MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA
KUNNANHALLITUS

Nro 6 / 2016

KOKOUSAIKA

25.5.2016 kello 16.00-17.45

KOKOUSPAIKKA:

KUNNANTOIMISTO
Jäsenet
Nivala Kirsti, pj.
Sakko Antti, vpj.
Kalapudas Heikki
Lahti Kari
Leppikorpi Jenna
Pudas Jaana
Takaeilola Juha

paikalla:
x
x
x
x
x
x
x

Muut saapuvilla olleet:
Alaranta Juhani
Eilola Saku
Saukko Päivi
Jokela Kari

Varajäsenet:
Keskikorpi Sointu
Saukko Hannu
Yppärilä Aaro
Mehtälä Heikki
Talus Anitta
Saukko Tapani
Aunio Tanja

Kvalt. pj.
Kvalt. I vpj.
Kvalt. II vpj.
Kunnanjoht., pöytäkirjanp.

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

ASIAT

Pykälät: 66 - 78 §

paikalla:
paikalla:
x
x
x

Sivut: 69 - 79

PÖYTÄKIRJAN
TARKISTUSTAPA
Merijärven kunnanvirasto
Tarkistuspaikka ja -aika
sekä tarkastajien
valinta taikka merkintä
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Leppikorpi Jenna
edellisen kokouksen
pöytäkirjan tarkastamisesta.
PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu
ja todettu kokouksen
kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla
varustettu nimikirjaimillamme

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Kirsti Nivala

Kari Jokela

Merijärvi 31.5.2016

Kari Lahti

Jenna Leppikorpi

_______________________________________________________________________________________
PÖYTÄKIRJA ON
Merijärvi 1.6.2016
PIDETTY YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ
Toimistosihteeri
Satu Kahlos

Asiat

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajien valinta

66 §

Kunnanvaltuutettujen lukumäärä 1.6.2017 alkavalla valtuustokaudella

67 §

Aloite asemakaavan laajentamiseksi

68 §

Liite

Lupa isonvihan taistelun muistomerkin sijoittamisesta kunnan
omistamalle maa-alueelle

69 §

Osallistuminen lottien kunniaksi hankittavan muistolaatan kustannuksiin

70 §

Lupa vapaa-aikaohjaajan viran täyttämiseen

71 §

Kunnan edustus vuoden 2016 kutsunnoissa

72 §

Pyhäjokimelonnan avustus

73 §

Liite

Sijoitussalkun tilanne 30.4.2016

74 §

Liite

Talouden tilanne 31.3.2016

75 §

Pöytäkirjat

76 §

Raahen koulutuskuntayhtymän tilannekatsaus

77 §

Opiskelijoiden kulkuyhteydet Merijärveltä Kalajoelle

78 §

Muut asiat
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25.5.2016

KUNNANVALTUUTETTUJEN
KAUDELLA
Khall. 66 §

LUKUMÄÄRÄ

1.6.2017

ALKAVALLA

VALTUUSTO-

Uuden Kuntalain (410/2015) 16 § mukaan alle 5.000 asukkaan kunnassa
kunnanvaltuustossa tulee olla vähintään 13 valtuutettua. Jollei valtuusto
tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä, valtuutettuja valitaan laissa
säädetty vähimmäismäärä. Valtuuston päätös vähimmäismäärää
suuremmasta lukumäärästä tai aiemman päätöksen muuttamisesta on
ilmoitettava oikeusministeriölle vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun
mennessä.
Seuraavat kunnallisvaalit järjestetään vuoden 2017 keväällä, varsinainen
vaalipäivä on 9.4.2017. Uudet valtuustot aloittavat toimintansa 1.6.2017.
Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää
Merijärven kunnanvaltuutettujen lukumäärän 1.6.2017 alkavalla
valtuustokaudella.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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ALOITE ASEMAKAAVAN LAAJENTAMISEKSI
Khall. 67 §

Valtuutettu Erkki Helaakoski jätti 13.4.2016 kunnanvaltuuston
kokouksessa valtuustolle aloitteen asemakaavan laajentamiseksi
Salonniementien ja Merijärventien väliselle alueelle (liite). Aloitteessaan
Helaakoski pitää kyseistä aluetta hyvänä asuntoalueena etenkin
sijaintinsa takia.
Merijärven kunta myi kunnanvaltuuston päätöksellä 16.12.2015 § 44
omistamansa tilan Salonniementien ja Merijärventien väliseltä alueelta
yksityisille henkilöille. Ostajat rakentavat parhaillaan kiinteistölle
omakotitaloa.
Kunnalla
on
asemakaava-alueella
omakotitalotontteja.

useita

rakentamattomia

Esitys: Merijärven kunnalla ei ole tällä hetkellä tarvetta kaavoittaa uusia
omakotialueita, kysyntään nähden tonttitarjonta asemakaava-alueella on
riittävä. Helaakosken esittämä kaavan laajennusalue on juuri siirtynyt
uusille omistajille, jotka rakentavat alueelle omakotitaloa. Alueelle olisi
mahdollista rakentaa 2-3 uutta omakotitaloa yksityisen omistamalle
maalle.
Kaavoituksesta saatava hyöty jää pieneksi kustannuksiin
nähden.
Kunnanhallitus toteaa, että Erkki Helaakosken aloite ei aiheuta
toimenpiteitä. Samalla kunnanhallitus toteaa aloitteen loppuun
käsitellyksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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LUPA ISONVIHAN TAISTELUN MUISTOMERKIN SIJOITTAMISESTA KUNNAN
OMISTAMALLE MAA-ALUEELLE
Khall. 68 §

Merijärven Kotiseutuyhdistys on käynnistänyt kunnan 150-v.
juhlavuoden kunniaksi hankkeen, jonka tarkoituksena on saada
muistokivi näkyvälle paikalle kertomaan kunnan alueella käydystä
isonvihan aikaisesta taistelusta.
Muistokivi on tarkoitus sijoittaa kunnan omistamalle maa-alueelle
vanhan paloaseman (Kehräämö) ja kevyen liikenteen väylän väliin.
Kotiseutuyhdistys esittää myös, että alue voitaisiin talkootyönä siistiä ja
tasoittaa ja siihen voitaisiin tehdä tarpeelliset istutukset. Mikäli
muistokivelle täytyy tehdä betonijalusta, Kotiseutuyhdistys esittää, että
kunnan tekninen toimi toteuttaisi sen.
Asiaa on käsitelty kunnan juhlatoimikunnassa, joka on liittänyt hankkeen
juhlavuoden ohjelmaan. Muistomerkin on suunnitellut Tuula Alin-Biari
Musafiri (liite).
Esitys: Kunnanhallitus päättää, että isonvihan taistelun muistokivi
voidaan sijoittaa kunnan omistamalle maa-alueelle vanhan paloaseman
ja pyörätien väliin. Alue voidaan tasoittaa ja siistiä talkootyönä ja
varustaa tarvittavilla istutuksilla. Kunnan tekninen toimi voi avustaa
hankkeessa ja toteuttaa mahdollisesti tarvittavan betonijalustan.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Juhani Alaranta poistui esteellisenä
kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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OSALLISTUMINEN LOTTIEN KUNNIAKSI HANKITTAVAN MUISTOLAATAN
KUSTANNUKSIIN
Khall. 69 §

Merijärven Kotiseutuyhdistys on käynnistänyt kunnan 150-v.
juhlavuoden kunniaksi hankkeen, jonka tarkoituksena on saada
muistolaatta näkyvälle paikalle Merijärven lottien työn kunniaksi. Talvija jatkosodan aikana 1939-1944 yhteensä 17 merijärvistä naista palveli
lottina sotatoimialueilla. Heidän lisäkseen kymmenet naiset ja tytöt
tekivät kotirintamalla erilaisia töitä rintamalla olleiden miesten hyväksi.
Lottien
kunniaksi
kiinnitettäviä
muistolaattoja
hallinnoiva
Raahentienoon Suojeluskunta-, Lotta- ja Sotilaspoikaperinneyhdistys ry
on hyväksynyt Merijärven hakemuksen. Laatta tullaan kiinnittämään
Merijärven seurakuntatalon salin seinään.
Kotiseutuyhdistys esittää, että Merijärven kunta tukisi taloudellisesti
hanketta.
Esitys: Merijärven kunta osallistuu lottien tekemän työn kunniaksi
hankittavan muistolaatan kustannuksiin 400 eurolla.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Juhani Alaranta poistui esteellisenä
kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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LUPA VAPAA-AIKAOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMISEEN
Khall. 70 §

Kunnan vapaa-aikaohjaaja irtisanoutui virastaan 1.5.2016 alkaen.
Viransijainen hoitaa tehtävää määräaikaisesti 30.9.2016 saakka.
Vapaa-aikalautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa täyttää vapaaaikaohjaajan virka vakinaisesti 1.10.2016 alkaen.
Esitys: Kunnanhallitus päättää myöntää vapaa-aikalautakunnalle luvan
vapaa-aikaohjaajan viran vakinaiseen täyttämiseen 1.10.2016 alkaen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

KUNNAN EDUSTUS VUODEN 2016 KUTSUNNOISSA
Khall. 71 §

Merijärven ja Alavieskan yhteinen kutsuntatilaisuus järjestetään
Merijärvellä 18.8.2016. Kutsunnat koskevat vuonna 1998 syntynyttä
ikäluokkaa.
Puolustusvoimien Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto pyytää
alueen kuntia nimeämään edustajansa ja näiden varahenkilöt vuoden
2016 kutsuntalautakuntiin.
Esitys: Kunnanhallitus nimeää Merijärven kunnan edustajan ja tälle
varahenkilön vuoden 2016 kutsuntalautakuntaan.
Päätös: Kunnanhallitus nimesi Merijärven kunnan edustajaksi vuoden
2016 kutsuntalautakuntaan Antti Sakon ja varalle Tapani Saukon.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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PYHÄJOKIMELONNAN AVUSTUS
Khall. 72 §

Pyhäjokimelonta XXV järjestetään tänä vuonna 15.-19.6. Melonta
pysähtyy lauantaina 18.6. Pyhänkoskella. Ohjelmassa on mm.
koskenlaskunäytös.
Tapahtuman rahoittamiseksi järjestäjät anovat jokivarren kunnilta
avustusta, jonka suuruus on kunnilta 120 €.
Esitys: Kunnanhallitus päättää myöntää Pyhäjokimelonnalle 120 €
avustuksen vuoden 2016 tapahtuman järjestämistä varten.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

SIJOITUSSALKUN TILANNE 30.4.2016
Khall. 73 §

Kunnan sijoitussalkun markkina-arvo 30.4.2016 oli 2.683.100 € (liite).
Kunnanjohtaja esittelee kokouksessa salkkukatsauksen 30.4.2016.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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TALOUDEN TILANNE 31.3.2016
Khall. 74 §

Toteutuneet toimintatuotot 31.3.2016 olivat 306.264 euroa (20,4 %
arvioidusta) ja toimintakulut olivat 1.982.657 euroa (24,4 %) (liite).
Verotulot olivat toteutuneet 26,8 % (749.253 €) ja valtionosuudet 25,2 %
(1.008.143 €). Vuosikate maaliskuun lopussa oli 99.220 euroa.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

PÖYTÄKIRJAT
Khall. 75 §

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:
- Sivistyslautakunnan pöytäkirja 19.5.2016
- Teknisen lautakunnan pöytäkirja 17.5.2016
- Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja 30.3.-25.5.2016
Esitys: Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi eikä käytä
ottokelpoisiin päätöksiin KuntaL 51 § mukaista otto-oikeutta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TILANNEKATSAUS
Khall. 76 §

Raahen ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen luvanvarainen koulutus
siirtyi osaksi Raahen koulutuskuntayhtymää (nyk. Koulutuskeskus
Brahe) vuoden 2016 alusta. Raahen kaupunki omistaa Raahen
Aikuiskoulutus Oy:n, joka taas omistaa Raahen Osaamiskeskus Oy:n.
Kunnanjohtaja esittelee kokouksessa Raahen koulutuskuntayhtymän
tilannetta.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

OPISKELIJOIDEN KULKUYHTEYDET MERIJÄRVELTÄ KALAJOELLE
Khall. 77 §

Merijärvisiä nuoria opiskelee Kalajoella lukiossa, ammattiopistossa
(Artema) ja Kristillisessä opistossa. Kalajoen kaupunki kustantaa
Kalajoen lukiossa opiskeleville nuorille kyydin kouluun ja takaisin.
Kunnanhallitukseen on otettu yhteyttä koskien Artemassa ja
Kristillisessä opistossa opiskelevien koulukyytiä. Nykyisillä linjaautovuoroilla opiskelijat pääsevät Kalajoelle vasta n. klo 9.00, jolloin
oppitunnit ovat jo alkaneet. Takaisin Merijärvelle pääsee linja-autolla n.
klo 17.00. Sosiaalitoimi kuljettaa myös tiettyjä ryhmiä taksikyydillä
Kalajoelle ja takaisin.
Esitys: Kunnanhallitus keskustelee asiasta.
Päätös: Kunnanhallitus keskusteli asiasta ja päätti selvittää onko eri
oppilaitoksissa Kalajoella opiskelevien nuorten kuljetusten ja
mahdollisesti sosiaalitoimen järjestämien kyytien osalta mahdollista
tehdä yhteistyötä siten, että Artemassa ja Kristillisessä opistossa
opiskelevat ehtisivät ajoissa Kalajoelle.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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MUUT ASIAT
Khall. 78 §

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus

Kokouksen päätteeksi kunnanhallitus keskusteli seuraavista asioista,
jotka merkittiin tiedoksi:
- Kj. toi tiedoksi kunnan 150-v. juhlavuoden graffitin Laura Salmelan
entisen talon seinään
- Kj. toi tiedoksi Rantakummun kiinteistön kauppaa koskevan
tilanteen
- Kj. toi tiedoksi Vanhustenkotyhdistyksen halukkuuden vuokrata
tiloja ryhmäperhepäiväkodin käyttöön
- Seuraava kokous päätettiin siirtää, uusi ajankohta ma 13.6.2016 klo
18.00

