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Ennen kokouksen alkua kunnanhallitus juhlisti hallituksen pj. Kirsti Nivalan 50-v. syntymäpäivää
kakkukahvilla sekä luovutti hänelle kunnan viirin ja lahjan.

LAUSUNTO FENNOVOIMA OY:N YDINVOIMAHANKKEEN YVA–SELOSTUKSESTA
Khall. 44 §

Fennovoima Oy valmistelee sähköteholtaan 1200 megawatin
painevesireaktorilaitoksen
rakentamista
Pyhäjoen
Hanhikivelle.
Voimalaitoksen päätoimittaja on venäläiseen Rosatom -konserniin
kuuluva yhtiö.
Fennovoima on vuosina 2008-2009 toteuttanut ympäristövaikutusten
arviointimenettelyn, jossa arvioitiin sähköteholtaan n. 1500-2500
megawatin suuruisen ydinvoimalaitoksen rakentamisen ja käytön
aikaisia vaikutuksia. Uusi ympäristövaikutusten arviointi tehdään, koska
hanke on muuttunut olennaisesti tuolloin tehdyn arvioinnin jälkeen.
Uudessa YVA-selostuksessa on liite, jossa vertaillaan nyt suunniteltavan
laitoksen ympäristövaikutuksia vuoden 2008 suunnitelmiin (liite).
Merijärven kunnanhallitus on antanut lausunnon hankkeen
ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 10.3.2008 § 41.
Hankkeeseen liittyvät myös laitosalueella tapahtuva uuden laitoksen
toiminnassa syntyvän käytetyn ydinpolttoaineen välivarastointi sekä
matalaja
keskiaktiivisen
voimalaitosjätteen
käsittely.
Ydinvoimalaitoksen rakentamisen arvioidaan kestävän kuusi vuotta, jota
ennen toteutetaan laitospaikan valmisteluun liittyvät työt. Laitos
voitaisiin ottaa käyttöön 2020-luvulla sen saatua valtioneuvostolta
käyttöluvan.
Fennovoima
on
toimittanut
työja
elinkeinoministeriölle
ympäristövaikutusten arviointiselostuksen ydinvoimalaitoshankkeesta.
YVA-selostus sisältää mm. hankkeen kuvauksen, selvityksen ympäristön
nykytilasta ja hankkeen rakentamisen ja käytön aikaisista
ympäristövaikutuksista sekä ehdotukset niistä toimista, joilla ehkäistään
ja rajoitetaan haitallisia ympäristövaikutuksia. Hankkeen vaikutuksia on
verrattu myös aikaisemmin valmistuneeseen YVA-selostukseen.
Hankkeen vaikutusalueen kunnille, viranomaisille ja muille hankkeeseen
liittyville tahoille on varattu tilaisuus antaa lausunto YVA-selostuksesta.
Esitys: Kunnanhallitus päättää lausuntonaan, että Merijärven kunnalla ei
ole
huomautettavaa
Fennovoima
Oy:n
ydinvoimahankkeen
ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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ASUNTO-OSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN
Khall. 45 §

Merijärven kunta rakennuttaa parhaillaan neljän huoneiston rivitaloa
kunnan keskustaan Riihitielle. Rivitalo tulee kunnan omistukseen,
talousarviossa sen rakentamiseen on varattu määräraha vuosille 2013 ja
2014. Määräraha sisältää rakennuksen lisäksi pihan rakentamisen
kunnan omana työnä. Vuoden 2013 osalta investoinnit olivat 215.000 €
ja vuodelle 2014 on varattu 160.000 €, josta on käytetty 95.000 €
Rivitalo täytyy muuttaa asunto-osakeyhtiön muotoon, mikäli siitä
halutaan myydä huoneistoja ulkopuolisille. Asunto-osakeyhtiön
perustaminen on aloitettu, asunto-osakeyhtiölle on laadittu
perustamissopimus ja yhtiöjärjestys (liite). Merijärven kunta merkitsee
nimiinsä
kaikki
perustettavan
asunto-osakeyhtiön
osakkeet
apporttiomaisuutta vastaan. Apporttina kaupassa käytetään rivitaloa eli
rakenteilla oleva rivitalo siirretään perustettavan asunto-osakeyhtiön
nimiin tämänhetkisestä arvostaan. Vastineeksi kunta saa kaikki
perustettavan asunto-osakeyhtiön osakkeet.
Esitys: Kunnanhallitus päättää hyväksyä uuden rivitalon yhtiöittämisen
asunto-osakeyhtiöksi ja hyväksyy uuden yhtiön perustamissopimuksen
ja yhtiöjärjestyksen.
Kunnanhallitus päättää, että Merijärven kunta merkitsee kaikki
perustettavan asunto-osakeyhtiön osakkeet ja hyväksyy, että osakkeiden
merkintähinta maksetaan apporttiomaisuutena. Apporttina kaupassa
käytetään valmistumassa olevaa rivitaloa.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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KUNNAN KOTISIVUJEN UUSIMINEN
Khall. 46 §

Merijärven kunnalla on internet-kotisivut osoitteessa www.merijärvi.fi.
Kuluvan vuoden talousarviossa on varattu määräraha kotisivujen
uusimiseksi. Tarkoituksena on päivittää sivusto nykyaikaisemmaksi sekä
ryhmitellä ja uusia sivuilla esitetyt tiedot käyttäjäystävällisemmin.
Tarjoukset sivujen uusimiseksi on pyydetty PVP Oy:ltä ja
Koodiviidakko Oy:ltä (liite). Molemmilla on useita referenssejä kuntaalalta.
Esitys: Kunnanhallitus päättää valita PVP Oy:n uusimaan kunnan
kotisivut kokonaisedullisemman tarjouksen perusteella.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJEEN HYVÄKSYMINEN
Khall. 47 §

Arkistolain (1994/831) mukaan arkistotoimen järjestäminen kunnassa
kuuluu kunnanhallitukselle. Kunnanhallituksen on määrättävä se
viranhaltija tai toimihenkilö, joka johtaa kunnan arkistotointa ja
arkistonmuodostusta sekä huolehtii kunnan pysyvästi säilytettävistä
asiakirjoista.
Tällä hetkellä voimassa oleva Merijärven kunnan arkistosääntö on
hyväksytty 28.12.1989 § 390 ja tullut voimaan 1.1.1990. Voimassa oleva
arkistosääntö on monilta osin vanhentunut mistä syystä se on päivitetty
(liite).
Esitys: Kunnanhallitus päättää hyväksyä arkistotoimen toimintaohjeen.
Ohje kumoaa nyt voimassa olevan arkistosäännön.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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KUNNIAMERKKIESITYKSET SIVISTYSHALLINNON ALALLA VUODELLE 2014
Khall. 48 §

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pyytää esityksiä itsenäisyyspäivän
kunniamerkeistä opetusalan henkilöstön sekä varhaiskasvatuksen,
nuoriso-, liikunta-, museo-, kirjasto- ja kulttuuritoimen henkilöstön
osalta.
Esitykset tulee tehdä 2.5.2014 mennessä.
Esitys:
Kunnanhallitus
tekee
esityksen
kunniamerkkien saajiksi sivistyshallinnon alalta.

itsenäisyyspäivän

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää itsenäisyyspäivän
kunniamerkin saajiksi Jari Ylikuljua ja Ebba Nokelaa.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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KUNNANTOIMISTON SULKU
Khall. 49 §

Kunnantoimisto on pidetty viime vuosina kesäaikana suljettuna kolme
viikkoa heinäkuussa. Sulku ei ole vaikuttanut asiakaspalveluun, koska
päivystykset hoidetaan normaalisti ja heinäkuu on toiminnan kannalta
hiljaista aikaa. Kunnantoimiston henkilöstön lomat on keskitetty sulun
ajalle.
Helatorstain jälkeisenä perjantaina, tänä vuonna 30.5., on
kunnantoimisto pidetty yleensä suljettuna henkilöstön lomien takia.
Vappupäivä 1.5. on tänä vuonna torstai. Kunnantoimiston henkilöstö on
pääosin lomalla 2.5.
Esitys: Kunnanhallitus päättää, että kunnantoimisto pidetään suljettuna
2.5., 30.5. ja 7.-27.7.2014.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

LOMARAHAN MAKSAMINEN HEINÄKUUN PALKANMAKSUN YHTEYDESSÄ
Khall. 50 §

Virka- ja työehtosopimuksen mukaan kunnan on maksettava lomarahat
elokuun palkanmaksun yhteydessä. Merijärvellä lomarahat on
vakiintuneen käytännön mukaan maksettu heinäkuun palkanmaksun
yhteydessä.
Esitys: Kunnanhallitus päättää maksaa lomarahat entisen käytännön
mukaisesti heinäkuun palkanmaksun yhteydessä.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMAT
Khall. 51 §

Kunnanjohtaja Kari Jokelan vuosilomaoikeus on 38 päivää. Ehdotus
vuosilomaksi on seuraava:
- 10.-15.6.
- 8.7.-3.8.
- 20.-26.10.
- 22.-23.12.
- 2.1.2015
- 2.-8.3.2015

4 päivää
19 päivää
5 päivää
2 päivää
1 päivä
5 päivää

Yhteensä 36 päivää, 2 päivää jää sovittavaksi myöhemmin.
Pj:n esitys: Hyväksytään kunnanjohtajan ehdotuksen mukaan.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Kari Jokela poistui kokouksesta esteellisenä
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi tämän
pykälän ajan Kirsti Nivala.

MUUT ASIAT
Khall. 52 §

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus

Kokouksen päätteeksi kunnanhallitus keskusteli seuraavista asioista,
jotka merkittiin tiedoksi:
- Juhani Alaranta esitti, että kokoushuoneen seinällä olevaan Erkki
Haukipuroa esittävään tauluun olisi asiallista vaihtaa arvokkaammat
kehykset. Asiasta keskusteltiin ja päätettiin palata asiaan
myöhemmin.
- Kari Jokela toi tiedoksi, että Merijärven kunta täyttää 150 vuotta
vuonna 2016.

