Hyvinvoiva ja elinvoimainen Evijärvi
kuntastrategia 2025

Toimenpideohjelma (TPO) 2018–2019

I.

Talous: Vakaa ja tasapainoinen kuntatalous

Tavoite ja vastuutahot

Toimenpide

- Suunnitelmallisella ja kustannustehokkaalla toiminnalla varmistetaan vakaa ja tasapainoinen kuntatalous, jossa tulot ja menot ovat
tasapainossa.
- Toimitaan talouden vuosikellon mukaisesti kattava ja säännöllinen
talousraportointi huomioiden.
· Laajempi talousraportti tehdään kahdesti vuodessa huhtikuun ja
elokuun lopun tilanteesta. Se tuodaan hallituksen, valtuuston ja
lautakuntien tietoon.
· Talousarvion suunnitteluohjeella suunnataan TA-valmistelua.
- Sijoitustoiminta:
· Kunnan omaisuus tuo sijoitustoiminnan perusteiden mukaisesti
sijoitettuna tuloja hajautetusti ja tuottavasti kunnalle sisäinen
valvonta ja riskienhallinta huomioiden.
· Osa tuotoista voidaan hyödyntää mm. kunnan kehittämiseen,
yleishyödyllisiin asioihin ja talouden tasapainottamiseen.
- Valmistellaan pitkän aikavälin (~5 vuotta) kestävä ja realistinen
2. Taloudellisesti kestävä ininvestointiohjelma.
vestointiohjelma, jolla pureInvestointiprojektien käynnistyminen ja valmistuminen jakaantuu
taan korjausvelkaa pitkällä
tasaisesti koko vuodelle: Investointihankkeiden valmistelu ja suunaikavälillä
nitelmien laatiminen aloitetaan ajoissa ja tuodaan päätöksentekoon tasaisesti pitkin vuotta.
Ohjeiden ja sääntöjen päivittäminen ja valmistelu:
3. Omistajapolitiikan ja kon· Konserniohjeen päivittäminen
serniohjauksen tehostami· Tarkastussäännön päivittäminen
nen ja varmistaminen
· Omistajapoliittiset ohjeet, jossa määritellään strategiset omistukset ja ei-strategiset omistukset, joista on mahdollista luopua sekä
päivitetään kunnan maanmyyntiin ohjeistus/periaatteet.
- Kunnan edustaja toimii edustamassaan orgaanissa aktiivisena omistajaohjaajana kunnan edun mukaisesti ja informoi kuntaa yhteisön
toiminnasta sekä noudattaa mahdollisia erikseen toiminnasta annettavia ohjeita.
- Vuokra-asuntojen käyttöasteen pitäminen korkeana (vähintään 80
%): huoneistot ja niiden ympäristö pidetään siistissä ja viihtyisässä
kunnossa remontoinneilla.
- Tarpeettomista omistuksista luopuminen: kiinteistöjen myyntejä
jatketaan, luovutaan valikoiduista vuokra-asunnoista ja muista kiinteistöistä yksittäin tai isompina kokonaisuuksina.
- Selvitetään jäljellejäävistä kiinteistöistä (korjausselvitys), mitä kunta tarvitsee ja pitää kunnossa. Mahdollisesti rakennetaan uusia
asuntoja ja puretaan huonokuntoisimpia.
4. Laadukas asioiden valmiste- - Päätettävien asioiden sekä hankintojen ja kilpailutusten huolellinen
ja perusteltu valmistelu.
lu ja päätöksenteko
- Tasapuolinen, oikeellinen, läpinäkyvä ja sujuva päätöksenteko.
- Kuntastrategian toteuttaminen ja strategisten linjausten huomioiminen valmistelussa ja päätöksenteossa.
- Strategiaa toteutetaan toimenpideohjelmalla (TPO)
- Kuntastrategian ohjausryhmä seuraa ja arvioi strategian toteutumista sekä valmistelee TPO:n hallituksen päätettäväksi.
- Kuntastrategian toteutukseen varataan riittävät resurssit.
- Hankintaosaamista kehitetään mm. koulutuksilla ja tarvittaessa
käytetään ulkopuolista asiantuntijapalvelua.
Päätavoitteet talouden osalta:
1. Vakaan ja tasapainoisen
kuntatalouden varmistaminen

·
·
·

Vastuutahot
- Henkilöstö, KH,
VALT + ltk:t

- Henkilöstö, KH,
VALT + ltk:t

- Viranhaltijat, KH
ja VALT, kunnanedustajat

- Viranhaltijat ja
luottamushenkilöelimet

Vakaan ja tasapainoisen kuntatalouden varmistaminen
Taloudellisesti kestävä investointiohjelma, jolla puretaan korjausvelkaa pitkällä aikavälillä
Omistajapolitiikan tehostaminen ja tarpeettomista omistuksista luopuminen

II.

Palvelut: Ennakoivat, uudistuvat ja laadukkaat palvelut kustannustehokkaasti

Tavoite

Toimenpide

5. Hyvien ja toimivien peruspalveluiden varmistaminen
taloudellisesti omana työnä
ja yhteistyöllä

- Arjen sujuvuus varmistetaan hyvillä ja toimivilla peruspalveluilla.
- Henkilöstö, KH,
VALT + ltk:t
· Palvelutuotantoa järjestetään kustannustehokkaasti. Siinä huomioidaan monipuoliset tuottamistavat ja toimintamallit, uudet
avaukset ja rohkeat kokeilut harkituin riskein sekä hyvinvointi ja
ennaltaehkäisy.
· Arvioidaan palvelut, joita voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti yhteistyössä.
· Palveluvarustusta sopeutetaan väestön määrän, rakenteen ja
tarpeiden mukaan.
- Henkilöstö:
· Palveluiden perustana toimii osaava, hyvinvoiva, tuottava ja sitoutunut henkilöstö sekä toimivat rakenteet ja prosessit.
· Henkilöstön osaamiseen ja työhyvinvointiin panostetaan mm. hyvän ja motivoivan johtamisen, koulutusten, työterveyshuollon
palveluiden ja TYKY-toiminnan avulla.
· Henkilöstölle toteutetaan liikuntakampanja liikuntapäiväkirjalla.
· KEVAn Työelämän kehittämisrahan 2018 haku teemaan työkyvyn
turvaaminen onnistuneella muutosjohtamisella. (haku auki 15.6.
asti)
- Laadukkaat ja toimivat kaikkien kuntalaisten SOTE-lähipalvelut: kunta luo edellytyksiä laadukkaille ja monipuolisille SOTE-palveluille Evijärvellä ja vanhusten tasokkaalle hoiva-asumiselle.
- Kuntayhteistyötä syvennetään valikoiduissa palveluissa. Tavoitteena
on toimiva ja tuottava yhteistyö kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyön perustana hyödynnetään oman kunnan ja lähialueen
palvelutarjontaa.
- Palvelusetelimallia voi hyödyntää palveluiden tuottamisessa monissa
eri palveluissa.
- Kumppanuussopimuksia voidaan edelleen kehittää.
- Ikäihmisten aurausavustuksen laajentaminen ”lumityöseteliksi” ml.
setelin kehittely sekä kriteerien ja ehtojen määrittely.
- Kouluverkon kehittäminen sekä laadukkaan varhaiskasvatuksen ja
- Henkilöstö, SIVI,
kouluopetuksen varmistaminen.
KH, VALT
- Lukio-opetus tukee kunnan elinvoimaa. Lukio säilytetään elinvoimaisena laadukkaalla ja kustannustehokkaalla toiminnalla, erityisosaamisella sekä yhteistyöllä.
- Oppilasmäärään sopeutettu, oppilaalle oikeankokoinen ja tasaarvoinen kouluverkko, oppimisympäristön kehittäminen sekä oppimismahdollisuuksien ja koulutilajärjestelyjen huomioiminen.
- Laadukas yhtenäiskoulu monipuolisine opetus ja valinnanmahdollisuuksineen.
- Kouluverkkoon liittyvä päätöksenteko (valtuustotason tavoitteet):
· Lahdenkylän koulurakennuksesta päättäminen.
· Väistön purkaminen ja Lahdenkylän koulun oppilaiden lähikoulusta päättäminen.
· Suunnittelukaudella valmistellaan ja aikataulutetaan yhtenäiskouluun siirtyminen.
- Varhaiskasvatuksen lapsikohtainen, peruskoulun oppilaskohtainen ja
lukion opiskelijakohtainen kustannus on samaa tasoa kuin vastaavan
kokoisissa kunnissa keskimäärin.
- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden ratkaisut:
· Selvitetään varhaiskasvatuksen järjestämistä yhteistyössä Lappajärven kanssa.
· Perhepäivähoidon kehittäminen ja kannusteiden luominen tukemaan uusien perhepäivähoitajien rekrytointia, että saadaan tur-

6. Laadukkaat sivistystoimen
palvelut ja niiden kehittäminen

Vastuutahot

vattua hoitajien määrä vähintään nykyisellään.
- Kirjasto siirtyy omatoimikirjastoon, tavoitteena on että käyttäjien
määrä lisääntyy siirtymisen jälkeen.
- Vapaa-aika- ja liikuntaohjaajan työnkuvan määrittäminen ja rekrytointi.
- Ankkuri-toiminta on keskeinen osa varhaista puuttumista ja ennaltaehkäisyä.
- Lasten ja nuorten palveluiden kehittäminen hankkeilla.
- Soveltuvan nuorisotilan selvittäminen keskustan alueelle.
- Henkilöstö, TEK7. Toimivien ja sujuvien teknis- - Kunnan tekniset palvelut ovat toimivat ja sujuvat:
LA, KH, VALT
· kiinteistöjen ja kaavateiden kunnossapito
ten palveluiden kehittämi· kaavateiden ja kunnallistekniikan rakentaminen
nen
· vesihuoltolaitoksen verkostojen ylläpito ja korjaus
· rakentamiseen ja ympäristön suojeluun sekä viheralueiden hoitoon liittyvät palvelut.
- Palautekyselyillä kerätään asiakaspalautetta toiminnan kehittämiseksi.
8. Digitalisaation ja sähköisten - Digitalisaation hyödyntäminen ennakoivien, tehokkaiden sekä saa- - Henkilöstö, KH,
vutettavien palveluiden tukena eri toimialoilla.
VALT + ltk:t
palveluiden luomien mahHallinto-osasto:
Järvinet Oy ja
dollisuuksien hyödyntämimuut ulkopuoli·
Sähköiseen
asian-/tiedonhallintajärjestelmään
siirtymisen
selvitnen (digiloikka)
set asiantuntijat
täminen
· Hankintoja voidaan toteuttaa nykyistä enemmän sähköisesti
(mm. pienhankintaportaali).
- Sivistysosasto:
· Kouluilla on käytössä sopivat tilat digioppimiseen, sähköisiä opetusvälineitä on oppilailla kaikissa luokissa suunnitelmakauden
loppuun mennessä.
· Vuosittain lisätään jokaisella koululla oppilaskoneita.
· Etäopiskelua hyödynnetään ja markkinoidaan tehokkaasti lukiossa.
- Tekninen osasto:
· Rakennusvalvonnassa siirrytään sähköiseen Lupapiste.fi rakennuslupamenettelyyn 2018.
- Asiointipisteen ja etäpalvelumahdollisuuden pilotointi Evijärvellä
osana maakunnallista pilottia.
- Digiloikan mahdollistaminen kaiken ikäisille nuorista ikäihmisiin yhteistyössä mm. Aijjoos-toiminnan ja Järvilakeuden kansalaisopiston
kanssa.
- Ikäihmisille digioppia sekä älypuhelinten ja tietokoneiden käytön
opettamista.
- Yksin asuville luodaan lisäapua ja turvaa kotona asumiseen sähköisillä palveluilla ja yhteyksillä.
- Digipalveluiden ohella on käytössä myös paperivaihtoehto.
- Ilmaisen wifin selvittäminen keskustan alueelle.
Päätavoitteet palveluiden osalta:

·
·
·

Hyvien ja toimivien peruspalveluiden varmistaminen taloudellisesti omana työnä ja yhteistyöllä
Kouluverkon kehittäminen sekä laadukkaan varhaiskasvatuksen ja kouluopetuksen varmistaminen
Digitalisaation ja sähköisten palveluiden luomien mahdollisuuksien hyödyntäminen

III.

Elinkeinot ja elinvoima: Kilpailukykyinen ja vetovoimainen toimintaympäristö

Tavoite

Toimenpiteet

Vastuutahot

9. Liike-elämän ja kunnan
yhteistyötä sekä vuoropuhelua ylläpidetään aktiivisesti

- Keskeistä kunnan ja elinkeinoelämän yhteistoiminnalle on aktiivinen ja
avoin vuoropuhelu sekä tiiviin kunta-yrittäjät –yhteistyön ylläpitäminen
ja kehittäminen.
- Käytännön toimenpiteinä ovat mm. aamukahvit, yrittäjäillat, yritysvierailut, seminaarit, koulutukset, hankkeet ja muu yhteistyö.
- Kunta toimii tiiviissä yhteistyössä Evijärven Yrittäjät ry:n, MTK-Evijärven
ja Evijärven Turkistarhaajien kanssa.
- Elinkeinoryhmän toiminta tukee yrittäjien ja kunnan vuoropuhelua.
- Yrittäjien ja kunnanhallituksen välillä on vuosittaisia tapaamisia.
- Evijärven Yrittäjät ry:n hallituksessa on kunnan edustaja (kehittäjäkoordinaattori).
- Kunta luo edellytyksiä elinkeinorakenteen vahvistumiselle ja monipuolistumiselle, työllisyyden edistämiselle sekä tukee uusien yritysten perustamista, yritystoiminnan jatkamista, kehittymistä ja kasvua:
· Yrittäjyyden edellytysten luominen nykyisillä ja uusilla elinkeinoaloilla (ml. tilat, yritystontit ja investoinnit).
· Yritysneuvontaa on tarjolla alkaville ja jo toimiville yrittäjille: kunta
on uusyrityskeskuksen, Viexpon ja yrityskummien jäsenkunta.
· Yrityspalvelusetelin kehittely vuonna 2018 ja jos päätetään, niin
määrärahavaraus vuodelle 2019.
· Yritys- ja vastaanottohallin rakentaminen, jos kunnan lisäksi halliin
löytyy sitoutuvia toimijoita.
· Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien maakunnallinen omistajanvaihdos- palvelu.
· Kunta edistää työllisyyttä ja edesauttaa työllistämistä kuntaan, yrityksiin ja muihin yhteisöihin.
· Siirrettävää pop-up myymälää/-kärryä suunnitellaan yhteistyössä
yrittäjien kanssa.
· Kuntastrategiaan perustuva yritysystävällinen päätöksenteko tukee
elinkeinojen ja elinvoiman kehittämistä, yrittäjyyttä sekä työllisyyden edistämistä.
- Yritteliäisyyttä edistetään yrittäjyyskasvatuksella:
· Yrittäjämäinen toimintatapa huomioidaan koulujen opetussuunnitelmissa (OPS).
· YES- yrityskasvatuksen asiantuntijaverkoston jäsenyys, käytössä yrityskasvatuksen vuosikello, yrittäjyyskurssi tarjolla yläkoulussa ja lukiossa, yhteistyö 4H:n kanssa ja 4H-yrittäjyys sekä nuorten kesätyötuki.
- Ennakoiva ja mahdollistava maapolitiikka ja yritystonttien kaavoitus
· Teollisuusalueen kaavoituksen valmistuminen
· Raakamaan hankinta ja kaavoitus tulevaisuuden yritystonteiksi
- Kartoitetaan olemassa olevat tilat ja tontit.
- Tehostetaan tilojen käyttöä sekä tarvittaessa rakennetaan uusia tiloja
esim. yritys- ja vastaanottohalli.
- Viestitään ja markkinoidaan yritystonteista ja –tiloista osana kuntamarkkinointia.
- Paikallisten hankintojen hyödyntäminen hankintalain sallimissa rajoissa.
- Kunnantalon ja kirjaston etätyötilaa markkinoidaan aktiivisesti.
- Päätöksenteko yhteismetsään osallistumisesta.
- Hankkeet ovat kustannustehokas tapa kehittää kuntaa ja toimintaa,
niissä syntyy aihioita, joita voidaan jalostaa ja toteuttaa yhdessä.
- Kunta tekee tiivistä ja aktiivista hankeyhteistyötä monien eri tahojen
kanssa, mm. Aisapari, E-P liitto, JPYP, Maakuntakorkeakoulu, SeAMK.
- Toimijoita innostetaan, aktivoidaan ja kannustetaan kehittämiseen sekä
hakemaan kehittämis- ja investointihankkeita mm. Leader, EU- ja ELY-

- Henkilöstö,
luottamushenkilöt ja yrittäjät
- Elinkeinoryhmä

10. Kunta luo edellytyksiä
yrittäjyydelle ja kannustaa
yrittäjiä menestykseen

11. Maapolitiikka, kaavoitus,
maankäytön suunnittelu,
tehokkaat tilaratkaisut ja
hankintatoimi tukevat
elinkeinojen ja elinvoiman
kehittämistä.

12. Hankeperustainen kehittäminen hyödynnetään
kunnan kehittämisessä

- MTK-Evijärvi,
Evijärven Turkistarhaajat

- Henkilöstö,
luottamushenkilöt ja yrittäjät
- Elinkeinoryhmä
- Uusyrityskeskus
- Viexpo
- Yrityskummit
- 4H

- Henkilöstö,
TEKLA, KH,
VALT
- kiinteistötoimikunta

- kunta, yritykset, yhdistykset, Aisapari, EP:n liitto, JPYP,
Maakuntakorkeakoulu,

rahalla.
SeAMK, muut
- Hankkeilla voidaan tehdä rohkeita kokeiluita sekä kehittää uusia toimin- oppilaitokset,
tamalleja ja toimenpiteitä.
muut kunnat
- Kunta toimii päätettäessä hankerahoittajana ja alkupääomittajana kehi- sekä muut yhtyshankkeissa.
teistyötahot.
- Kehittäjäkoordinaattori toimii kunnassa resurssina, joka voi tukea eri
toimijoiden hankevalmistelua ja rahoitusten hakua.
- Menossa olevia hankkeita:
· Evijärven Yrittäjien ja Evijärven Urheilijoiden toteutuksessa olevat
kehityshankkeet.
· Majakka-hanke: pitkäaikaistyöttömien työllistymiseen tähtäävä yhteishanke Lappajärven kanssa.
- Matkailutoimijoiden verkoston kokoaminen ja koordinointi: matkailu- - Henkilöstö,
13. Matkailun kehittäminen
toimijoiden yhteistyön lisääminen.
luottamushenerityisesti luonto-, vesistö- Seudullinen matkailun master plan hyödynnetään Evijärven matkailun
kilöt. 3. sektori
ja perinnematkailun ymkehittämisen
tukena.
sekä paikalliset
pärille
ja alueelliset
· Kraatterijärven toimijat ry:n jäsenyyden selvittäminen.
matkailutoimi- Evijärvellä panostetaan kulttuuri- ja perinnematkailuun. Sillankorvan
jat
leirintäaluetta ja Väinöntaloa kehitetään matkailun kärkikohteina. SilSillankorvan
lankorvaa kehitetään yhdessä vuokralaisen kanssa.
vuokralainen
- Uittomiesalue: kunta edesauttaa uittomiesperinnealueen kehittymistä
- Evijärvi-seura
kansallisesti merkittäväksi kokonaisuudeksi.
- Mökkimatkailun ja -vuokraamisen edellytyksiä lisätään mökkipörssillä
tai vastaavalla esimerkiksi Evijärvi-appin yhteyteen.
- Markkinoinnilla ja viestinnällä luodaan elinvoimaa sekä Evijärven tun- Henkilöstö, KH,
14. Markkinointi ja viestintä:
nettuutta ja imagoa edelleen ”Itseään suurempi kunta”-sloganin ja ilVALT, kuntalaitunnettuuden/imagon kemeen
ja
tarinan
mukaisesti.
set
hittäminen
- Markkinointi- ja viestintäsuunnitelman toteuttaminen
· Suunnitelmaan kirjattujen kohteiden ja tapahtumien tunnettuuden
lisääminen ja markkinointi mm. Väinöntalo, Sillankorva, Evijärvi: vesistö, saaret ja kalaisuus
· Kunta viestii aktiivisesti: www-sivut, facebook, kuntatiedote, tiedotusvälineet, Evijärvi-sovellus, seminaarit (mm. elinvoimaa ja kasvuaseminaari 8/2018) ja messut (mm. Pytinki-messut)
· Kuntamarkkinointia ja -viestintää toteutetaan aktiivisesti mm. kunta, tontti- ja matkailumarkkinoinnin yhteydessä.
· Kuntaesitteen uusiminen ja mahdollinen multimediaesite
· Tonttikampanja viritellään uusiksi vuodelle 2019
· Tervetulopaketti ja/tai –tilaisuus kuntaan muuttajille
· Paluumuuttokampanja Evijärveltä lähteneille
- Opastus ja viitat
· Huonokuntoiset tienvarsien viitat kunnostetaan tai uusitaan ja opastusta parannetaan opastekylteillä.
· Infotaulut uusitaan tai päivitetään.
· Kuntaportit toteutetaan kantateiden varteen.
- Kuntamarkkinointiin ja viestintään varataan riittävät henkilö-, työaikaja raharesurssit.
Päätavoitteet elinkeinojen ja elinvoiman osalta:
· Liike-elämän ja kunnan yhteistyötä sekä vuoropuhelua ylläpidetään aktiivisesti
· Kunta luo edellytyksiä yrittäjyydelle ja kannustaa yrittäjiä menestykseen
· Maapolitiikka, kaavoitus, maankäytön suunnittelu, tilaratkaisut, hankintatoimi sekä yrittäjäystävällinen päätöksenteko tukevat elinkeinojen ja elinvoiman kehittämistä

IV.

Asuminen ja hyvinvointi: Turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Tavoite

Toimenpide

Vastuutahot

15. Maankäyttö, kaavoitus ja
sujuvat lupakäytännöt
varmistavat monipuoliset
asumisen vaihtoehdot

- Keskustan kaavapäivityksen toteuttaminen. Kaavapäivityksellä luodaan
monipuolisia asumisen vaihtoehtoja.
- Strategiset maanhankinnat tulevaisuuden tarpeisiin. Ostoneuvotteluita
käydään ja maanhankintaa tehdään ns. strategisilta paikoilta.
- Rantakaavan lopullinen valmistuminen ja käyttöönotto.
- Kunnan tontit ovat viihtyisiä, tilavia ja kohtuuhintaisia.
- Kunnan tontti- ja kiinteistöpörssillä aktivoidaan rakentamista ja tulomuuttoa Evijärvelle
- Entisen Tielaitoksen varikon alue kehitetään asunto- tai yrityskäyttöön.
- Sujuvat lupakäytännöt sähköisesti ja paperillisena.
- Keskustan ja kylien viihtyisyyden ja siisteyden lisääminen; hoidetut viheralueet vahvistavat kunnan imagoa ja houkuttelevuutta.
- Kunta kannustaa esimerkillään asukkaita ja toimijoita luomaan viihtyisää ja siistiä asuin- ja elinympäristöä.
· Yhteiset siivoustempaukset, kunnan oma työ ja kaikkien kannustaminen pitämään siisteyttä yllä.
· Keskustan viihtyisyyttä lisätään istutuksilla, kukilla ja oleskelu/istuskelupaikoilla.
- Järven pitkäjänteisellä kehittämisellä ja kunnostuksella lisätään viihtyisyyttä ja järven hyödyntämismahdollisuuksia à Evijärven kunnostushanke (KOHO) jatkuu vuosina 2018–2019. Hankkeistettuna kootaan kokonaisuus, jolla järven tilaa kunnostetaan monipuolisesti monin eri tavoin (mm. niitto, kosteikot ja valuma-alueet).
- Pitkäjänteisin toimin lisätään kunnan kaikkien vesistöjen hyödynnettävyyttä, viihtyisyyttä ja käyttöä.
- Koulukeskuksen viihtyisyyden ja turvallisuuden lisääminen, tehdään
alueen kokonaissuunnitelma ja neuvotellaan lisämaanhankinnasta.
- Vuonna 2017 päätetty ja allekirjoitettu pitkäaikainen vedenostosopimus
Lappajärven vesiosuuskunnan kanssa varmistaa tulevaisuudessa laadukkaan ja riittävän veden saatavuuden.
- Vesijohtoverkosto saneerataan suunnitelmallisesti mitoitukseltaan optimikokoiseksi painevaihteluiden tasaamiseksi à pitkän aikavälin investointisuunnitelman laadinta ja toteutus.
· Ensimmäisenä toteutuksessa on Hanhikoski-Jymppä-väli syksystä
2018 alkaen ja sen jälkeen uusitaan yhteys vesitorni-Hietakangas.
- Vesilaitoksen hukkaprosentti pyritään pitämään erittäin alhaisella tasolla (< 5 %) ja viemärilaitoksella varmistetaan vesioikeuden määräämien
lupaehtojen täyttyminen.
- Selvitetään vesijohdon rakentamista Kettusaareen.
- Kunnan tieverkkoa ylläpidetään ja parannetaan suunnitelmallisesti ja
pitkäjänteisesti.
- Yksityisteiden peruskunnostamista tuetaan niin, ettei enää vaadita ELYn
mukana oloa hankkeissa ja avustuksen maksimituki on 20 %.
- Yksityisteiden hoitoavustusperusteet linjataan uusiksi 2018.
- Kunta ajaa aktiivisesti ELYn tieverkon parantamista, erityisesti Evijärven
kiertoliittymää kt63 ja kt68 risteykseen ja kt63 välin Ina-Kaustinen parannusta ja oikaisua.
- Kevyenliikenteen väylien selvittäminen liikenneturvallisuuden lisäämiseksi erityisesti koulukeskuksen lähistölle.
- Liikunnan ja kulttuurin harrastusmahdollisuuksien lisääminen omana ja
kolmannen sektorin toimintana
· Eri rahoitusten ja hankkeiden hyödyntäminen
· Kumppanuussopimukset
· Kulttuuri-, nuoriso- ja liikunta-avustukset

- Henkilöstö,
TEKLA, KH,
VALT
- Kiinteistötoimikunta

16. Elinympäristöä ja vesistöjä
parantamalla lisätään niiden monipuolista hyödyntämistä ja viihtyisyyttä

17. Talousveden laadukas
toimittaminen koko kunnan alueelle

18. Kunnan tieverkkoa ylläpitämällä ja parantamalla
tuetaan ja kehitetään koko kuntaa

19. Kunta luo aktiivisesti edellytyksiä liikunnan ja kulttuurin harrastamiseen

- Henkilöstö, KH,
VALT, Tekla, 3.
sektori, kuntalaiset
- KOHOtyöryhmä

- Henkilöstö,
Tekla, KH,
VALT
- Vedenostotyöryhmä

- Henkilöstö,
ltk:t, KH, VALT,
tiekunnat

- Henkilöstö, 3.
sektori, ltk:t,
KH, VALT

· Esteettömyyden lisääminen ja esteettömyyskartoitukset
· Ohjaajakoulutuksella uusia ohjaajia järjestöille mahdollisesti valinnaisena lukiokurssina.
· Yleisvuoroja liikuntaan
· Liikuntasparrausta kaiken ikäisille, ml. ruokavalio- ja liikuntaneuvonta (hankkeella ja/tai vapaa-aika- ja liikuntaohjaaja)
· Lisää kulttuuritoimintaa ja tapahtumia mm. konsertteja ja elokuvia
· Liikunta- ja kulttuurikaveritoiminta alkaa
- Lähiliikuntatyöryhmän toiminta:
· Liikuntapaikkasuunnitelman tekeminen vuonna 2018 ja siinä esiin
nousevien kehittämiskohteiden toteutus.
· Perusteltu ehdotus vuotuisen liikuntapaikkamäärärahan käytöstä liikunta- ja harrastuspaikkojen kehittämiseksi.
- Kunta edesauttaa sisäliikuntatilojen rakentumista Evijärvelle.
- Reitit, luontopolut ja ulkoilualueet:
· Rantaraitin ja puistikon toteutus sairaalan rantaan 2018–2019, alueesta tulee viihtyisä yhteisulkoilu- ja oleskelualue
· Lintutornin ja polun kunnostus hankkeena 2018
· Liikuntapaikkarakentamisen määrärahasta toteutus: mm. luontopolun suunnittelu 2018 ja rakentaminen 2019 (liikunta ja virkistys)
· Kunnantalon etupihan kehittely yhteisölliseksi kuntalaisten olohuoneeksi.
- Kirjasto ja kansalaisopisto tukevat harrastamista ja aktiivisuutta.
- Nuorisotyötä ja ohjausta vahvistetaan ja kehitetään vapaa-aika- ja liikuntaohjaajalla.
- Lasten ja nuorten aktivoiminen mm. vanhusten auttamiseen, ystävätoimintaan, ympäristön siistimiseen ja 4H-kaveritoimintaan.
- Osallistumismahdollisuuksia on tarjolla kaikenikäisille kuntalaisille.
- Kuntalaiset,
20. Aktiiviset ja osallistuvat
Kuntalaisten
näkemykset
otetaan
mukaan
jo
asioiden
suunnittelu
ja
–
kesäasukkaat,
kuntalaiset: tavoitteena
valmisteluvaiheessa. Aktivoidaan kuntalaisten osallistumista, osallistahenkilöstö, KH,
saada uusia kuntalaisia
mista
ja
kuulemista:
valt ja lautasekä lisätä hyvinvointia ja
kunnat, nuori·
Kuntalais-,
kyläläisja
muuttajatilaisuudet
sekä
muut
tiedotusja
terveyttä.
sovaltuusto,
keskustelutilaisuudet, kyselytunnit ja infot
vammaisneu· Verkotetaan ja koordinoidaan toimijoita ml. 3. sektorin toimijat.
vosto ja van· Käynnistettävällä nuorisovaltuustotoiminnalla lisätään lasten ja
husneuvosto
nuorten osallisuutta sekä kuulemista.
· Vanhusneuvosto ja Aijjoos-toiminta tukevat ikäihmisten osallistumista ja aktiivisuutta.
- Kylien kehittämisrahalla aktivoidaan koko kuntaa, kyliä ja toimijoita.
- Kunnan, kylien ja muiden toimijoiden omat ja yhteiset hankkeet hyödynnetään, mm. Aisaparin Kylille-hanke.
- Ikäihmisten esteettömyyttä lisätään mm. liukuesteitä jakamalla.
- Sähköinen hyvinvointikertomus (SHVK) toimii mittarina kuntalaisten
hyvinvoinnin johtamisessa ja mittaamisessa. Hyvinvointisuunnitelma
tukee TPO:n toteutusta, sillä lisätään kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia.
- Aktivoidaan kesäasukkaiden osallistumista, osallistamista ja kuulemista
mm. kesäasukastilaisuuksilla.
- Selvitetään digitalisaation mm. mobiilisovellusten hyödyntämistä kuntalaisten ja muiden sidosryhmien kuulemisessa ja osallistamisessa esim.
digiparlamentti, kuntalaisaloite.fi tai vastaavat.
- Palaute -toiminto on käytössä kunnan nettisivuilla.
Päätavoitteet asumisen ja hyvinvoinnin osalta:
· Maankäyttö, kaavoitus ja sujuvat lupakäytännöt varmistavat monipuoliset asumisen vaihtoehdot
· Elinympäristöä ja vesistöjä parantamalla lisätään niiden monipuolista hyödyntämistä ja viihtyisyyttä
· Kunnan tieverkkoa ylläpitämällä ja parantamalla tuetaan ja kehitetään koko kuntaa
· Kunta luo aktiivisesti edellytyksiä liikunnan ja kulttuurin harrastamiseen

