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Osallistujat
Läsnä olleet jäsenet

Nimi

Tehtävä

Ahola Maarit
Hernesniemi Leena
Kangastie Arvi
Ketola Minna
Kujala Tarja
Nyyssölä Jorma

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Poissa olleet jäsenet Finnilä Kaarlo
Lehtola Arja
Savola Jarkko
Puro Tarja
Övermark Anne
Savola Jarkko
Muut osallistujat

Hernesniemi Jari
Alasara Sami
Kuusela Anssi
Huhtala Päivi
Ahvenniemi Maria

Lisätiedot

jäsen
jäsen
jäsen,vpj
sivistysjohtaja
tekninen johtaja
jäsen
kh:n edustaja
kunnanjohtaja
vapaa-aikasihteeri
hallintojohtaja, sihteeri
yritysneuvoja

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsitellyt asiat

34 - 42
Esityslistan ulkopuolelta §§:

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Allekirjoitukset

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Minna Ketola ja Jorma Nyyssölä

Maarit Ahola
Puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Lappajärvellä
Minna Ketola

Pöytäkirja yleisesti
nähtävillä ja julkaistu
kunnan kotisivulla
samana päivänä

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päivi Huhtala
Pöytäkirjanpitäjä

Jorma Nyyssölä

Paikka ja aika
09.12.2020

Oikaisuvaatimusaika

Virka-asema

Allekirjoitus
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Nuorten puheenvuoro
Elinvltk 03.12.2020 § 34
Elinvoimalautakunnan kokoukseen oli kutsuttu nuorisovaltuuston jäseniä
ja paikalla olivat Iida Pakulla, Oona Osmonen ja Petra Väkeväinen.
Nuoret pitivät uudistettua nuorisotilaa hyvänä ja tarpeellisena. Tiloissa käy
paljon nuoria kaikkina aukiolopäivinä. Toive oli, että nuorisotilat olisivat
keskiviikon ja perjantain lisäksi auki joka lauantai. Nuorisotilat voisivat
silloin olla auki klo 18.00 - 23.00, nykyisin joka toinen lauantai klo 17.00 22.00.
Nuoret poistuivat kokouksesta klo 18.00.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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§ 35
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Ryhtinuoret 2020
Elinvltk 03.12.2020 § 35
valmistelija: vapaa-aikasihteeri Anssi Kuusela
Elinvoimalautakunta valitsee vuosittain ryhtinuoret. Valintakriteerinä
valinnalle on harrastuksessa ansioituminen tai muuten aktiivinen ja
osallistuva toimiminen arjessa. Koulumenestys voi vaikuttaa myös
ryhtinuorien valintaan.
Kokouksessa esillä lista Lappajärven ryhtinuoret vuosilta 1965-2019.
Kj

Elinvoimalautakunta valitsee vuoden 2020 Lappajärven ryhtinuoriksi
Emilia Kujalan sekä Viljami Turpeisen.
Koronatilanteen vuoksi ryhtinuoret palkitaan lukion sisäisessä
itsenäisyyspäivän juhlassa 4.12.2020. Palkitsijoina toimivat
Elinvoimalautakunnan puheenjohtaja Maarit Ahola sekä kunnan
vapaa-aikasihteeri Anssi Kuusela.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hyväksyttiin.
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Kunnon Kuntalainen 2020
Elinvltk 03.12.2020 § 36
valmistelija vapaa-aikasihteeri Anssi Kuusela
Elinvoimalautakunta on vuosittain valinnut vuoden Kunnon Kuntalaisen.
Palkitsemiskriteerinä valinnalle on henkilön aktiivinen toiminta
liikuntakulttuurin tai muun harrastamiskulttuurin edistämiseksi
paikkakunnallamme.
Kokouksessa esillä luettelo aikaisempina vuosina valituista Kunnon
Kuntalaisista.
Kj

Elinvoimalautakunta valitsee vuoden 2020 Kunnon Kuntalaisen.

Päätös

Elinvoimalautakunta valitsi vuoden 2020 Kunnon Kuntalaiseksi Sami
Savolan.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kulttuuripalkinto 2020
Elinvltk 03.12.2020 § 37
valmistelija: vapaa-aikasihteeri Anssi Kuusela
Elinvoimalautakunta myöntää vuosittain kulttuuripalkinnon ansiokkaasta
toimimisesta paikkakuntamme kulttuurityön edistämiseksi.
Kulttuuripalkinto jaetaan stipendinä, jonka suuruus on 1 000 €. Stipendin
voidaan jakaa samana vuonna useammalle toimijalle tai taholle.
Kokouksessa esillä lista kulttuuripalkintojen saajat 1992-2019.
Kj

Elinvoimalautakunta valitsee vuoden 2020 kulttuuripalkinnon saajan.

Päätös

Elinvoimalautakunta valitsi vuoden 2020 kulttuuripalkinnon saajaksi No
Trouble ry:n.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Viranahltijapäätökset tiedoksianto
Elinvltk 03.12.2020 § 38
valmistelija: vapaa-aikasihteeri Anssi Kuusela
Elinvoimalautakunnalle annetaan tiedoksi vapaa-aikasihteerin tekemät
seuraavat viranhaltijapäätökset:
1) Yleinen päätös 23.11.2020 4/2020 Vapsiht Vapaa-aikasihteeri
Kohdeavustukset syksy 2020
Kj

Elinvoimalautakunta merkitsee vapaa-aikasihteerin viranhaltijapäätökset
tiedokseen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tonttimarkkinointi
Elinvltk 03.12.2020 § 39
Lappajärven kunnalla on tarjolla asuntotontteja aivan keskustan
läheisyydessä useammassa kohteessa. Pentinniemen ja Rovastilan tontit
sijaitsevat rannan läheisyydessä ja Välijoen tontit joen varrella.
Vapaita tontteja on seuraavasti:
Pentinniemi
- hinta vaihtelee 3,50 - 10,00 €/m2

14 kpl

Rovastila
- hinnat vaihtelevat 2,00 - 3,50 €/m2

10 kpl

Mynkelinmäki
- hinta 3,00 €/m2

28 kpl

Välijoki, omakotitalo
- loma-asunto
- RM-tontti
- hinnat vaihtelevat 17-22,00 €/m2

10 kpl
2 kpl
1 kpl

Kunnan tontteja ei ole myyty viime aikoina; tonttikampanjan aikana
myytiin muutama tontti. Rakentamisen elvyttämiseksi tulisi tarkastella
tonttien hintaa tai järjestää uusi tonttikampanja.
Kj

Elinvoimalautakunta valmistelee tonttikampanjan järjestämistä ja
keskustelee tonttihintojen tarkastelusta.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti, että viranhaltijat valmistelevat esityksen
Mynkelinmäen, Pentinniemen ja Rovastilan tonttien hinnoiksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vapaiden tilojen markkinointi
Elinvltk 03.12.2020 § 40
Osulan tiloista on vuokrattu neljälle yrittäjälle tilat ja yksi on tehnyt
varauksen. Vapaata tilaa on vielä niin yläkerrassa kuin alakerrassakin.
Alakerrassa on tilaa, jota voisi markkinoida esim. autoille.
Vastaavaa tilaa löytyisi kunnanvirastolta, jos teknisen osaston kalusto
siirrettäisiin muihin tiloihin. Tähän tilaan mahtuisi esim asuntoautoja tai
-vaunuja. Kunnanvirastolta löytyy kolme pienempää toimistotilaa ja yksi
isompi toimistotila auloineen sekä asuntotilat.
Entisellä lukiolla on myös vapaita tiloja, mutta kiinteistön jatkokäytöstä
täytyy tehdä ensin linjaus. Kiinteistö oli myynnissä, mutta alhaisten
tarjousten vuoksi sitä ei myyty.
Yrityshallissa on yksi iso ja yksi pienempi tila.
Virastotalolla on erikokoisia toimisto-/varastotiloja sekä yhtenäisempi
toimistohuoneisto, jossa on oma wc. Vapaana on yksi autotalli.
Kj

Elinvoimalautakunta päättää, että vapaista toimitiloista ilmoitetaan kunnan
kotisivuilla ja facebookissa.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti, että viranhaltijat valmistelevat esityksen
vapaista tiloista vuokrineen kunnanhallitukselle ja esitys annetaan tiedoksi
elinvoimalautakunnalle.
Elinvoimalautakunta päätti esittää tekniselle lautakunnalle, että se tekisi
selvityksen, mitä tavaraa sillä on missäkin tilassa varastoituna ja miten ne
olisivat taloudellisimmin sijoitettavissa ei kiinteistöihin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kissconculting Oy:n tarjous viestinnästä ja markkinoinnista
Elinvltk 03.12.2020 § 41
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Kissconsulting Oy on ollut yhteydessä ja tarjonnut tekemään Lappajärven
kunnalle brändityötä ja viestintää sekä markkinointia.
Kissconsulting Oy on tunnettu erityisesti onnistuneista strategian
läpiviennin ja toimintakulttuurin muutosprojekteista. Yritys on tehnyt myös
strategioita tai niiden päivittämistä.
Kissconsulting Oy tehnyt tarjouksen, jossa he tarjoavat
1.
Lappajärven menestystekijöiden ja strategisen suunnan
kirkastus ja toteutuksen tukeminen
2.
Monipuolinen tuki viestintään, tavoitteena lisätä tunnettuuden
kautta lisää asukkaita ja matkailijoita
Lappajärvelle.
Projektiin kuuluvat kartoitusvaihe, menetystekijät ja viestintäkärjet,
toteutusvaihe, viestinnän käsipari ja tulokset.
Tarkempi kuvaus on esityslistan oheismateriaalina jaetussa aineistossa.
Tarjouksen mukaan yritys toimii jatkuvan tuen käsiparina niin strategisissa
tavoitteissa kuin viestinnällisten päämäärien toteuttajanakin.
Kuukausittaisessa mallissa heillä on jatkuvasti tuntosarvet ulkona
havainnoidakseen viestinnällisiä mahdollisuuksia, joita ovat itse
Lappajärven kanssa myös luomassa.
Tarjous: hinta 2900 €/kk + alv, min 6 kk, 2 kk irtisanomisaika
Arviolta keskimäärin 15 h/kk.
Jatkuvan asiakkuuden käytössä on veloituksetta viestintätyökalu E pressi
(norm. 2900 €/vuosi).
Tilaaja vastaa mahdollisista tila- ja matkakuluista.
Kj

Elinvoimalautakunta päättää pyytää Kissconsulting Oy:n edustajan
seuraavaan palaveriin Teamsin välityksellä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ilmoitusasia
Elinvltk 03.12.2020 § 42
Ilmoitusasiat
1. Lappajärven veteraaniosastojen (Lappajärven Sotaveteraani ry ja
Lappajärven Sotainvalidi Veljesliiton osasto ry) muistio 06.11.2020 3.
Sankarivainajien muistotaulu seurakuntatalossa.
Kj

Elinvoimalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Elinvoimalautakunta
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, kuntalain 136 §:n nojalla seuraavista
Kieltojen
perusteet
päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta:
Pykälät

34,38,39,40,41,42
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. nojalla kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

35,36,37
HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön nojalla seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
OikaisuvaatimusViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax:
viranomainen ja -aika Lappajärven elinvoimalautakunta, Maneesintie 5, 62600 LAPPAJÄRVI

kunta@lappajarvi.fi , fax 06-2412 5699
Pykälät

35,36,37

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.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

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

Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA, fax 029 56 42760,
vaasa.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax
Pykälät

Valitusaika

päivää

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

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

Lisätietoja

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 € (1.1.2016
alkaen). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on
valituskirjelmäkohtainen.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:

