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LAUSUNTO
PYHÄJOEN
KARHUNNEVANKANKAAN
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA
Khall. 18 §

TUULIPUISTON

wpd Finland Oy suunnittelee tuulipuiston rakentamista Pyhäjoen
Karhunnevankankaalle (liite). Tuulipuistoon on suunnitteilla enintään 40
tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 230 m ja yksikköteho
3-5 MW. Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan tarvittavat
yhdystiet, voimaloiden väliset huoltotiet, maakaapelointi voimaloiden
välille ja sähköasema. Sähköasemalta rakennetaan uusi 110 kV
voimajohto Jylkän uudelle sähköasemalle.
Hankkeen vaikutukset ulottuvat myös Merijärven puolelle, jossa lähin
asutus sijaitsee alle kahden kilometrin päässä hankealueesta. Samoin
sähkönsiirron suunnitellun vaihtoehdon A vaikutukset ovat merkittävät
Merijärven kunnan alueella.
Merijärven kunnanhallitus on käsitellyt hankkeen ympäristövaikutusten
arviointiohjelmaa 18.2.2015 § 29. Lausunnossaan kunnanhallitus
kiinnitti huomiota seuraaviin asioihin:
- yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
- sähkönsiirron vaihtoehdot
- tiedottaminen
- etäisyys asutukseen
- käytönaikaiset ongelmat
Arviointiselostuksessa
on
kiinnitetty
huomiota
Merijärven
kunnanhallituksen lausunnossa 18.2.2015 mainittuihin kohtiin lähinnä
hankkeiden yhteisvaikutusten osalta.
Asiakirja
löytyy
kokonaisuudessaan
www.ymparisto.fi/karhunnevankangasYVA

sähköisenä

osoitteesta

Esitys: Kunnanhallitus päättää Merijärven kunnan lausuntona
Karhunnevankankaan tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta seuraavaa:
Merijärven kunta haluaa edelleen kiinnittää huomiota jo toteutettujen ja
suunnittelussa olevien hankkeiden yhteisvaikutusten merkitykseen ja
arviointiin alueella asuvien ihmisten kannalta.
Merijärven kunta ei hyväksy sähkönsiirron toteuttamista vaihtoehto A:n
mukaisesti, jossa rakennettaisiin voimajohto Viitaperän ja Saukon kautta
Kalajoen Jylkkään vaikeuttaen näin alueen käyttöä viljelyyn ja
metsänhoitoon. Merijärven kunnan ja kuntalaisten kannalta ainoa
hyväksyttävä sähkönsiirron toteuttamistapa on toimia vaihtoehto B:n
mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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LAUSUNTO
PYHÄJOEN
KARHUNNEVANKANKAAN
OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA
Khall. 19 §

TUULIPUISTON

Osayleiskaava-alueen pinta-ala on noin 2593 ha. Tavoitteena on
kaavoittaa 37 tuulivoimalaa Karhunnevankankaan tuulipuiston alueelle.
Tuulipuistohankkeen omistajana on WPD Finland Oy. Karhunnevankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava laaditaan MRL:n 77 a
§:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Osayleiskaavaa
voidaan käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan
myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueella (tv-alueilla).
Pyhäjoen kunnanhallitus on asettanut kokouksessaan 11.1.2016 § 6
alueen
osayleiskaavaluonnoksen
valmisteluaineistoineen yleisesti
nähtäville 19.1.-18.2.2016. Pyhäjoen kunta on pyytänyt tuulipuiston
osayleiskaavasta lausuntoa viranomaisilta ja muilta osallisilta.
Karhunnevankankaan osayleiskaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto
löytyvät Pyhäjoen kunnan kotisivujen ilmoitustaululta osoitteesta
www.pyhajoki.fi/ilmoitustaulu.
Esitys: Kunnanhallitus päättää Merijärven kunnan lausuntona
Karhunnevankankaan
tuulipuiston
osayleiskaavan
luonnoksesta
seuraavaa:
Etäisyys suunnitellusta tuulivoimalan sijaintipaikasta lähimpään
vakituiseen asutukseen tulee olla vähintään kaksi kilometriä myös
naapurikuntien puolella sijaitsevan asutuksen osalta. Kaavaluonnoksessa
tavoite toteutuu juuri ja juuri.
Merijärven kunta ei hyväksy sähkönsiirron toteuttamista vaihtoehto A:n
mukaisesti, jossa rakennettaisiin voimajohto Viitaperän ja Saukon kautta
Kalajoen Jylkkään vaikeuttaen näin alueen käyttöä viljelyyn ja
metsänhoitoon. Merijärven kunnan ja kuntalaisten kannalta ainoa
hyväksyttävä sähkönsiirron toteuttamistapa on toimia vaihtoehto B:n
mukaisesti.
Muutoin Merijärven kunnalla ei ole huomautettavaa kaavaluonnoksesta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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ALOITE ASUNTOTARJONNAN PARANTAMISEKSI
Khall. 20 §

Jarkko Ylikauppila on jättänyt kunnalle aloitteen asuntostrategian
luomiseksi ja asuntotarjonnan parantamiseksi. Aloitteessaan Ylikauppila
esittää, että kunnan tulisi tavoitella seuraavan 5-6 vuoden aikana
vähintään kahden rivitalon rakentamista / vuosi (liite). Hän esittää myös,
että kuntaan luodaan asuntostrategia.
Merijärven kunnalla ei ole olemassa olevaa asuntostrategiaa. Kunnalla
on suorassa omistuksessaan n. 55 kpl vuokra-asuntoa. Kuluvan vuoden
talousarviossa on varauduttu kahden uuden asunnon hankkimiseen
rakennettavasta rivitalosta.
Esitys: Kunnanhallitus siirtää aloitteen asuntostrategian luomisesta
teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Asuntostrategiassa tulee laatia
suunnitelma kunnan asuntotarjonnan kehittämiseksi seuraavien
kymmenen vuoden aikana ottaen huomioon kunnan taloudellinen tilanne
ja muut merkittävät investoinnit. Strategian yhteydessä tulee pohtia
myös kunnan asuntovuokraustoiminnan yhtiöittämisen mahdollisuus.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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ALOITE TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISESTÄ
Khall. 21 §

Toivo Savukoski on jättänyt kunnalle aloitteen teknisen johtajan viran
täyttämättä jättämisestä. Aloitteessaan Savukoski esittää, että teknisen
johtajan virkaan liittyvät tehtävät ostettaisiin ostopalveluna (liite).
Merijärven kuntaan perustettiin rakennustarkastaja-rakennusmestarin
virka vuonna 1976. Virkanimike muutettiin tekniseksi johtajaksi vuonna
2004. Tekninen johtaja toimii teknisen osaston osastopäällikkönä sekä
kunnan rakennustarkastajana. Tekninen johtaja toimii myös teknisen
lautakunnan esittelijänä. Hän vastaa mm. kunnan vesi- ja
viemärilaitoksesta, kunnallistekniikasta, tieasioista sekä pääosin
investoinneista ja niiden toteuttamisesta. Teknisellä johtajalla on
alaisuudessaan kiinteistönhoitajat sekä siivoojat yhteensä 8 henkilöä.
Teknisessä toimessa ei ole väliportaan johtoa.
Teknisen johtajan virka on kunnan ja kuntalaisten kannalta ensiarvoisen
tärkeä tehtävä, joka kytkeytyy lähes kaikkeen muuhun kunnan
toimintaan. Mikäli palvelut hankittaisiin ostopalveluna, tehtävät
kuormittaisivat joka tapauksessa muuta henkilökuntaa.
Merijärven kunta rekrytoi parhaillaan uutta teknistä johtajaa.
Julistaessaan viran auki kunnanhallitus on samalla punninnut sen
tarpeellisuuden.
Esitys: Kunnanhallitus toteaa, että Toivo Savukosken aloite ei aiheuta
toimenpiteitä. Samalla kunnanhallitus toteaa aloitteen loppuun
käsitellyksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÖ
Khall. 11 § / 20.1.2016

Kunnanvaltuusto myönsi 16.12.2015 § 45 Tuomo Perälälle eron
Merijärven kunnan teknisen johtajan virasta 1.1.2016 lukien.
Kunnanhallitus päätti 16.12.2015 § 152 julistaa teknisen johtajan viran
haettavaksi.
Viran hakuaika päättyi 18.1.2016 klo 15.00. Määräaikaan mennessä
kuntaan saapui yhteensä 14 hakemusta. Hakijoista tehty koonti on
toimitettu hakuajan päättymisen jälkeen hallituksen jäsenille
sähköpostilla (liite).
Viran
kelpoisuusvaatimuksena
oli
rakennusalan
ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava rakennustarkastajan tehtävään
oikeuttava koulutus. Virkaan sisältyvän rakennustarkastajan tehtävän
kelpoisuusehdot on määritelty maankäyttö- ja rakennusasetuksessa
10.9.1999/895.
Esitys: Kunnanhallitus tutustuu hakemuksiin ja päättää haastatteluun
kutsuttavista.
Päätös: Kunnanhallitus päätti kutsua haastatteluun seuraavat hakijat:
Kukkola Sonja, Linnala Esa, Lähteenmäki Kai, Neuvonen Leena ja
Taka-Eilola Tuomas.

Khall. 22 §

Kaikki kunnanhallituksen kutsumat hakijat haastateltiin 27.1.2016.
Haastattelun suorittivat kunnanhallituksen pj. Kirsti Nivala, teknisen
lautakunnan pj. Hannu Saukko ja kunnanjohtaja Kari Jokela.
Esitys: Hakemusten ja haastattelujen perusteella kunnanhallitus päättää
esittää kunnanvaltuustolle, että Merijärven kunnan teknisen johtajan
virkaan valitaan RI Esa Linnala ja hänen kieltäytymisensä varalle RI
Tuomas Taka-Eilola.
Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun tulee
viran
vastaanottaessaan
esittää
hyväksyttävä
lääkärintodistus
terveydentilastaan.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SEUTUKUNNAN ELINKEINO- JA HANKETIIMIIN
Khall. 23 §

Seutukunnan elinkeino- ja hanketiimi on seutuhallituksen valmisteleva
elin, joka valmistelee EU-hankkeiden ja muitten aluekehityshankkeiden
seuturahoitusosuuksien myöntämisen seutuhallituksen päätöksen
mukaisesti 5.000 €/v päättämällä ja yli 5.000 €/v tekee esitykset
seutuhallitukselle. Seutukunnan elinkeino- ja hanketiimin rooli
aluekehityshankkeiden valmistelussa ja elinkeinotoimintaa alueellisissa
asioissa on merkittävä.
Merijärven kuntaa samoin kuin Alavieskaa on edustanut seutukunnan
elinkeino- ja hanketiimissä Tapio Rasmus seutukuntayhdistyksestä.
Vuoden 2016 alusta Alavieskan ja Merijärven kunnat ostavat
elinkeinotoimen palvelut Kalajoen kaupungilta. Seutuhallitus on
pyytänyt molempia kuntia nimeämään uuden edustajan/edustajat
seutukunnan elinkeino- ja hanketiimiin.
Esitys: Kunnanhallitus päättää nimetä Kalajoen elinkeinojohtaja Miia
Himangan Merijärven kunnan edustajaksi seutukunnan elinkeino- ja
hanketiimiin. Varajäseneksi nimetään kunnanjohtaja Kari Jokela.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN
Khall. 24 §

Merijärven kunta on perinteisesti palkannut koululaisia kesätöihin
kunnan eri toimipisteisiin. Työn kesto on ollut kaksi viikkoa ja työaika 6
h/päivä. Palkka on ollut vuodesta 2013 alkaen 220 euroa. Vuodesta 2013
alkaen on ollut myös käytössä 200 euron tuki 16-18 - vuotiaiden
työllistymiseen paikallisiin yrityksiin. Nuorten kesätyöllistämisessä on
tehty yhteistyötä Merijärven 4H-yhdistyksen kanssa.
Kunnanhallitus on hyväksynyt 27.3.2013 § 45 ohjeistuksen nuorten
kesätyöllistämisestä.
Esitys: Kunnanhallitus päättää ottaa merijärvisiä nuoria kunnan
kesätöihin aikaisempien vuosien tapaan kahden viikon ajaksi 6 h/päivä
220 euron palkalla. Kesätöihin otetaan vuonna 2000 syntyneitä ja sitä
vanhempia nuoria. Ruohonleikkuuseen voidaan ottaa vain 16 vuotta
täyttäneitä. Työllistämisessä tehdään yhteistyötä Merijärven 4Hyhdistyksen kanssa.
16-18 – vuotiaille merijärvisille nuorille on käytössä 200 euron tuki
työllistymiseen paikallisiin yrityksiin. Tuki maksetaan ohjeistuksen
mukaan.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

ALUEARKKITEHTITOIMINTAAN MYÖNNETTÄVÄ VALTIONAVUSTUS
Khall. 25 §

Merijärven kunta on ostanut usean vuoden ajan aluearkkitehtipalveluita
Kalajoen
kaupungilta.
Toimintaan
on
haettu
avustusta
ympäristöministeriöstä vuodelle 2016.
Ympäristöministeriö on myöntänyt kunnalle avustusta enintään 1.530 €
ajalle 1.1.-30.9.2016. Mikäli avustusta jää käyttämättä, sitä voidaan
käyttää vielä 30.11.2016 saakka. Aluearkkitehtitoimintaan ei ole
saatavissa valtionavustusta enää kuluvan vuoden jälkeen.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Khall. 26 §

KuntaL. 56 § mukaan kunnanhallitus suorittaa kunnanvaltuuston
päätösten laillisuusvalvontaa.
Esitys: Kunnanhallitus toteaa, että 3.2.2016 pidetyn kunnanvaltuuston
kokouksen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja
kunnanvaltuuston toimivallan puitteissa. Kunnanhallitus panee päätökset
täytäntöön.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

PÖYTÄKIRJAT
Khall. 27 §
-

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:
Sivistyslautakunnan pöytäkirja 1.2.2016
Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja 21.1.-10.2.2016
Esitys: Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi eikä käytä ottokelpoisiin päätöksiin KuntaL 51 § mukaista otto-oikeutta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

JUHLAVALTUUSTON PÄÄTÖSASIA
Khall. 28 §

Merijärven kunta täyttää 150 vuotta kuluvana vuonna. Juhlan kunniaksi
kunnanvaltuusto kokoontuu juhlakokoukseen 17.3.2016 klo 13.00.
Juhlakokouksessa on tapana tehdä yksi juhlaan jollakin tavalla liittyvä
”juhlapäätös”.
Esitys: Kunnanhallitus keskustelee sopivasta päätösasiasta.
Päätös: Kunnanhallitus keskusteli asiasta.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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TAKAUSSITOUMUKSEN ANTAMINEN JOKILAAKSOJEN KUITUVERKKOOSUUKUNNALLE
Khall. 29 §

Kunnanvaltuuston päätöksellä (kvalt 3.2.2016 § 5) Merijärven kunta on
päättänyt ottaa valokuituverkon rakentamisen ja ylläpitämisen
tehtäväkseen kuntalain (410/2015) 7 §:n antaman itsehallinnon nojalla.
Tätä varten valtuusto samalla päätti olla perustamassa Jokilaaksojen
Kuituverkko-osuuskuntaa.
Valokuituhankkeen voidaan katsoa kuuluvan kunnan toimialaan, koska
kyse on tietoyhteiskuntaan kuuluvan, kaikille tarjolla olevan,
perusinfrastruktuurin rakentamisesta. Hanke on erityisen tärkeä hajaasutusalueiden tietoliikenneyhteyksien kannalta ja se tähtää kansalaisten
ja yritysten tasa-arvoisuuteen asuin- tai sijaintipaikasta riippumatta. Sen
avulla kunnat voivat toteuttaa tehtäväkseen ottamansa palvelun
tarjoamisen kaikille tasapuolisesti.
Tietoyhteiskunnassa laajakaistapalvelujen saatavuuden tarjoamisen
katsotaan olevan teollisuusyhteiskunnan viemäröintiin rinnastuvaa
perusinfrastruktuurin rakentamista (komission tiedonanto 2009/C
235/04). Tämän lisäksi kyseessä on kunnalliseksi palveluksi otetun
tehtävän järjestäminen yhteistyössä toisten alueen kuntien kanssa. Näillä
perusteilla kunnanvaltuusto toteaa samalla, että takaus täyttää työ- ja
elinkeinoministeriön julkaiseman de minimis -tukioppaan mukaiset eitaloudellisen toiminnan tunnusmerkit, jolloin valtiontukisäännöksiä ei
tule soveltaa.
Myös EU on lähtökohtaisesti tukenut laajakaistarakentamista, erityisesti
maaseudulla ja alueilla, joissa laajakaistan saatavuus on alhainen.
Komission näkemyksen mukaan myös valtion tueksi laskettavaa tukea
voidaan antaa silloin, kun sen avulla voidaan saavuttaa yhteisen edun
mukaisia tavoitteita, korjata markkinahäiriöitä, parantaa markkinoiden
tehokasta toimintaa sekä tehostaa kilpailukykyä. Erityisesti laajakaistaalalla tuella voidaan estää digitaalista kahtiajakautumista, toteaa
komissio tiedonannossaan.
Tiedonannossaan komissio on määritellyt myös tilanteen, jossa julkisilla
varoilla voidaan tukea laajakaistarakentamista ja palvelun tarjoamista,
vaikka tuki luettaisiinkin SEUT 107 ja 108 artiklojen mukaiseksi
valtiontueksi. Tärkein edellytys tiedonannon mukaan on ollut, etteivät
yksityiset toimijat ole pystyneet tai eivät lähitulevaisuudessa pysty
tarjoamaan alueelle riittävää laajakaistapeittoa kaikille kansalaisille.
Muita
edellytyksiä
ovat
olleet
palvelun
yleishyödyllisyys,
yleispalveluvelvoite, avoimuus kaikille sekä tukimäärän minimoiminen
julkisella kilpailutuksella kannattavat ja kannattamattomat alueet
eritellen.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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Nyt rakentamisen kohteena olevan alueen kannattavat ja
kannattamattomat alueet on määritelty Viestintäviraston toimesta
puolueettomasti. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitto on järjestänyt
osana Laajakaista kaikille -hanketta kilpailutuksen kaikille toimijoille
eikä kiinnostusta verkon rakentamiseen ja tuen hakemiseen
Jokilaaksojen alueella ole ollut, eikä markkinaehtoista palvelutarjontaa
ole syntynyt. Siten valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisen palvelun
tarjoamisen kehittymisen kuntalaisille ei voida katsoa toteutuneen
hyväksyttävästi.
Myös kuntalain (410/2015) 129 §:n perusteella takauksen myöntäminen
Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunnalle on mahdollinen, sillä
säännöksen toisen momentin mukaan kunta voi myöntää takauksen tai
muun vakuuden, mikäli tuettava yritys/yhteisö kuuluu kuntakonserniin
tai on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa.
Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunta on itsenäinen oikeushenkilö,
jossa määräysvalta on osuuskunnan jäsenkunnilla/-kaupungeilla.
Kuntalain 129.1 §:n mukaan takaus ei myöskään saa vaarantaa kunnan
kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä, takausta ei saa myöntää,
mikäli siihen liittyy merkittävä taloudellinen riski ja kunnan edut tulee
turvata
riittävin
vastavakuuksin.
Jokilaaksojen
Kuituverkkoosuuskunnan kohdalla takaus ei vaaranna kunnan kykyä hoitaa
tehtäviään, vaan päinvastoin jopa helpottaa palvelujen tarjoamista
turvallisten ja nopeiden yhteyksien kautta. Lisäksi vastavakuutena
annettava yrityskiinnitys kunnan alueen kuituverkkoliiketoimintaan
täyttää kuntalain asettamat edellytykset riittävien vastavakuuksien
asettamisesta. Näillä perusteilla jäsenkunnat/-kaupungit voivat antaa
osuuskunnalle omavelkaisen takauksen siten, että jokainen osuuskunnan
jäsenkunta/-kaupunki takaa vain omalle alueelleen rakennettavan
valokuituverkon rakentamiseen otettavaa lainaa ja vastavakuudeksi
voidaan
asettaa
kunnan/kaupungin
alueelle
rakennettava
valokuituverkko.
Esitettävän takauksen enimmäismäärä on 1.303.740 euroa, jolla
mahdollistetaan valokuituverkon rakentaminen Merijärven kunnan
alueelle siten, että sen kattavuus on 80 % vakituisista asunnoista ja 20 %
vapaa-ajanasunnoista. Takaussitoumus kohdennetaan yhteen tai
useampaan vuosina 2016–2017 nostettavaan lainaan (esim. 2+49+49 %)
kunnan verkkoinvestoinnin toteuttamiseksi.
Takaussitoumuksen kesto: 20 vuotta
Lyhennysohjelma:
1+19 vuotta (ensimmäinen vuosi lyhennysvapaa)
Laina-aika (20 vuotta) voi muodostua ketjutetuista lyhytaikaisemmista
lainoista siten, että laina-aikainen toteutuma noudattaa yllä mainittua
lyhennysohjelmaa (1+19 vuotta).
Esitys: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että
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1. Kunnanvaltuusto päättää antaa Jokilaaksojen Kuituverkkoosuuskunnalle 20 vuoden pituisen takaussitoumuksen em. ehdoin
yhteensä enintään 1.303.740 euron lainoille.
2. Osuuskunnan edellytetään pyytävän vähintään kolme eri
lainatarjousta.
3. Merijärven kunta edellyttää, että Jokilaaksojen Kuituverkkoosuuskunta hakee yrityskiinnityksen Merijärven kunnan alueelle
rakennettavaan tietoliikenneverkkoon ja sen hallintaa luovuttamatta
antaa panttivelkakirjan 1.303.740 euron määrästä vastavakuutena
kunnalle.
4. Kunnanhallitus oikeutetaan tämän päätöksen täytäntöönpanona
hyväksymään valtuuston myöntämän takauksen rajoissa kilpailutettujen
lainojen lainaehdot sekä antamaan Jokilaaksojen Kuituverkkoosuuskunnalle luvan lainannostoon takausehtojen mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kokouksen päätteeksi kunnanhallitus keskusteli seuraavista asioista,
jotka merkittiin tiedoksi:
- Heikki Mehtälä toi esille polttoaineen ajoittaisen loppumisen
huoltoasemalta ja toivoi asiaan parannusta.

