöä kokeillaan 2-3 vuotena. Käytäntö voidaan vakinaistaa, jos 
se todetaan hyväksi ja toimivaksi käytännöksi.  
 
Kylien kehittämisraha on hyvin myös kuntastrategian linjausten mukaista toimintaa. 
Asumisen ja hyvinvoinnin kokonaisuuden alla, päämääränä on turvallinen ja viihtyisä 
asuinympäristö sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Tavoitteeksi on kirjattu 
että, ”Kunta luo aktiivisesti kuntalaisille edellytyksiä liikkumiseen ja kulttuurin harrasta-
miseen. Evijärvi kehittää kyliä vireiksi ja yhteisöllisiksi.” Kylien kehittämisraha lisää ky-
seisten linjausten lisäksi vahvasti mahdollisuuksia myös on kylien elinvoiman sekä hy-
vinvoinnin tukemiseen ja lisäämiseen.  

 
Kehittämisrahan ajatuksena on, että kylät itse miettivät ja ideoivat kylänsä kehittämis-
tarpeita ja -kohteita sekä kehittämisen toteutusta. Keskeisenä tavoitteena on virkistää 
samalla kylien toimintaa ja aktivoida kaikki kylät kyläyhdistysten perustamiseen, jos 
sellaista ei kylässä vielä ole. Samalla kehittämistarpeita ja –ideoita kehitellessä kylät 
aktivoituvat. 
 
Kylien kehittämiseen varattavaan määrärahaan hyödynnetään pääasiassa sijoitustoi-
minnan tuottoja. Kaikkea talousarvioon varattua rahaa ei välttämättä jaeta kokonaan. 
Jaettava summa riippuu kylien kehittämistarpeista ja –ideoista sekä kylien tekemistä 
hakemuksista ja hankkeista.  

 
Keskustelussa oli puheena, että hakuaika on kerran vuodessa maaliskuun loppuun 
mennessä ja syyskuun lopussa on toinen hakuaika, jos rahaa on vielä jaossa. Hakijana 
on oltava toimiva kyläyhdistys, tieosuuskunta, kylässä toimiva yhdistys tai vastaava tai 
edellisten yhteenliittymä.  
 
Aitaustyöryhmässä on ollut puheena, että Kylien kehittämisrahan tarkemmat säännöt 
ja hankkeista syntyvät vastuut ym. tarkennetaan kehittämisrahan lopullisissa sään-
nöissä ja jakoperusteissa. Kehittämisrahan jakoperusteet ja säännöt päätetään halli-
tuksessa syksyllä 2017. Asiaan liittyen järjestetään mahdollisesti iltakoulu uudella val-
tuustolla. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että:  
1. Evijärvelle perustetaan 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kylien kehittämisraha 

2. kylien kehittämisrahaan varataan määräraha vuodelle 2018  
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3. kehittämisrahan suuruudesta, tarkemmista jakoperusteista ja muista ehdoista pää-
tetään hallituksessa loppuvuoden 2017 aikana.   

 
 Ilmari Sulkakoski ehdotti seuraavaa muutosta kohtaan 1: Evijärvelle perustetaan 150-
 vuotisjuhlavuoden kunniaksi kylien kehittämisraha, jonka tarkoituksena on kylien akti-
 voiminen kuntastrategian mukaisesti. Kehittämisrahan käyttökohteena ei kuitenkaan 
 voi olla tieverkon perusparannus. Niina Alatalo ja Marja-Leena Kultalahti kannattivat 
 ehdotusta. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko muutosehdotus hyväksyä yksimieli-
 sesti. Kukaan ei vastustanut.  
  

Päätös: Kunnanhallitus päätti, että:  
1. Evijärvelle perustetaan 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kylien kehittämisraha, 

jonka tarkoituksena on kylien aktivoiminen kuntastrategian mukaisesti. Kehittämis-
rahan käyttökohteena ei kuitenkaan voi olla tieverkon perusparannus. 

2. Kylien kehittämisrahaan varataan määräraha vuodelle 2018. 

3. Kehittämisrahan suuruudesta, tarkemmista jakoperusteista ja muista ehdoista pää-
tetään hallituksessa loppuvuoden 2017 aikana.   

Khall § 267 
11.12.2017 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 

 
Evijärven kylien kehittämisrahan valmistelua on jatkettu määrärahavarauksen ja jako-
perusteiden osalta. Asiaa on valmisteltu keväällä 2017 aitaustyöryhmässä ja syksyllä 
mm. johtoryhmässä, valtuustoseminaarissa ja hallituksen iltakoulussa.  
 
Kylien kehittämisraha on vahvasti kuntastrategian mukaista toimintaa. Toimenpideoh-
jelmassa (TPO) kehittämisraha on strategisen painopisteen ”IV Asuminen ja hyvin-
vointi: Turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistä-
minen” alla toimenpiteenä (31) ”Koko kunnan: keskustan ja kylien kehittäminen”. 
 
Kylien kehittämisraha liittyy vahvasti myös kuntalaisten osallistamiseen ja aktiiviseen 
osallistumiseen sekä kylien aktivointiin, vireyteen ja yhteisöllisyyteen, jotka ovat myös 
kuntastrategian mukaista toimintaa.  
 
Kehittämisrahalla voidaan lisätä kunnan sekä kylien elinvoimaa ja vetovoimaisuutta, 
edistää harrastus-, liikunta-, kulttuuri-, virkistys- ja elinkeinotoimintaa Evijärvellä, edis-
tää elinolosuhteita ja mahdollisuuksia kylillä asumiseen ja elinkeinojen harjoittami-
seen sekä tukea kylien kehittämistä ja sen suunnittelua.   
 
Kylien kehittämisrahaan hyödynnetään pääasiassa kunnan sijoitustoiminnan tuottoja. 
Jolloin tuotoilla on mahdollista kehittää koko kuntaa tulevaisuudessa. Alustavasti ky-
lien kehittämisraha varataan talousarvioon vuosille 2018–2020.  
 
Kylien kehittämisrahaan on varattu 30.000 euron määräraha alkavalle vuodelle. Jos 
kylien kehittämisraha osoittautuu toimivaksi käytännöksi, sille voidaan tulevina vuo-
sina varata enemmän rahaa ja mahdollisesti se voidaan myös vakinaistaa. 
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Kehittämisrahojen jakamisesta päätetään kunnanhallituksessa. Kylät ja kylien toimijat 
ideoivat itse kylän kehittämistarpeita ja kehittämistä. Kyliä ja kylien toimijoita kannus-
tetaan hakemaan hankerahoitusta pitkäjänteiseen kehittämiseen, jolloin kunnan ke-
hittämisraha voi toimia kuntarahoitusosuutena suurempaan hankkeeseen.  
 
Kaikkea varattua rahaa ei välttämättä jaeta kokonaan, jaettava summa riippuu kylien 
tekemistä hakemuksista ja hankkeista. Hakijana on oltava kyläyhdistys, osuuskunta, 
kylässä toimiva yhdistys tai niiden yhteenliittymä.  

 
Kehittämisrahakohteet on jaettu kolmeen eri luokkaan: pieniin, keskisuuriin ja suuriin 
hankkeisiin. Pienissä hankkeissa (0–1.000 e) tuki voi olla maksimissaan 100 % ja 
keskisuurissa hankkeissa (1.000–10.000 e) tuki voi olla enintään puolet hankkeen ko-
konaiskustannuksista.  
 
Suurten hankkeiden (yli 10.000 e) mahdollisesta tuesta ja määrärahasta päätetään 
erikseen. Varattu määräraha on kohdennettu ensisijaisesti kylien kehittämiseen liitty-
viin pieniin ja keskisuuriin hankkeisiin. 
 
Esityslistan mukana toimitetaan liitteenä kylien kehittämisrahan jakoperusteet. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää että  
 

• Kylien kehittämisrahalle varataan vuoden 2018 talousarvioon 30.000 euron 
määräraha kunnanhallituksen alle. 

• Määrärahan jakoperusteet ovat erillisen liitteen mukaiset. 

• Kehittämisrahan hakuaika on maaliskuun loppuun 2018. 

• Määrärahan jakamisesta päätetään erikseen hallituksessa huhtikuussa 2018. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 

Khall § 58 
16.4.2018 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 

 
Kylien kehittämisrahan hakuaika päättyi maaliskuun lopussa 2018. Kehittämisrahaha-
kemuksia tuli hyvin: kaikkiaan 18 kappaletta 13:lta eri toimijalta monipuolisiin käyttö-
tarkoituksiin ja eri puolilta kuntaa. 
 
Pääosa hakemuksista (14) oli niin sanottuja ”pieniä hankkeita” eli maksimissaan tu-
hannen euron hankkeita. Pienissä hankkeissa kunnan tuki voi olla 100 %. 
Kaksi hakemuksista oli suuruusluokaltaan 1000–2000 euroa eli ne ovat ”keskisuuria 
hankkeita”. Näiden hankkeiden tuki voi olla maksimissaan 50 %. 
 
Näiden 16 hakemuksen yhteenlaskettu kokonaissumma 18 981 euroa, josta kunnalta 
haettu osuus on 15 807,3 euroa. 
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Lisäksi kaksi neljän tuhannen euron kylien kehittämisrahahakemusta liittyi Eurojärven 
uimapaikan kehittämiseen. Eurojärven uimapaikan kehittämiseen on ehdotuksena 
käyttää investointiohjelmassa olevaa rahaa. 

 
Kylien kehittämisrahan jakoperusteissa linjattiin että Kehittämisrahalla voidaan tukea 
ja avustaa kylien hankkeita, pieniä investointeja sekä toimintoja, jotka tukevat osal-
taan seuraavia tavoitteita: 

• Lisäävät kunnan sekä kylien elinvoimaa ja vetovoimaisuutta.  

• Edistävät harrastus-, liikunta-, kulttuuri-, virkistys- ja elinkeinotoimintaa Evijärvellä. 

• Edistävät elinolosuhteita ja mahdollisuuksia kylillä asumiseen ja elinkeinojen har-
joittamiseen.   

• Tukea voi hakea myös kylien kehittämisen suunnitteluun. 

Myönnetyt avustukset maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten ja hank-
keesta tehtävän loppuraportin mukaisesti ALV-verottomasta summasta.  

Kylien kehittämisrahan jakoperusteissa on määritelty, että jos rahaa jää ensimmäi-
sestä hakukierroksesta jäljelle järjestetään syksyyn lopulla uusi haku. 
 
Liitteenä on tiivistelmä kylien kehittämisrahahakemuksista ja kylien kehittämisrahan 
jakoperusteet. 
 
Terhi Kultalahti, Jorma Tolonen ja Markus Kattilakoski poistuivat yhteisöjääveinä py-
kälän käsittelyn ajaksi. Jari Anttikoski toimi puheenjohtajana pykälän käsittelyn ajan.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää että 
 

• Päätetään myöntää kylien kehittämisrahasta seuraavasti: 

• Myönnetään hakemuksen mukaisesti kylien kehittämisrahaa seuraaviin haki-
joiden pieniin hankkeisiin 100 % tuella: 

o Evijärven Alapään Nuorisoseura ry: Varastotilan korjaus, kahvion kun-
nostus, käsikassajärjestelmän asennus 983,3 e 

o Evijärven Alapään Nuorisoseura ry: Kylätapahtuman järjestäminen 
200 e 

o Evijärven Inankylän Nuorisoseura ry: Perhekerhotoiminnan järjestämi-
seen, kylätapahtumien järjestämiseen 1000 e 

o Evijärven Palomiehet ry: Nuorisopalokuntalaisten varustehankinta 
kymmenelle 1000 e 

o Evijärven Urheilijat ry: Liikuntavälineiden hankinta tulevaan Rantapuis-
tikkoon kaikkien käyttöön 1000 e  

o Evijärven Urheilijat ry: Tapahtuman järjestämiseen, Evitriathlon ja 
Vettä Korvassa 1000 e  

o Evijärven Yrittäjät ry: Penkkien/pöytäryhmien hankinta keskustaan 
1000 e  

o Evipartio ry: Korkeamaan maja, Majan vesirännien ja katoksen materi-
aalit 1000 e 
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o Inan Kyläseura ry Venesataman kunnostus (laituri, puutarhakalusteet 
ja yleisilme), Viskarinlipun laituri 1000 e 

o Jokikylän Kylätalo: Kylätalon vessojen korjaus 1000 e  
o Osuuskunta Vasikka-ahon kehitys: Tietokone Sopulaan yleiseen käyt-

töön 1000 e 
o Särkikylän Kyläseura ry: Uimapaikan kunnostus ja laituri 790 e 
o Särkikylän Kyläseura ry: Pitkospuiden sahaus, Särkikylän kosteikon 

luontopolulle 660 e 
 

• Myönnetään hakemuksen mukaisesti kylien kehittämisrahaa seuraaviin haki-
joiden keskisuuriin hankkeisiin 50 % tuella: 

o Evijärven Nuorisoseura ry: Uuden astianpesukoneen hankinta keitti-
öön, kokonaiskustannus 2700 e, josta tuki 50 % 1350 e 

o Evijärven Rukoushuoneyhdistys Saalem ry: Kokkolahden leirikeskuk-
sen uimapaikan kunnostus ja vesiliukumäki, kokonaiskustannus 
3000e, josta tuki 50 % 1500 e 
 

• Siirretään Evijärven Urheilijat ry:n Talviriehan 2019 kehittämisrahahakemus 
(1000 e) syksyn hakukierrokselle. 

• Kylien kehittämisrahasta järjestetään uusi hakukierros syyskuussa, jolloin ha-
kuaika päättyy 15.9.2018 ja jaosta päätetään kunnanhallituksessa syys-
kuussa. 

• Kunnanhallitus myöntää kylien kehittämisrahaa yhteensä 14159,30 euroa, 
syksyn hakukierrokselle jaettavaksi jää 15840,70 euroa. 

Keskustelun kuluessa Marita Huhmarsalo ehdotti, että siviltä siirretyt hakemukset siir-
retään takaisin sivistyslautakunnalle. Puheenjohtaja totesi, että Huhmarsalon ehdo-
tusta ei ole kannatettu, joten se raukeaa. 
 
Päätös: Kunnanjohtajan ehdotus on tullut kunnanhallituksen päätökseksi. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

  



EVIJÄRVEN KUNTA 16.4.2018 101 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

59 § ANTINNIEMEN RANTARAITTI JA PUISTIKKO-HANKEHAKEMUS 

Khall § 59 
16.4.2018 Valmistelija: hallintositeeri Mikko Huhtala 
 

Talousarvion 2018 investointiosassa on varattu 50 000 euron määräraha vuodelle 
2018 Antinniemen rantaraittiin ja puistikkoon. 
 
Rantaraitti ja puistikko idea on syntynyt Elinvoimainen Evijärvi-hankkeessa arkkiteh-
tiopiskelijoille järjestetyn keskustan suunnittelukilpailun pohjalta. Rantaraitti ja puis-
tikko on mainittu myös kuntastrategian toimenpideohjelman kohdassa Asuminen ja 
hyvinvointi: Turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö sekä hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen alla toimenpiteessä 19: ”Kunta luo aktiivisesti edellytyksiä liikunnan ja 
kulttuurin harrastamiseen”. Rantaraitti ja puistikko hanke liittyy tiiviisti myös toimenpi-
deohjelman kokonaisuuteen 16: ”Elinympäristöä ja vesistöjä parantamalla lisätään 
niiden monipuolista hyödyntämistä ja viihtyisyyttä”. 
 
Leader Aisaparin kanssa on neuvoteltu investointihankkeesta ja rahoituksesta Antin-
niemen puistikon ja rantaraitin kehittämiseksi. Keskustelun perusteella kokonaisuu-
teen on mahdollista hakea Leader Aisaparilta hankkeeseen rahoitusta 50 % tukiosuu-
della. Keskustelua on käyty yhteensä 80 000 euron hankkeesta, johon on mahdollista 
saada 50 % tuki eli 40 000 euroa hankeajalle 1.5.2018 – 31.12.2019.  
 
Hankkeelle myönnettävän rahoituksen määrästä riippuen kunnan investointiohjelman 
kautta Antinniemen rantaraitin ja puistikon kehittämiseen jää muulla tavoin käytettä-
väksi investointiohjelmaan varatun ja kuntarahoitukseen menevän summan erotus, 
joka on mahdollista käyttää hankkeen kanssa samanaikaisesti 1.5.2018 – 31.12.2019 
hankkeen toteutusta tukien. 

 
Hankkeelle laadittu hankesuunnitelmaluonnos on esillä kokouksessa. 
 
Hanketuen hakuaika päättyy 30.4.2018. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Evijärven kunta hakee Leader Aisaparilta hankerahoi-
tusta 1.5.2018 – 31.12.2019 Antinniemen rantaraitin ja puistikon kehittämiseksi han-
kesuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden rahoitukseen. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Kehittäjäkoordinaattori Sanna Syrjälä poistui §:n käsittelyn jälkeen klo 18.54. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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60 § JÄRVINET OY:N OSAKASSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 60 
16.4.2018 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Järvinet Oy on lähettänyt uuden osakassopimuksen kuntien ja kuntayhtymien hyväk-
syttäväksi. Nyt hyväksyttävä ja allekirjoitettava osakassopimus on voimassa 
31.12.2018 saakka. 

 
Sopimuksen tarkoituksena on sopia yhteisiin tietoteknisiin hankintoihin ja yhtiön ra-
hoitukseen sekä omistuksen jakautumiseen liittyvistä periaatteista. Sopimuksella täs-
mennetään myös yhtiöjärjestyksen hallituksen kokoa koskevia määräyksiä sekä sovi-
taan palveluiden ostamisen periaatteista. 

 
Joulukuussa 2017 pidetyssä Järvinet Oy:n omistajien kokouksessa käsiteltiin osakas-
sopimuksen sisältö. Kokoukseen osallistuivat omistajakuntien edustajat. 

 
Osakassopimus on esityslistan liitteenä. 

 
Kunnanjohtaja poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi. 

 
Puheenjohtajan ehdotus:  
1. Päätetään, että asia käsitellään puheenjohtajan ehdotuksen perusteella,  
2. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Järvinet Oy:n uuden osakassopimuksen liitteen 
mukaisesti.  
 
Päätös:  
1. Päätetään, että asia käsitellään puheenjohtajan ehdotuksen perusteella,  
2. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Järvinet Oy:n uuden osakassopimuksen liitteen 
mukaisesti.  

 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
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61 § MAANVAIHDON PERUMINEN KUNNAN JA YKSITYISEN MAANOMISTAJAN VÄ-
LILLÄ   

Khall §  
16.4.2018 Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari 
 

Kunta on päättänyt tehdä maanvaihdon yksityisen maanomistajan omistaman maa-
alueen ja kunnan omistaman maa-alueen välillä marras-joulukuussa 2017. Vaihto-
kaupassa yksityinen maanomistaja luovuttaa kunnalle ~3100 m²:n määräalan kiinteis-
töstä Virvola 52-401-7-68 ja kunta luovuttaa yksityiselle maanomistajalle Ahvennie-
men asemakaava-alueelta korttelissa 260 sijaitsevan okt-tontin numero 3. Vaihtokau-
passa kunta maksaa välirahaa 5000 €. Maanvaihdosta päätettiin hallituksessa 
27.11.2017 (§ 258) ja valtuustossa 18.12.2017 (§ 88). 
 
Kunnassa on aikaisemmin vahvistettu Ahvenniemen tonttien myynnissä käytettävä 
kauppakirjapohja. Kauppakirjapohjassa on määritetty rakentamisvelvoite sekä edel-
leen luovuttamis-ehto rakentamattomana.  

 
Valtuuston päätöksen 18.12.2017 § 88 jälkeen, on neuvoteltu velvoitteiden joustoista 
yksityinen maanomistajan kanssa. 
 
Yksityisen maanomistajan esittämistä joustoista kaupan ehtoihin on keskusteltu kun-
nanhallituksessa, joka on todennut, ettei joustoihin voida suostua, koska ne ovat risti-
riidassa aikaisemmin vahvistettuun kauppakirjapohjaan nähden. 
 
Edellä mainittujen asioiden vuoksi on perusteltua perua kauppa. 
 
Marita Huhmarsalo poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi. 

 
 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää perua 

valtuuston 18.12.2017 päätöksen § 88, jossa oli tarkoitus tehdä yksityisen maanomis-
tajan kanssa maanvaihtokauppa. 

 
 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. 044 7699 550, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

 
  

Tieto peitetty valitusajan jälkeen. Alkuperäinen pöytäkirja saatavana kunnanvrastosta.
Korostus

Tieto peitetty valitusajan jälkeen. Alkuperäinen pöytäkirja saatavana kunnanvrastosta.
Korostus
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62 § ESITYKSET 6.12.2018 MYÖNNETTÄVISTÄ KUNNIAMERKEISTÄ  

Khall § 62 
16.4.2018   Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää kuntia toimittamaan kunniamerkki-
esityksensä aluehallintovirastolle viimeistään 30.4.2018 mennessä.  

 
Virka- ja luottamushenkilöitä koskevat kunniamerkkiesitykset pyydetään tekemään 
valtiovarainministeriön, sisäministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, sosiaali- ja 
terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonaloilta. 

 
Ehdotusten tulee perustua ritarikuntien sääntöjen mukaisiin merkittäviin henkilökoh-
taisiin ansioihin, jotka tulee perustella ehdotuksissa hyvin. Virka- ja palvelusvuosien 
pituus tai henkilön virka- tai muu asema eivät sinänsä voi olla kunniamerkin antami-
sen perusteena. Kunniamerkkien antamisen ensisijaisena lähtökohtana ovat ne kes-
kitason yläpuolella olevat ansiot, jotka asianomainen on osoittanut omalla ammat-
tialallaan tai huomattavissa yhteiskunnallisissa tehtävissä. Edellytyksenä on lisäksi 
hyvämaineisuus ja myös halu ottaa vastaan kunniamerkki.  
 
Edellisen kunniamerkin antamisesta on täytynyt kulua vähintään 7 vuotta. Ylemmän 
kunniamerkin perusteluissa tulee korostaa ehdokkaan edellisen kunniamerkin jälkeen 
kertyneitä ansioita. Kyseeseen voivat tulla myös erityiset ansiot muussa kuin päätoi-
messa. Toisen kunniamerkin saaminen edellyttää aina saajan virka-aseman, toimen-
kuvan tai työtehtävän muuttumista entistä vaativammaksi ja henkilön erityistä ansioi-
tuneisuutta uusissa tehtävissään. 
 
Esityksiä tulisi tehdä eri kunniamerkkiluokkiin mahdollisimman tasapuolisesti kum-
mankin sukupuolen ja eri ammattiryhmien ansioituneista ehdokkaista.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus tekee esityksen kunniamerkkien hakemi-
sesta. 
 
Päätös: Kunnanhallitus päätti hakea kunniamerkkiä kahdelle henkilölle. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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63 § LAUSUNTO ABO WIND OY:N LAPPAJÄRVEN ISO-SAAPASNEVAN TUULIVOI-
MAHANKKEEN YVA-MENETTELYN TARPEESTA 

Khall  § 63 
16.4.2018 Valmistelijat:  ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola, kunnaninsinööri Tuomo Saari ja 

kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 
ABO Wind Oy suunnittelee Lappajärven Iso-Saapasnevalle tuulivoimalapuistoa, jo-
hon tulisi yhteensä 7 tuulivoimalaa, joiden kokonaisteho on 29,4 MW. Yksittäisen voi-
maloiden napakorkeus on 200 metriä ja kokonaiskorkeus 300 metriä. ELY-keskus 
pyytää lausuntoja/kommentteja Iso-Saapasnevan tuulivoimahankkeeseen liittyen 
23.4.2018 mennessä. 

Ramboll Finland Oy on laatinut hankevastaavan toimeksiannosta esiselvityksen Iso-
Saapasnevan tuulivoimahankkeesta YVA-tarveharkintaa varten. Esiselvityksessä ku-
vataan hanketta, sen ympäröimää aluetta ja vaikutuksia. Esiselvitys on tehty 6–7 tuu-
livoimalalle, joiden kokonaiskorkeus tulisi olemaan enintään 270 metrin ja napakor-
keus 180–195 metrin. Roottorin halkaisija on 150–180 metriä. Yksittäisen voimalan 
teho noin 4-5 MW. 

ABO Wind Oy on esittänyt, että tuulivoimala-alue jää alle YVA-asetuksen hankeluet-
telon rajauksen (30 MW). Alue edustaa tyypillisesti suomalaista sisämaan tuulivoima-
lakohdetta talousmetsässä. Alueella ei ole poikkeuksellisia luonnonoloja ja maankäyt-
töä, hankkeen vaikutukset eivät ole tuulivoimahankkeelle poikkeuksellisia ja hank-
keen suorien vaikutusten piirissä oleva alue on harvaan asuttua. Lähimmät tuulivoi-
mahankkeet sijaitsevat yli 20 kilometrin etäisyydellä suunnitelluista tuulivoimaloista. 
Alustavat paikat on vuokrattu tuulivoimala-alueen suunnitteluun ja rakentamiseen. 
ABO Wind Oy esittää, että osayleiskaava riittäisi hankkeen vaikutusten selvittämi-
seen ja maankäytön sovittamiseen ja että ei tulisi soveltaa YVA-menettelyä. 

Tehdyn esiselvityksen mukaan lähimmät yksittäiset vakituiset asuinrakennukset sijait-
sevat tuulivoima-alueen eteläpuolella Lappajärven kunnan Övermarkissa noin 1,4 km 
etäisyydellä lähimmästä suunnitellusta tuulivoimalasta. Alueen pohjoispuolella noin 2 
km:n etäisyydellä Evijärven kunnan puolella sijaitsevat Pitkäsalon kylän asuinraken-
nukset. Lähimmät yksittäiset lomarakennukset sijaitsevat Lappajärven kunnassa 
suunniteltujen tuulivoimaloiden lounas-eteläpuolella noin 1,1 -1,2 km etäisyydellä lä-
himmästä tuulivoimalasta. Selvityksen mukaan tuulivoimaloista sijaitsee 1-2 km:n 
etäisyydellä yhteensä 17 asuinrakennusta ja 6 lomarakennusta ja 2-5 km:n etäisyy-
dellä 154 asuinrakennusta ja 144 lomarakennusta. 

Lisäksi Evijärven kunnan puolella noin 2 km:n etäisyydellä on iso turkistalouskeskit-
tymä ja Lappajärven kunnan puolella 2-5 km:n etäisyydellä Övermarkin alueella ja 
Itäkylässä on isoja eläintiloja. 

ABO Wind Oy:n suunnittelemat 7 tuulivoimalaa ovat huomattavasti korkeampia kuin 
esimerkiksi Kauhavan puolelle suunnitellut tuulivoimalat, joiden napakorkeudeksi on 
suunniteltu 149 metriä ja kokonaiskorkeudeksi (pyyhkäisykorkeus) 217 metriä. Iso-
Saapasnevan alueella tuulivoimalan napakorkeudeksi on esitetty 200 metriä ja koko-
naiskorkeus 300 metriä. Kokonaisteho on yhteensä 29,4 MW, jolloin yhden tuulivoi-
malan teho olisi laskennallisesti 4,2 MW (Suolinevalla 3,45 MW). 
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Esiselvityksessä on melun– ja välkevaikutusten osalta on esitetty seuraavaa: 

Valtioneuvosto on antanut 27.8.2015 asetuksen tuulivoimaloiden ulkomelutason oh-
jearvoista (1107/2015). Asetuksen mukaisesti tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjear-
vot pysyvälle asutukselle ja loma-asutukselle ovat 45 dB(A) päivällä klo 7-22 dB(A) ja 
klo 22-7 40 dB(A). Esiselvityksen melumallinnuksen mukaan lähiasutuksen melu-
haitta on välillä 0-40 dB(A). Pienitaajuisen melun osalta todetaan, että ulkomelutasot 
ovat enimmillään 4,6 dB yli sisätilojen yöaikaisten toimenpiderajojen. Rakennusten 
ulkovaipan vaadittava ääneneristävyys jää vähäiseksi ja kun huomioidaan ulkoseinän 
ääneneristävyys DSO 1284 –menetelmässä mainittujen arvojen mukaisesti, alittaisi 
terssikohtaiset melutasot toimenpiderajat selvästi myös lähimmässä asutuksessa. 

Tuulivoimaloista aiheutuvalle varjostusvaikutukselle ei Suomessa ole määritelty oh-
jearvoja. Ympäristöministeriön ohjeen mukaisesti suositellaan käyttämään muiden 
maiden suosituksia välkkeen rajoittamisessa. Tanskassa on määritelty vuotuisen väl-
ketuntimäärän suositusarvoksi 10 h ja Ruotsissa vastaava suositusarvo on 8 h ja kor-
keintaan 30 min päivässä.  

Tehdyn mallinnuksen mukaan varjo-välke ylittää 8 h vuodessa lähimmän loma-asun-
non kohdalla Lappajärven puolella (kohta H). Kyseisellä alueella varjo välkettä olisi 
11 h 26 min vuodessa. Muualla asutuksessa vaikutus olisi alle 1 h tai 5 h. Välkemal-
linnuksessa ei huomioida kasvillisuutta tai puustoa. 

Lausunto: 

Evijärven kunnanhallitus suhtautuu kielteisesti Lappajärven Iso-Saapasnevan tuuli-
voimala-alueen tämänhetkiseen suunnitelmaan. Kyseisellä alueella on merkittävästi 
vakituista ja loma-asutusta sekä eläinten tuotantoa, turkistarhausta ja eläintiloja myös 
Evijärven puolella Pitkäsalossa 1-5 kilometrin etäisyydellä suunnitelluista tuulivoima-
loista.  

Evijärven kunnanhallitus on tehnyt 21.11.2016 (§ 159) periaatepäätöksen, että tuuli-
voimaloita ei tulisi sijoittaa alle neljän kilometrin etäisyydelle vakituisesta tai loma-
asutuksesta, jolloin tuulivoimaloiden melu- ja muiden haittavaikutusten todennäköi-
syys olisivat pienempiä ihmisille, tuotanto- ja riistaeläimille sekä muulle eliöstölle. Evi-
järven kunnanhallitus vaatii, että Lappajärven Iso-Saapasnevalle suunnitellun tuulivoi-
malapuiston osalta tulee noudattaa kyseistä neljän kilometrin vähimmäisetäisyyttä. 

Kunnanhallitus esittää lausuntonaan, että Lappajärven kunnan puolelle Iso-Saapas-
nevalle suunnitellulle tuulivoimala-alueelle tulee ehdottomasti toteuttaa ympäristövai-
kutusten arviointi –menettely (YVA-menettely). Menettelyssä selvitetään nyt esitettyä 
esiselvitystä paremmin ja syvällisemmin käydään läpi erilaisia vaihtoehtoja tuulivoi-
maloiden rakentamisessa ja selvitetään tarkemmin eri vaihtoehtojen vaikutukset. 

Perusteluina esitetään, että suunnitellut tuulivoimalat, 200 metrin napakorkeus ja 300 
metrin pyyhkäisykorkeus, ovat huomattavasti suurempia kuin aiemmin Evijärven kun-
nan lähialueelle suunnitellut tuulivoimalat. Lisäksi esiselvitys on tehty 6-7 tuulivoima-
lalle, joiden kokonaiskorkeus tulisi olemaan enintään 270 metriä ja napakorkeus 180–
195 metriä, joten on huomioitava että tehty esiselvitys ei vastaa nykyisissä suunnitel-
missa olevaa tuulivoimalahanketta.  
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Iso-Saapasnevalle suunniteltujen tuulivoimaloiden vaikutusalueella lähimmillään 1-2 
km etäisyydelle sijoittuu yhteensä 17 vakituisesta asuinrakennuksesta ja 6 lomara-
kennuksesta ja 2-5 km:n etäisyydelle jo 154 asuinrakennusta ja 144 lomarakennusta. 
Lisäksi lähialueella sijoittuu eläinten tuotantoa, turkistarhoja ja eläintiloja. Asutukselle 
ja maataloudelle on erittäin tärkeää, että ennen lopullisia päätöksiä selvitetään tuuli-
voimaloiden ympäristövaikutukset ihmisiin ja eläimiin mahdollisimman kattavasti. Jos 
YVA-selvityksessä ilmenee haittavaikutuksia ihmisiin ja eläimiin, ne tulee huomioida 
suunnitelmien jatkotoimenpiteissä ja suunnitelmia tulee joko muuttaa tai koko hank-
keesta on luovuttava.  

Työ- ja elinkeinoministeriössä (TEM) on käynnistymässä tuulivoiman terveysvaikutuk-
siin liittyvä selvitys. Tehtävän selvityksen tulokset tulee huomioida Lappajärven Iso-
Saapasnevan tuulivoimalapuiston selvityksissä ja suunnitelmissa. 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy tehdyn lausunnon ja lähettää 
sen ELY-keskukselle. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
  
Lisätiedot: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola, puh. 044-3699446, etunimi.suku-
nimi@lappajarvi.fi ja kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. 044 7699 550, sähköposti: 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi  
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64 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

Khall § 64 
16.4.2018 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: 
 
 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset: 
  

 Kunnanjohtaja: 
 Päätökset §:t 
  
 Kunnaninsinööri: 

 Päätökset §:t 
  
 Sivistystoimenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 124 Henkilökohtaisen avustajan irtisanoutuminen 
 125 MIG –hitsauslaitteet ja oheislaitteiden hankinta 
 137 Keskikoulun koulunkäynnin ohjaajan sijainen 
 141 Kirkonkylän koulun leirikouluohjelman hyväksyminen 
 
 Kunnanhallituksen puheenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 2 Saldovapaa -hakemus 
3 FCG:n organisoima KJ – KPJ –sertifioitujen yhteinen tapahtuma 6.-
7.6.2018/Vaasa-Uumaja-Vaasa -risteily  

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päät-
tää, että niitä ei oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 

  
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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65 § ILMOITUSASIAT 

Khall § 65 
16.4.2018 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat 

tutustumista varten nähtävänä kokouksessa. 
 
1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 4 kpl 
2. Muistiot johtoryhmän kokouksista 26.3.2018 ja 9.4.2018 
3. Kuntaliitto, Yleiskirje 3/2018, Kuntia kannustetaan liittymään kuntien yhtei-

seen KuntaTietoPalveluun – Suomen Kuntasäätiö antaa tukea, 9.4.2018 
4. E-P:n pelastuslaitos –liikelaitos, Paloasemakiinteistöjen vuokrien indeksi-

tarkistus, 26.3.2018 
5. Järviseudun koulutuskuntayhtymä, Kuntayhtymähallitus 3/2018, 

22.3.2018, ptk, 5.4.2018 liitteineen 
6. Järviseudun koulutuskuntayhtymä, Kuntayhtymävaltuusto 1/2018, 

6.3.2018, ptk, 4.4.2018 
7. KEHA-keskus, Maksatuspäätös, EPOELY/4513/2016, 9.4.2018 
8. E-P:n liitto, Kulttuurilautakunta 1/2018, 21.2.2018, ptk, 26.3.2018 
9. E-P:n liitto, Kulttuurilautakunta 2/2018, 21.3.2018, ptk, 9.4.2018 
10. LSSAVI, Turkistarhan ympäristölupa -päätös, LSSAVI/3619/2017, 

9.4.2018 
11. 2N, Yhtymähallitus 3/2018, 11.4.2018, esityslista liitteineen 
12. Asunto Oy Nykälänaho, Hallitus 1/2018, 29.3.2018, ptk 
13. Asunto Oy Tervahauta, Hallitus 1/2018, 29.3.2018, ptk 
14. Asunto Oy Kultalahti, Hallitus 1/2018, 29.3.2018, ptk 
15. Valvira, Ohjaus- ja valvonta- sekä tarkastuskäynnin kertomus, Kaislahovi, 

LSSAVI/1867/2018 
16. Valvira, Ohjaus- ja valvonta- sekä tarkastuskäynnin kertomus, Vuorohoito-

osasto Evijärvi, LSSAVI/1192/2018 
17. LSSAVI, ilmoitus, Yksityisen sosiaalipalvelujen toimintayksikön lopettami-

nen / Tukeva Oy, 12.4.2018, LSSAVI/2391/2018 
18. LSSAVI, ilmoitus, Yksityisen sosiaalipalvelujen toimintayksikön lopettami-

nen / MilaPro Oy, 12.4.2018, LSSAVI/2391/2018 
19. E-P:n liitto, maakuntahallitus 3/2018 26.3.2018, pöytäkirja, 11.4.2018 
20. EPSHP, jäsenkunnilta laskutetut palvelumaksut 3/2018 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa 
saatetuksi.  

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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66 § MUUT ASIAT 

Khall § 66 
16.4.2018 1. Evijärven ennakkoväkiluku helmikuulta on positiivinen (+3) 
 2. Evijärven yhteismetsäasian tilanne 
 3. Sote-kiinteistö asiat, iltakoulu kevään aikana 
 4. Henkilöstöasiat 
 5. Seuraavat kokoukset 7.5, 28.5 
 6. 27.4. puheenjohtajille suunnattu tilaisuus 
 7. Varahenkilöiden esteellisyydet 
 8. Evästys poliisien neuvottelukunnan tulevaan kokoukseen 
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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 52 – 55, 57, 61, 64 – 66 
 
 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 56, 58, 59, 60, 62, 63 
 
 

 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, telefax 
 
Evijärven kunnanhallitus 
Viskarinaukio 3 
62500  EVIJÄRVI 
e-mail: evijarven.kunta@evijarvi.fi 
telefax: 06-765 1682 
 
Pykälät 56, 58, 59, 60, 62, 63 
 
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, PL 118, 00131 HELSINKI 
markkinaoikeus@oikeus.fi, fax 010 364 3314 
 
Pykälät 
 
Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö ja toimittami-
nen 

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 
 
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 si-
sältö 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 ko-
tikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamie-
hensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä / vali-
tuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnu-
mero, 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 vi-
ranomaisen 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) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeu-
denkäyntimaksu. 
 
 
 
 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 




