Lappajärven kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

11.10.2021

17/2021

Aika

11.10.2021 klo 17:30 - 18:55

Paikka

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

§§ 196 - 208

§
196
197
198
199
200
201
202

Otsikko
Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ry:n toiminnan esittely
Lappajärven Loma-Golf Oy:n toiminnan esittely
Anomus Epanet-verkoston koordinoinnin jatkorahoituksesta
Kunnanvaltuuston päätösten toimeenpano
Maatilojen rahavirrat
Varajäsenten nimeäminen vanhusneuvostoon ja vammaisneuvostoon
Etelä-Pohjanmaan liiton talousarvioehdotus ja toimintasuunnitelma
vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelma vuosille 2023 ja 2024
Maanvuokrasopimus/Lappajärven Värjäämö Oy/NM-Wipes
Aiesopimuksen hyväksyminen varhaiskasvatuksen palveluiden
ostamisesta Alajärven kaupungilta
Elokuvan kuvaukset Järviseudulla
Ilmoitusasiat
Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n hallituksen Lappajärven kunnan
valitseman jäsenen ja varajäsenen valitseminen
Edustajan nimeäminen Ähtävänjoen säännöstelytyöryhmään

203
204
205
206
207
208

Pöytäkirjan tarkastajat:

1

Sivu
3
4
5
7
8
9
10
13
15
16
18
19
21

Lappajärven kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

11.10.2021

17/2021

Osallistujat
Nimi

Tehtävä

Lisätiedot

Läsnä olleet jäsenet

Ala-aho Ville
Kuoppala Petri
Honkaniemi Heikki
Karlström Sari
Kraatari Vuokko
Lammi Pirkko
Luoma Vesa

puheenjohtaja
varapj
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Muut osallistujat

Ollila Jari
Angervisto Marko
Väkeväinen Ville
Alasara Sami
Huhtala Päivi

kv:n pj
kv:n I pj
kv:n II vpj
kunnanjohtaja
hallintojohtaja

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsitellyt asiat

196 - 208
Esityslistan ulkopuolelta §§: 207-208

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Allekirjoitukset

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Honkaniemi ja Sari Karlström

Ville Ala-aho
Puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Lappajärvellä
Heikki Honkaniemi

Pöytäkirja yleisesti
nähtävillä ja julkaistu
kunnan kotisivulla
samana päivänä

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päivi Huhtala
Pöytäkirjanpitäjä

Sari Karlström

Paikka ja aika
18.10.2021

Oikaisuvaatimusaika

Virka-asema

Allekirjoitus

2

Lappajärven kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 196

17/2021

3

11.10.2021

Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ry:n toiminnan esittely
Kh 11.10.2021 § 196
Kokouksen aluksi kutsuttuna asiantuntijana paikalla oli Olli-Pekka
Viinamäki, Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ry:n toiminnanjohtaja.
Viinamäki piti esitelmän korkeakouluyhdistyksen toiminnasta ja taloudesta
sekä meneillään olevista professuureista.
Viinamäki poistui kokouksesta klo 18:00.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja
§ 197
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Lappajärven Loma-Golf Oy:n toiminnan esittely
Kh 11.10.2021 § 197
Kutsuttuina asiantuntijoina paikalla olivat Lappajärven Loma-Golf Oy:n
hallituksen puheenjohtaja Timo Luoma-aho ja toimitusjohtaja Keijo
Keskinen. He kertoivat Loma-Golf Oy:n toiminnasta, taloudesta ja
suunnitelmista.
Luoma-aho ja Keskinen saapuivat kokoukseen klo 18:02 ja poistuivat
kokouksesta klo 18:27.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Anomus Epanet-verkoston koordinoinnin jatkorahoituksesta
Kh 11.10.2021 § 198
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys anoo Lappajärven kunnalta
Epanet-korkeakouluverkoston koordinoinnin rahoitusta. Etelä-Pohjanmaan
kunnat ovat osallistuneet Epanet-koordinaation rahoitukseen jo useita
vuosia.
Kuntien rahoitusosuudet on määritelty asukaslukujen perusteella. Isonkyrön
liittyminen Etelä-Pohjanmaan maakuntaan on huomioitu
kuntarahoitusosuuden määrittelyssä. Tämä laskee muiden kuntien
rahoitusosuutta Epanet-koordinaatiosta verrattuna vuoteen 2021, koska
Epanet-koordinaation vuosibudjetti säilyy samana kuin aikaisempina
vuosina. Epanet-koordinaation vuosibudjetti on 265.000 euroa.
Varat käytetään täysimääräisesti epanet-koordinaation toimiin. Suurin
kuluerä on henkilöstökulut, tiedotus- ja viestintä, tilakulut, seminaari- ja
tapahtumakulut sekä pienhankinnat esimerkiksi painatus- ja taittokuluihin.
Epanet-professuuriverkosto on toiminut 20 vuotta. Verkostossa toimii nyt
yli 20 professoria ja heillä jokaisella on noin 3-10 hengen tutkimusryhmä.
Professorit hankkivat vuosittain 2-4 miljoonaa euroa tutkimusrahoitusta
Etelä-Pohjanmaan alueelle. Tällä hankkimallaan tutkimusrahoituksella he
palkkaavat itselleen tutkimusryhmän ja toteuttavat tutkimus- ja
kehittämishankkeita yritysten, kuntien ja oppilaitosten kanssa.
Epanet-koordinaatio vastaa professuurien valmistelusta. Jokaiseen
professuuriin hankitaan rahoitus monelta eri taholta. Professuureita
rahoittaa tällä hetkellä noin 130 eri tahoa – yrityksiä, kuntia, säätiöitä,
korkeakouluja ja yliopistoja, jne. Valmisteluun ja professuurin
hallinnointiin sisältyy useita sopimuksia. Nyt sopimuksia on voimassa noin
200 tahon kanssa.
Epanet-koordinaatiossa tehdään paljon töitä, että vuorovaikutus ja yhteistyö
tutkimuksen, yritysten ja kuntien välillä toimii. Tätä varten jokaisella
professorilla on rahoittajista koostuva tukiryhmä, josta epanet-koordinaatio
vastaa. Tukiryhmät ovat ensisijainen foorumi tutkimuksen hyödyntämiseen,
vaikuttavuuden lisäämiseen ja tarvevastaavuuden varmistamiseen. Monet
professoreiden tutkimushankkeista ovat saanet alkunsa yritysten ja kuntien
edustajien esittämistä tietotarpeista ja ongelmista tukiryhmien kokouksissa.
Jatkuvaa vuoropuhelua tarvitaan, että syntyy eri osapuolia hyödyttävää ja
tarvelähtöistä tutkimustoimintaa.
Lisäksi epanet-koordinaatio vastaa viestinnästä ja tiedottamisesta ja
järjestää erilaisia tapahtumia, yrityskäyntejä ja TKI-hanke valmisteluja eri
tahojen kanssa.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja
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Lappajärven kunnan Epanet-korkeakouluverkoston koordinoinnin
rahoitusosuus on 4.034 euroa.
Kj

Kunnanhallitus päättää osallistua kuntaosuudella 4034 euroa
Epanet-korkeakouluverkoston koordinoinnin rahoitukseen vuonna 2022.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanvaltuuston päätösten toimeenpano
Kh 11.10.2021 § 199
Kunnanvaltuuston 16.08.2021 pidetyn kokouksen pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävillä 20.08.2021, valitusaika on päättynyt 27.09.2021.
Määräaikaan mennessä päätöksistä ei ole jätetty valituksia
hallinto-oikeuteen. Kuntalain mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan
hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta,
täytäntöönpanosta ja laillisuusvalvonnasta.
Jos kunnanhallitus katsoo, että kunnanvaltuuston päätös on syntynyt
virheellisessä järjestyksessä tai että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai
että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös
täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen
käsiteltäväksi.
Kj

Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston 16.08.2021 tekemät päätökset ovat
syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa
ulommaksi, eivätkä muutoinkaan ole lakien tai asetusten vastaisia, joten
valtuuston päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Sami Alasara. (06) 2412
5611 tai 044 3699 611.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Maatilojen rahavirrat
Kh 11.10.2021 § 200
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Lappajärven kunnan maaseutuhallinnon palvelut tuottaa Kauhavan
kaupunki. Maaseutupäällikkö on toimittanut Lappajärven kunnan osalta
maatilojen rahavirrat vuodelta 2020. Laajempi materiaali toimitetaan
myöhemmin.
Raportissa myyntitulolaskelmissa lähtökohtana ovat kunkin tuotteen
tuotantomäärät sekä maksetut tuottajahinnat. Tuottajatilitysten yhteydessä
maksetut tuet eivät sisälly myyntituloihin. Laskelmat eivät sisällä
arvonlisäveroa.
Raportista voidaan todeta, että Lappajärven maatilojen tulot (brutto, ei sis.
alv) ovat olleet yhteensä 15,32 milj. € vuonna 2020. Myyntitulot ovat olleet
31 % eli 4,74 milj. €, maatalouden tulotuet 28 % eli 4,37 milj. €, metsätulot
6 % eli 0,93 milj. € ja sivuansiot/liitännäiselinkeinot 34 % eli 5,29 milj. €.
Lappajärvellä tilojen määrä on 148 kpl ja on kokonaistuloiltaan Suomen
149. suurin kunta. Tilat: maito 18 kpl, naudanliha 14, sianliha 0, muu liha 5,
kananmunat 0, viljat 59 ja muut kasvit 52 kpl.
Maatalouden pääostopanokset
Tulotietojen lisäksi Kantar TN Agri selvittää vuosittain maatilojen
ostopanosten hankintamenoja. Kuntakohtaisten ostopanostietojen
laskennassa käytetään sekä julkisia että Kantar TNS Agrin maatilakyselyjen
tuloksia (mm. kotieläinten rehunkäytöstä ja hinnoista). Kuntatasolla tiedot
ovat estimaatteja. Tiedot sisältävät arvonlisäveron.
Raportin mukaan pääostopanokset olivat yhteensä 3,87 milj. euroa. Suurin
ostoerä oli ostorehut + rehunsäil.aineet 37 % (1,44 milj. €) ja toiseksi suurin
lannoitteet ja kalkki 21 % (0,83 milj. €).
Kj

Kunnanhallitus merkitsee maatilojen rahavirrat tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Sami Alasara. (06) 2412
5611 tai 044 3699 611.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Varajäsenten nimeäminen vanhusneuvostoon ja vammaisneuvostoon
Kh 11.10.2021 § 201
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Kunnanhallitus nimesi kokouksessaan 27.9.2021 edustajat
Järvi-Pohjanmaan vanhusneuvostoon ja vammaisneuvostoon
valtuustokaudelle 2021 - 2025. Sen sijaan ei valittu varaedustajia
kumpaankaan toimielimeen.
Vanhusneuvostoon nimettiin Lilja Lantela ja vammaisneuvostoon Seija
Autio.
Kj

Kunnanhallitus nimeää varaedustajan Järvi-Pohjanmaan vanhusneuvostoon
ja vammaisneuvostoon sekä päättää samalla, ettei kunnan omaa
ikäneuvostoa ja vammaisneuvostoa nimetä.

Päätös

Kunnanhallitus päätti nimetä vanhusneuvostoon Lilja Lantelan
varajäseneksi Seija Aution ja vammaisneuvostoon Seija Aution
varajäseneksi Lilja Lantelan.
Kunnanhallitus päätti, ettei kunnan omaa ikäneuvostoa ja
vammaisneuvostoa nimetä.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa hallintojohtaja Päivi Huhtala (06) 2412
5614 tai 044 3699 414

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Etelä-Pohjanmaan liiton talousarvioehdotus ja toimintasuunnitelma vuodelle 2022 sekä
taloussuunnitelma vuosille 2023 ja 2024
Kh 11.10.2021 § 202
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus on kokouksessaan 27.9.2021
käsitellyt alustavasti vuoden 2022 talousarvioehdotusta ja siihen sisältyvää
toimintasuunnitelmaa sekä ehdotusta taloussuunnitelmaksi vuosille
2022-2023.
Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan:
"Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle
seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin
talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä
valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai
useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on
taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat
kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin
toiminnan ja talouden tavoitteet.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.
Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion
laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Kunnan taseeseen
kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa
tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä
määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen
kertynyt alijäämä. Kuntarakennelaissa tarkoitetun uuden kunnan alijäämä
tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa kuntajaon muutoksen
voimaantulosta. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä
toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät
määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.
Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä.
Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä
investointi- ja rahoitusosa.
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota."
Kaikkea edellä esitettyä sovelletaan myös kuntayhtymiin.
Etelä-Pohjanmaan liiton perussopimuksen mukaan:
Talousarviota ja taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille
varataan tilaisuus esitysten tekemiseen kuntayhtymän toiminnan
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanhallitus

Pöytäkirja
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kehittämiseksi.Seuraavan vuoden talousarvioehdotus on toimitettava
jäsenkunnille 15.10. mennessä ja hyväksytty talousarvio ja
taloussuunnitelma 31.12. mennessä.
Liiton toimintasuunnitelma laaditaan liiton strategisten tavoitteiden
pohjalle. Tavoitteita toteutetaan neljän vastuualueen toiminnan kautta
yhteistyönä, hyödyntäen teemakohtaista tiimityöskentelyä.
Vastuualueina toimivat ALUEKEHITYS, MAAKUNTASUUNNITTELU,
JOHTAMINEN JA STRATEGINEN YHTEISTYÖ sekä
HALLINTOPALVELUT. Talousarvio laaditaan yhtenä kokonaisuutena ja
valtuusto hyväksyy liiton tulot ja menot yhtenä kokonaisuutena.
Budjettitalouden ulkopuolella liitto toimii rahoitusta välittävänä toimijana
EU:n eri rahastojen ja useiden kansallisten rahoitusinstrumenttien osalta.
Etelä-Pohjanmaan liiton vuoden 2022 talousarvion toimintamenot ovat
3.283.277 € ja toimintatulot ovat 3.070.825 €. Talousarvioehdotus on
rahoituserien jälkeen vuosikatteeltaan -211 452 € alijäämäinen. Talousarvio
ei sisällä investointeja. Jäsenkuntien maksuosuudet säilyvät vuoden 2021
tasossa, jolloin niiden yhteissummaksi muodostuu 2.800.135 €.
Maakuntahallitus päätti 27.9.2021
- hyväksyä alustavasti jatkovalmistelun pohjaksi Etelä-Pohjanmaan liiton
talousarvioehdotuksen ja toimintasuunnitelman vuodelle 2022 sekä
taloussuunnitelman vuosille 2023–2024,
- toimittaa liiton talousarvioehdotuksen ja toimintasuunnitelman vuodelle
2022 sekä taloussuunnitelman vuosille 2023–2024 perussopimuksen
mukaisesti jäsenkunnille ja varata niille tilaisuuden 5.11.2021 mennessä
tehdä esityksiä kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi sekä
- oikeuttaa liiton toimiston vielä tarvittaessa tekemään teknisiä täydennyksiä
ja korjauksia em. asiakirjoihin.
Talouteen liittyvien kannanottojen lisäksi Etelä-Pohjanmaan liitto toivoo
jäsenkunniltaan näkemyksiä liiton strategisista painopisteistä
talousarviovuonna. Liiton toimialaan kuuluvien asioiden osalta toivotaan
myös yleisempiä kannanottoja lähitulevaisuuden tärkeimmistä
kehittämiskohteista ja -tehtävistä.
Mahdolliset esitykset ja kannanotot pyydetään toimittamaan
Etelä-Pohjanmaan liittoon viimeistään pe 5.11.2021 sähköpostiosoitteeseen:
kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi.
Esityslistan oheismateriaalina on Etelä-Pohjanmaan liiton
talousarvioehdotus ja toimintasuunnitelma vuodelle 2022 sekä
taloussuunnitelma vuosille 2023 ja 2024.
Jäsenkuntien maksuosuudet perustuvat kuntien verotuloihin. Lappajärven
kunnan makuosuus vuodelle 2022 on 37.736,43 euroa.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kj

Kunnanhallitus toteaa, ettei Lappajärven kunnalla ole huomauttamista
Etelä-Pohjanmaan liiton talousarvioehdotuksesta 2022 eikä
toimintasuunnitelmasta 2023-2024.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Sami Alasara. (06) 2412
5611 tai 044 3699 611.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lappajärven kunta
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Maanvuokrasopimus/Lappajärven Värjäämö Oy/NM-Wipes
Kh 21.06.2021 § 133
Lappajärven Värjäämö Oy/NM Wipes on ilmoittanut kiinnostuksensa
vuokrata Lappajärven kunnan omistama Timon teollisuusalueen
asemakaava-alueella korttelin 106, tontti 1, jonka kiinteistötunnus on
403-402-11-141. Tontin pinta-ala on 1,3 ha.
Vuokra-aika alkaa 1.8.2021 ja tontti vuokrataan kolmenkymmenen vuoden
ajaksi (30). Maa-alue vuokrataan teollisuushallin rakennuspaikaksi. Mikäli
vuokralainen ei rakenna vuokratulle alueelle teollisuushallia viiden vuoden
kuluessa vuokra-ajan alkamisesta lukien, vuokrasopimus raukeaa.
Vuokran määrä on viisisataa (500,00) euroa/vuosi. Vuokra tarkistetaan
elinkustannusindeksillä vuosittain (perusindeksi tammikuu 2021 = 1987).
Vuokra maksetaan kunnan laskutuksen mukaan.
Muut vuokrasopimuksen ehdot ilmenevät esityslistan mukana jaetusta
maanvuokrasopimuksesta ja karttaliitteestä.
Kj

Kunnanhallitus päättää hyväksyä maanvuokrasopimuksen Lappajärven
Värjäämö Oy/NM-Wipesin kanssa maanvuokrasopimuksesta ilmenevin
ehdoin.

Päätös

Hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Maria Viita-aho-Tohni ilmoitti olevansa
esteellinen (osallisuusjäävi) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn
ja päätöksenteon ajaksi.

Kh 11.10.2021 § 203
Allekirjoitetussa (2.7.2021) maanvuokrasopimuksessa Kiinnitysoikeudesta
on sovittu:
"Vuokralaisella on oikeus vuokranantajaa kuulematta hakea
vuokra-alueeseen kiinnitys vuokraoikeuden pysyvyyden varmistamiseksi.
Vuokraoikeuden siirrosta sovittu seuraavaa:
"Vuokralaisella on oikeus siirtää vuokraoikeus kolmannelle osapuolelle
vuokranantajan suostumuksella."
Maanmittauslaitos on ilmoittanut, että vuokraoikeuteen ei voida hakea
kiinnitystä, jos ei vuokrasopimusta muuteta niin, että vuokraoikeus on
siirrettävissä kolmannelle osapuolelle.
Jotta kiinnityksiä voidaan hakea, niin vuokrasopimuksessa pitäisi olla:

Pöytäkirjan tarkastajat:
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"Vuokralaisella on oikeus siirtää vuokraoikeus kolmannelle osapuolelle
ilman vuokranantajan suostumusta".
Kj

Kunnanhallitus päättää, että Lappajärven kunnan ja Lappajärven Värjäämö
Oy/NM-Wipes vuokrasopimuksen kohta Vuokraoikeuden siirto muutetaan
seuraavaksi:"Vuokralaisella on oikeus siirtää vuokraoikeus kolmannelle
osapuolelle ilman vuokranantajan suostumusta".

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Sami Alasara. (06) 2412
5611 tai 044 3699 611.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Aiesopimuksen hyväksyminen varhaiskasvatuksen palveluiden ostamisesta Alajärven
kaupungilta
Kh 11.10.2021 § 204
Alajärven kaupungin ja Lappajärven kunnan viranhaltijat ovat käyneet
neuvotteluja varhaiskasvatuspalveluiden siirtämisestä Alajärven kaupungin
tuottamaksi. Neuvotteluihin ovat osallistuneet Lappajärven kunnan hallintoja sivistysjohto sekä Alajärven sivistystoimen hallinto.
Neuvottelujen pohjalta Lappajärven kunnan taloustyöryhmä on asiaa
käsitellyt 25.3.2021 ja omana näkemyksenään ilmoittanut, että selvitystyötä
jatkettaisiin. Mikäli päädyttäisiin neuvotteluissa siihen, että
varhaiskasvatuspalvelut siirtyisivät Alajärven kaupungin tuottamiksi, voisi
siirto tapahtua aikaisintaan syksyllä 2022.
Lappajärven kunnanhallitus on käsitellyt asiaa 30.8.2021 § 172 ja päättänyt
seuraavaa
Kunnanhallitus hyväksyy varhaiskasvatuksen siirron Kauhavan kaupungilta
Alajärven kaupungille siten, että palvelukokonaisuus siirtyy sellaisenaan
Alajärven kaupungin tuottamaksi. Alajärven kaupunki järjestää
isäntäkuntana varhaiskasvatuspalvelut myöhemmin sovittavin ehdoin
syksystä 2022 alkaen. Neuvotteluja ostopalvelusopimuksesta jatketaan ja
sopimus tuodaan hyväksyttäväksi erikseen.
Laaditun aiesopimuksen pohjalta tarkoituksena on jatkaa ostopalvelusopimuksen valmistelua siten, että Lappajärven kunnan
varhaiskasvatuksen toimintaa voidaan tuottaa Alajärven kaupungin toimesta
saman periaatteen pohjalta kuin mikä on tällä hetkellä voimassa Alajärven
kaupungin ja Vimpelin kunnan välillä. Ostopalvelusopimuksen
valmistelussa huomioidaan lisäksi Lappajärven kunnan ja Kauhavan
kaupungin välinen voimassa olevan sopimus ja sen sisältö ja toimintatavat.
Alajärven kaupunginhallitus käsittelee aiesopimuksen kokouksessaan
11.10.2021 ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Oheismateriaalina aiesopimus.
Kj

Kunnanhallitus päättää omalta osaltaan hyväksyä laaditun aiesopimuksen ja
esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Kunnanhallitus päättää, että ostopalvelusopimuksen laatiminen aloitetaan
yhteistyössä Alajärven kaupungin kanssa.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Sami Alasara. (06) 2412
5611 tai 044 3699 611.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Elokuvan kuvaukset Järviseudulla
Kh 27.09.2021 § 193
Valmistelija: kunnanjohtaja Sami Alasara
Lappajärven kunnalla olisi mahdollisuus Alajärven ja Vimpelin ohella
osallistua Järviseudulla (Lappajärven ympäristössä) kuvattavaan elokuvaan.
Maastomme omaleimaisuus ja geologinen perintö sekä alueemme kauneus
antaisivat elokuvalle lavasteet vailla vertaa.
Näyttelijöiden kuljettaminen, asuttaminen ja muonittaminen järjestelyineen
tuottaa kuitenkin kuluja, joihin kuvausyhtiö toivoisi meidän kuntien
osallistuvan. Kokonaissumma, jota he pyysivät oli 30 000€ joka jaettaisiin
meidän kolmen kunnan (Lappajärvi, Alajärvi ja Vimpeli) kesken, mutta
keskusteluissa olemme tehneet selväksi, että tuollaiseen summaan emme
näin nopealla aikavälillä ainakaan pysty osallistumaan. Summa on nyt saatu
neuvoteltua 6700€ + alv / kunta. Tämän summan vastineeksi tuotantotiimi
on valmis sitoutumaan seuraavanlaisesti neuvottelumme pohjalta.
Maaseudulta kuvaa tulisi 40min, joka sisältäisi noin. 30 kohtausta ja
lokaatioita olisi noin tusinan verran. Tämän lisäksi mahdolliseksi voisi tulla
muita elokuvaan liittyviä haastatteluita elokuvan tähtien kanssa, niin että
alue saa mahdollisimman ison huomion.
Ovat myös valmiita järjestämään alueella leffalle ensi-illan / pressin.
Kokonaisarvio julkisuuden / mainosarvon hinnasta on noin
markkinoinnillisesti 200 000€, johon ei ole laskettu itse leffanäkyvyyden
arvoa elokuvissa, televisiossa ja medioissa.
Kuvauskohteet jokainen kunta saa itse ehdottaa / valita, jota haluaisimme
elokuvassa näyttää ja kuvauspaikat niin, että se on tasapuolinen meidän
kolmen kunnan kanssa logaatioiden suhteen.
Elokuvan näyttelijäkaarti on nimekäs ja halukas osallistumaan muuhunkin
promoomiseemme:
Juha Veijonen (Häjyt, Vares)
Heikki Kinnunen (Mielensäpahoittaja, + lukuisia muita elokuvia)
Saija Lentonen (Sooloilua, Headhunters)
Jouko Ahola (Kingdom of Heaven, Vikings)
Kari-Pekka Toivonen (Varasto, Rukajärven tie, Nousukausi)
Jarkko Nyman (Salatut Elämät, Tali-Ihantala 1944)
Anu Sinisalo (Sorjonen, Beck, Helppo Elämä, jne.)
Tuotantoyhtiö on – Live Filming Productions ja tuottaja Tony Heino.
Kj

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lappajärven kunta osallistuu yhtenä Lappajärven ympärillä olevana kuntana
elokuvan tekoon, jos Alajärven kaupunki ja Vimpelin kunta osallistuvat
samalla 6700 € + alv summalla. Lappajärven kunta haluaa osallistua
käsikirjoitukseen ja logaatioiden suunnitteluun niin, että näkyvyys
alueellemme pystytään maksimoimaan ja hyöty medianäkyvyydestä
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täysmääräisesti saavuttamaan. Lappajärven kunta nimeää pienen tiimin
suunnittelemaan kuvauskohteita tuotantoyhtiön kanssa.
Päätös
Hyväksyttiin kunnanjohtajan esitys. Suunnittelutiimiin nimettiin
elinvoimavaliokunnan puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja vapaa-aikasihteeri.
Kh 11.10.2021 § 205
Käytyjen keskustelujen jälkeen Vimpelin kunta ei ole lähtemässä elokuvan
tekoon, mutta Alajärven kaupunki on ilmoittanut olevansa hankkeessa
mukana.
Lappajärven kunnan maksuosuus on 6700,00 € + alv ja se maksetaan
kahdessa erässä siten, että ensimmäinen erä 3.350,00 euroa + alv maksetaan
heti sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen ja toinen erä 3.350,00 euroa +
alv kuvausten yhteydessä. Osallistumismaksu palautetaan, mikäli elokuvan
tuotanto jostain syystä keskeytyy eikä elokuva valmistu levitykseen asti.
Sopimuksen muut ehdot esitellään kokouksessa.
Kj

Kunnanhallitus päättää muuttaa 27.9.2021 §193 tekemäänsä päätöstä siten,
että Lappajärven kunta osallistuu elokuvan tekoon, vaikka Vimpelin kunta
ei osallistukaan.
Kunnanhallitus päättää hyväksyä Nordbron Productions kanssa tehtävän
sopimuksen elokuvaa tuottamisesta sopimuksessa mainituin ehdoin.
Lappajärven kunnan osallistumismaksu on 6700,00 euroa + alv, ja maksu
maksetaan kahdessa erässä sopimuksen mukaisesti.

Kj:n muutettu esitys.

Lappajärven kunnan osallistumismaksu 6700,00 euroa + alv maksetaan
yhdessä erässä. Muilta osin esitys pysyy alkuperäisessä muodossa.

Päätös

Hyväksyttiin kunnanjohtajan muutettu esitys yksimielisesti.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Sami Alasara. (06) 2412
5611 tai 044 3699 611.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ilmoitusasiat
Kh 11.10.2021 § 206
1. J-P:n perusturvalautakunnan pöytäkirja 21.09.2021
2. E-P:n liiton maakuntavaltuuston esityslista 11.10.2021
3. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän valtuuston kokouksen
esityslista 15.10.2021
4. E-P:n liiton maakuntahallituksen pöytäkirja 27.09.2021
5. Evijärven kunnanhallituksen päätös 04.10.2021 §189 "Kunnan
osallistuminen Seuturekry-hankkeeseen"
6. Alajärven kaupunginvaltuuston päätös 27.09.2021 Kopa/Sueviitti
7. Teknisen valiokunnan pöytäkirja 21.09.2021
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.
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Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n hallituksen Lappajärven kunnan valitseman jäsenen ja
varajäsenen valitseminen
Kh 11.10.2021 § 207

valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Lappajärven kunnanhallitus on kokouksessaan 3.5.2021 § 70 päättänyt
ostaa Alajärven kaupungilta 6 kpl, Soinin kunnalta 11 kpl ja Vimpelin
kunnalta 12 kpl Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n osakkeita hintaan
837,67 euroa/kpl.
Vastaavasti Alajärven kaupunginvaltuusto sekä Soinin ja Vimpelin
kunnanvaltuustot ovat päättäneet myydä Lappajärven kunnalle edellä
mainitut määrät Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n osakkeita.
Kauppakirjat tullaan allekirjoittamaan lähipäivinä.
Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n osakassopimuksen kohdan 3 mukaan
yhtiön hallitus valitaan asiantuntijapohjalta. Yhtiön hallitus muodostuu
seuraavien periaatteiden mukaan:
- Yhtiön hallitukseen kuuluvat osakaskuntien kaupungin- ja kunnanjohtajat
- Kaksi Alajärven kaupungin valitsemaa varsinaista ja varajäsentä (2+2)
- Lappajärven kunnan valitsema varsinainen jäsen ja varajäsen (1+1)
- Soinin kunnan valitsema varsinainen jäsen ja varajäsen (1+1)
- Vimpelin kunnan valitsema varsinainen jäsen ja varajäsen (1+1)
- Yhteensä neljä yritysosakkaiden esittämää varsinaista jäsentä ja kaksi
varajäsentä (4+2)
- Yksi koulutusorganisaatioiden esittämä varsinainen jäsen ja varajäsen
(1+1).
Uusien omistajakuntien ja -yritysten liittyessä yhtiön osakkaiksi, hallituksen
kokoonpanossa noudatetaan samoja sääntöjä ja laskentaperusteita kuin
nykyisille omistajille. Hallituksessa tulee olla sekä kunta- että
yritysedustaj(i)a jokaisesta yhtiön toiminta-alueen kunnasta.
Yritysosakkaiden hallituspaikan saamisen edellytyksenä on vähintään
kahden yrityksen osakeomistus ao. kunnasta.
Lappajärven kunnan tulee nimetä myös yhtiökokousedustaja ja hänelle
varaedustaja.
Jäsenten ja varajäsenten valinnassa tulee noudattaa tasa-arvolakia
(609/1986:
4 a § (29.6.2021/657)
Julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpano
Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa
toimielimissä, hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän ja
hyvinvointialueiden välisen yhteistoiminnan toimielimissä sekä

Pöytäkirjan tarkastajat:
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kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun
ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että
miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta
johdu.
Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka
kunta-, hyvinvointialue- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on
hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johtotai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että
miehiä, jollei erityisestä syystä muuta johdu.
Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään
ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee
mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista
jäsenpaikkaa kohden.
Kj

Kunnanhallitus päättää nimetä Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n
hallituksen jäsenen ja varajäsenen sekä nimeää yhtiökokousedustajan ja
varaedustajan.

Päätös

Kunnanhallitus päätti nimetä Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n
hallitukseen jäseneksi Vuokko Kraatarin ja varajäseneksi Petri Kuoppalan
sekä yhtiökokousedustajaksi Jari Ollilan ja varajäseneksi Vesa Luoman.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Sami Alasara. (06) 2412
5611 tai 044 3699 611.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Edustajan nimeäminen Ähtävänjoen säännöstelytyöryhmään
Kh 11.10.2021 § 208
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Ähtävän-, Purmon-, Kruunupyyn-ja Kovjoen neuvottelukunta on perustanut
Ähtävänjoen säännöstelytoimikunnan. Toimikuntaan kuuluu jokaisesta
jäsenkunnasta yksi edustaja.
Kj

Kunnanhallitus nimeää Ähtävänjoen säännöstelytoimikuntaan edustajan ja
varaedustajan toimikaudekseen.

Päätös

Kunnanhallitus päätti nimetä Ähtävänjoen säännöstelytoimikuntaan
edustajaksi Ville Ala-ahon ja varaedustajaksi Sari Karlströmin.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Sami Alasara. (06) 2412
5611 tai 044 3699 611.

Pöytäkirjan tarkastajat:

