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5.11.2014

LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HUOLTOASEMAN INVESTOINTIIN
Khall. 106 §

Huoltoasemalla aloitti uusi yrittäjä 1.7.2014. Yrittäjän vaihtumisen
yhteydessä polttoaineen myynti siirrettiin tapahtuvaksi pelkästään
automaatista. Muutoksen takia huoltoasemalle jouduttiin hankkimaan
yrittäjän kassajärjestelmää ja tiedonsiirtoa varten uusi taustatietokone,
koska polttoaineautomaatti ja kahvilan kassajärjestelmä tarvitsevat oman
taustakoneensa. Polttoaineautomaatista ostot ohjautuvat suoraan kunnan
tilille.
Vuoden 2014 talousarviossa ei ole varauduttu taustakoneen hankintaan.
Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2014
talousarvioon lisätään investointimääräraha 3.715 euroa huoltoaseman
taustakoneen hankintaan.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN KOULUN PIHA-ALUEEN KUNNOSTUKSEEN
Khall. 107 §

Koivupuhdon koulun piha-alueen peruskorjaus on tehty kesällä 2014.
Vuoden 2014 talousarviossa investointiin on myönnetty 200.000 euron
määräraha. Kokonaisuudessaan pihan kunnostus maksoi 231.649 euroa.
Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2014
talousarvioon
lisätään
Koivupuhdon
koulun
piha-alueen
investointimäärärahaan 31.649 euroa. Investointiin varattu määräraha on
tällöin kokonaisuudessaan 231.649 euroa.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN RUOHONLEIKKURIN HANKINTAAN
Khall. 108 §

Vuoden 2014 talousarvioon on myönnetty investointimääräraha 10.000 €
uuden ruohonleikkurin hankintaan. Leikkuri hankittiin keväällä ja sen
hankinta maksoi 11.145 euroa.
Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2014
talousarvioon lisätään uuden ruohonleikkurin investointimäärärahaan
1.145
euroa.
Investointiin
varattu
määräraha
on
tällöin
kokonaisuudessaan 11.145 euroa.
Lisämääräraha siirretään Mäntyrinne I huopakaton uusimiseen varatusta
määrärahasta. Katon uusiminen siirtyy vuodelle 2015.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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KIRJASTON MÄÄRÄRAHAESITYS LISÄTALOUSARVIOON
Siv.ltk. 22 § / 15.10.2014 Viime vuodelle kirjastolle oli varattu kunnan investointimenoihin 5000
€, josta jäi kuitenkin käyttämättä noin 2300 €. Yhtenä isona tekijänä oli
töiden ruuhkautuminen kirjaston 150-vuotisjuhlan takia sekä se, että
Kalajoen ammattiopiston opiskelijat pystyivät aloittamaan kirjaston
remonttityön vasta tänä syksynä.
Kirjastosihteeri:
Kirjastosihteeri esittää, että kirjaston remonttia varten varattaisiin
lisätalousarvioon 2300 €.
Sivistyslautakunta:
Sivistyslautakunta
hyväksyi
yksimielisesti
päätösesityksen
ja
toimittaa
edelleen
hyväksyttäväksi.
Khall. 109 §

kirjastosihteerin
kunnanhallituksen

Pääsääntöisesti talousarvioon myönnetyt määrärahat tulee käyttää sen
vuoden aikana, jolle rahat on myönnetty. Mikäli investointi jää tekemättä
tai kesken ja halutaan siirtää seuraavalle vuodelle, määrärahaesitys
täytyy tehdä seuraavan vuoden talousarvioon. Kirjaston tapauksessa
esitys on jäänyt tekemättä eikä vuodelle 2014 ole talousarvioon esitetty
investointeja. Hankkeen pienestä koosta johtuen sitä ei voida sisällyttää
investointeihin, vaan se täytyy sisällyttää käyttötalousmenoihin.
Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2014
talousarvion käyttötalousosioon lisätään kirjaston osalle määräraha 2.300
euroa. Raha osoitetaan kaluston hankintaan.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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LAUSUNTO TAKSILUPIEN KUNTAKOHTAISISTA ENIMMÄISMÄÄRISTÄ
Khall. 110 §

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) vahvistaa vuosittain kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät.
Keskuksessa on nyt valmisteilla vuoden 2015 kiintiöpäätös.
Vuonna 2014 taksilupien enimmäismäärä Merijärvellä on ollut kolme
lupaa, joista yksi esteetön. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää
kunnan lausuntoa taksien riittävyydestä, esteettömän kaluston määrästä
sekä taksipalveluiden laadusta kunnan alueella.
Esitys: Kunnanhallitus päättää lausuntonaan seuraavaa:
Taksilupien enimmäismäärä kolme kappaletta sekä esteettömän kaluston
määrä Merijärvellä on riittävä. Taksipalveluiden saatavuus ja laatu
kunnan alueella on hyvä.
Merijärven kunnan osalta taksilupien enimmäismääriin ei ole tarvetta
tehdä muutoksia.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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LAUSUNTO YVA-MENETTELYN TARPEESTA KUUDEN TUULIVOIMALAITOKSEN
RAKENTAMISEKSI ALAVIESKAN TOLOSPERÄN ALUEELLE
Khall. 111 §

TM Voima Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Alavieskan Tolosperälle.
Suunniteltu tuulivoimapuisto sijaitsee Taluskylän koillispuolella ja
rajoittuu Merijärven kunnan rajaan (liite). Etäisyys alueelta Merijärven
keskustaan on n. 5,5 km.
Tuulivoimapuistoon on alustavassa suunnittelussa esitetty paikat
kuudelle tuulivoimalalle, nimellisteholtaan n. 3 MW. Voimaloiden
napakorkeus on 140-160 metriä, roottorin halkaisija 120-140 metriä ja
kokonaiskorkeus enintään 230 metriä. Tuulivoimapuiston kokonaisteho
on alle 30 MW. Sähköverkkoliityntä tuulivoimapuistolle on suunniteltu
alueen eteläpuolella sijaitsevaan Fingridin 110 kV:n voimajohtoon.
Merijärven puolella lähin vakituinen asutus sijaitsee Toppilassa ja
Merijärvi-Taluskylä maantien varressa kunnan rajan tuntumassa.
Etäisyys molempiin on alle kaksi kilometriä lähimmästä suunnitellusta
voimalasta. Voimalat tulevat rajoittamaan mm. rakentamista myös
Merijärven kunnan alueella.
YVA-asetuksen (713/2006) mukaan YVA-menettelyä sovelletaan
tuulivoimalahankkeisiin, joissa laitosten määrä on vähintään 10
kappaletta tai kokonaisteho on vähintään 30 MW. Tämän lisäksi YVAmenettely voi tulla harkinnanvaraisesti sovellettavaksi ELY-keskuksen
päätöksellä.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on pyytänyt Merijärven kunnan
lausuntoa YVA-menettelyn tarpeesta.
Esitys: Merijärven kunta ei katso YVA-menettelyä tarpeelliseksi
Alavieskan Tolosperän alueelle suunnitellussa tuulivoimahankkeessa.
Päätös: Asian käsittelyn yhteydessä Antti Sakko teki päätösesityksestä
poikkeavan vastaesityksen, jonka mukaan Merijärven kunnanhallitus
pitää
YVA-menettelyä
tarpeellisena.
Hänen
mukaansa
tuulivoimahankkeen haitalliset vaikutukset kohdistuvat erityisen
voimakkaasti Merijärven kunnan puolelle ja merijärvisiin asukkaisiin ja
nämä haitat tulee tutkia YVA-menettelyssä. Esitystä kannatti Juha
Takaeilola. Koska kaikki hallituksen jäsenet ilmoittivat olevansa tehdyn
vastaesityksen kannalla, asiasta ei suoritettu äänestystä.
Merijärven kunnanhallitus päätti lausuntonaan, että Merijärven kunta
pitää YVA-menettelyä tarpeellisena Alavieskan Tolosperän alueelle
suunnitellun tuulivoimahankkeen osalta.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Khall. 112 §

KuntaL 56 § mukaan kunnanhallitus suorittaa kunnanvaltuuston
päätösten laillisuusvalvontaa.
Esitys: Kunnanhallitus toteaa, että 8.10.2014 pidetyn kunnanvaltuuston
kokouksen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja
kunnanvaltuuston toimivallan puitteissa. Kunnanhallitus panee päätökset
täytäntöön.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

ALUSTAVA VUODEN 2015 TALOUSARVIO
Khall. 113 §

Hallintokunnat ovat toimittaneet kunnanhallitukselle esityksensä vuoden
2015 talousarvioksi. Hallintokuntien esitysten mukainen vuosikate
vuodelle 2015 on 254.486 euroa ja alijäämä 134.810 euroa (liite).
Investointeja hallintokunnat ovat esittäneet yhteensä 836.820 euroa.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN LUONNOKSEN MUKAISEN
TUOTANTOALUEEN VALMISTELUTYÖN KÄYNNISTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN
SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA
Khall. 114 §

Kokkolan kaupunginhallitus kutsui Keski-Pohjanmaan alueen sekä Kalaja Pyhäjokialueen kunnat yhteiseen neuvotteluun 23.10.2014 Kokkolaan.
Tilaisuudessa keskusteltiin kuntien halukkuudesta osallistua sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämislain mukaiseen valmistelutyöhön yhteisen
tuotantoalueen muodostamiseksi alueelle.
Merijärveltä tilaisuudessa olivat paikalla kunnanhallituksen pj. ja
kunnanjohtaja.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

TALOUDEN TILANNE 30.9.2014
Khall. 115 §

Syyskuun lopussa toimintatuottoja oli kertynyt 83,2 % talousarviosta
(liite). Toimintakulujen kertymä oli 70,2 %. Vuosikate oli 30.9. 830.857
euroa ja ylijäämää 444.475 euroa.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

KUNNAN SIJOITUSTEN TILANNE 30.9.2014
Khall. 116 §

Kunnanjohtaja esittelee kunnan sijoitusten tilanteen.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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PÖYTÄKIRJAT
Khall. 117 §

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:
- Vapaa-aikalautakunta 9.10.2014
- Sivistyslautakunta 15.10.2014
- Tekninen lautakunta 17.10.2014
- Tekninen lautakunta 30.10.2014
- Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja 20.5.-31.10.2014
Esitys: Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi eikä käytä
ottokelpoisiin päätöksiin KuntaL 51 § mukaista otto-oikeutta.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

SAAPUNEET KIRJEET
Khall. 118 §

JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOS
- Jokilaaksojen pelastuslaitoksen kuntalaskutus 2015
OIKEUSMINISTERIÖ
- Vuoden 2015 eduskuntavaalit: äänestyspaikkojen määrääminen ja
niistä ilmoittaminen, vaalimateriaali, vaalitietojärjestelmän käyttö,
vaalikoulutus ym.
POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO
- Uusi Pohjoinen – suunta Suomelle, Pohjois-Suomen strategia
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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KEHITTÄMISPALKINNON MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2014
Khall. 119 §

Merijärven kunta myöntää vuosittain kehittämispalkinnon merkittävästä
teosta tai saavutuksesta merijärviselle yritykselle, yhdistykselle tai
henkilölle. Kunnalla on vuodelta 1987 hyväksytty kehittämispalkinnon
johtosääntö,
jossa
määritellään
perusteet
ko.
tunnustuksen
myöntämiselle.
Palkinto myönnetään seuraavin perustein:
- merkittävä teko kunnan kehityksen kannalta
- kehityskelpoinen esitys yritystoiminnan, hallinnon, talouden tai
muun yhteistoiminnan kehittämiseksi
- kunnan tekeminen tunnetuksi
- merkittävät saavutukset harrastus-, kulttuuri- ym. toiminnan alalla
Kehittämispalkinnon suuruus on 850 €.
Esitys: Kunnanhallitus päättää kehittämispalkinnon saajan.
Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että Merijärven kunnan
kehittämispalkinto vuodelta 2014 myönnetään Matti Moliisille.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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MERIJÄRVEN
KÄYTÖSTÄ
Khall. 120 §

5.11.2014

KOTISEUTUYHDISTYKSEN

TIEDUSTELU

FILMIMATERIAALIN

Merijärven Kotiseutuyhdistys on 1990-luvulla yhteistyössä Merijärven
kunnan kanssa tuottanut taiteilija Herman Wiirretjärven kuvaamista
filmeistä koosteen, jonka nimi on ”Pitäjä Pohjanmaalla”. Kuntalaisilta
on tullut toive, että vhs-kasetilla oleva materiaali muutettaisiin
digitaaliseen muotoon. Tällöin sitä olisi mahdollista katsella
nykyaikaisilla välineillä esim. tietokoneella.
Kotiseutuyhdistys on tiedustellut kunnanhallitukselta voidaanko aineisto
siirtää digitaaliseen muotoon ja myydä dvd-levyjä niitä haluaville.
Myynnistä saatava tuotto käytettäisiin kotiseututyöhön.
Esitys: Kunnanhallitus päättää, että Merijärven kunnalla ei ole mitään
sitä vastaan, että filmimateriaali siirretään digitaaliseen muotoon ja
myydään edelleen. Kotiseutuyhdistys voi käyttää myynnistä saatavat
tulot kotiseututyöhön.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

MUUT ASIAT
Khall. 121 §

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus

Kokouksen lopuksi kunnanhallitus keskusteli seuraavista asioista, jotka
merkittiin tiedoksi:
- Juha Takaeilola esitti, että vaalilautakunnan palkkioita tulisi
korottaa, keväällä 2015 toimitetaan eduskuntavaalit. Kj: palkkioiden
korotus edellyttää kunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännön
muuttamista.
- Juha Takaeilola esitti huoltoaseman mittareiden katoksen
laajentamista niin, että sateella se suojaisi tankkaajan ja automaatin.

