


• Etelä-Pohjanmaan pohjoisin kunta
• Kolmen maakunnan risteys (Etelä-

Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja 
Pohjanmaa)

• 2 400 asukasta, noin 730 kesämökkiä

Evijärvi



Järjestöystävällinen Evijärvi
• on nimennyt järjestöyhdyshenkilön ja kutsuu järjestöt säännöllisesti koolle
• Kumppanuuspöydät (oman kunnan ja kuntayhtymän)

• Lähiliikuntatyöryhmä, Juhlatoimikunta, Kulttuurityöryhmä, Vanhus- ja vammaisneuvosto, 
Kuntastrategian ohjausryhmä, erilaiset työpajat, kyläkierrokset, tulossa ”kyläparlamentti”

• Yhteistyö Leader Aisaparin kanssa (Kylille –hanke yms)
• Kyläkierrokset
• Urheiluseurayhteistyö
• Kumppanuussopimus 4H, tulossa MLL
• Mahdollistaa asukkaiden aktiivisen osallistumisen
• Yhteiset tapahtumat mm.

• Evijärvi –viikko
• Evijärvi tuottaa ja Järjestömarkkinat

• Yhdistysten kehittämishankkeiden aloituslainat
• Maksaa järjestöavustuksia, kohde- ja toiminta-avustukset 
• Kylien kehittämisraha, Kylien kehittämisrahan korona-avustus yhdistyksille
• Tiloja ilmaiseksi, mm. Pihlajarinne







Siivouspäivä
- Kunta koordinoi alueet, 

välineet, säkit, ilmoitukset, 
huvit ja säkkien keruun

- Yhteistyössä kunnan hallinto, 
sivistystoimi, tekninen toimi, 
4H, monet yhdistykset ja 
yritykset

- Evijärven kylät siivoavat 
siivousviikolla eri aikoihin

- Koululaiset siivoaa 
tienpientareet perjantaina 
(Särkikylän koulu, Kirkonkylän 
koulu, yläkoulun 8 luokkalaiset)

- Lauantaina siivoaa yhdistykset,
yritykset, yksittäiset
kuntalaiset, luottamushenkilöt

- Roskasäkit kerätään
yhteistyössä Destia, kunta, 
palomiesyhdistys



Kauppa-apu
keväällä 2020

- Kunta koordinoi, 
viikossa toimintaan

- Yhteistyössä kunta, 
yrityksiä, 
seurakunnat, pankki, 
omaishoitajayhdistys, 
kuntayhtymä ja 
vapaaehtoisia 
kuntalaisia 



Evijärvi-viikko

- Kunta 
koordinoi 

- Yhteistyössä 
kunta, 
yhdistykset, 
yrityksiä, 
seurakunnat, 
kansalaisopisto
…



Tapahtumia

- Kunta koordinoi 
- Yhteistyössä 

kunta, 
yhdistykset, 
yrityksiä, 
seurakunnat, 
kansalaisopisto, 
Leader
Aisapari…



Kylien kehittämisraha
• vahvasti kuntastrategian linjausten mukaista toimintaa: päämääränä on 

turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö sekä hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen. Tavoitteeksi on kirjattu, että ”Kunta luo aktiivisesti 
kuntalaisille edellytyksiä liikkumiseen ja kulttuurin harrastamiseen. Evijärvi 
kehittää kyliä vireiksi ja yhteisöllisiksi.” 

• Kehittämisrahalla edistetään harrastus-, liikunta-, kulttuuri-, virkistys- ja 
elinkeinotoimintaa

• Kylien kehittämisraha toimii osaltaan osallistavana budjetointina, kun 
kylät ja muut toimijat voivat hakea kunnan varaamista kehittämisrahoista 
varoja oman toimintansa ja samalla koko kunnan kehittämiseen.

• Kylien kehittämisrahaa on varattu vuoden 2022 talousarvioon 30.000 
euroa

• Kylien kehittämisrahan koronatuki yhdistyksille v. 2020 ja 2021



Kylien kehittämisraha
• Hakijana on oltava kyläyhdistys, osuuskunta, kylässä toimiva yhdistys 

tai niiden yhteenliittymä.
• Kylät ja kylien toimijat ideoivat itse kylän kehittämistarpeita ja 

kehittämistä. 
• Hakemuksessa tulee esittää kehittämiskohteen/-idean lisäksi 

toteutettavat toimenpiteet, toteutustapa ja toteuttajataho, aikataulu 
ja rahoitussuunnitelma sekä kustannusarvio. 

• Kyliä ja kylien toimijoita kannustetaan hakemaan hankerahoitusta 
pitkäjänteiseen kehittämiseen, jolloin kunnan kehittämisraha voi 
toimia kannustimena suurempaan hankkeeseen. Kehittämisrahalla 
voi toteuttaa esimerkiksi isomman hankkeen suunnittelua tai 
toteuttaa jonkin erillisen täydentävän osion liittyen isompaan 
kokonaisuuteen.

• Kylien kehittämisrahaa saavien toimijoiden tulee raportoida 
hankkeen etenemisestä ja toteutumisesta kuntaan. 



Kylien kehittämisraha
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