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SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VAALI
Khall. 58 §

Kuntalain 105 §:n mukaan luottamushenkilöiden vaali toimitetaan
suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä
vähintään määrä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä
valittavien lukumäärällä lisättynä yhdellä. Jos osamääräksi tulee
murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään kokonaislukuun.
Kunnanvaltuusto valitsee toimikaudekseen keskuudestaan suhteellisten
vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme
jäsentä ja heillä kullakin henkilökohtainen varajäsen. Varsinaisista
jäsenistä kunnanvaltuusto nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Esitys: Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto valitsee
suhteellisten vaalien vaalilautakunnan ja nimeää sille puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTON VAALI
Khall. 59 §

Kunnanvaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen
määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen. Heidät valitaan samassa
vaalitoimituksessa (Kuntalaki 18 §). Merijärven kunnan hallintosäännössä on määrätty, että varapuheenjohtajia on kaksi.
Esitys: Kunnanhallitus
puheenjohtajiston vaalin.

esittää,

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus

että

kunnanvaltuusto

suorittaa
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KUNNANHALLITUKSEN VAALI
Khall. 60 §

Valtuusto valitsee kunnanhallitukseen seitsemän jäsentä ja jokaiselle
henkilökohtaisen varajäsenen. Kunnanvaltuusto valitsee jäsenten
keskuudesta puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia.
Kunnanhallituksen toimikausi on valtuuston toimikauden pituinen, ellei
valtuusto päätä lyhyemmästä toimikaudesta. Toimikauden pituuden
valtuusto voi päättää kunnanhallitusta valitessaan.
Esitys: Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto suorittaa
kunnanhallituksen vaalin ja valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja
tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia sekä päättää samalla
kunnanhallituksen toimikauden pituuden.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI
Khall. 61 §

Hallintosäännön mukaan tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja sekä yksi jäsen. Jokaisella jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen.
Yleisen vaalikelpoisuuden lisäksi tarkastuslautakunnan jäsenistä on
määräyksiä Kuntalain 121 §:ssä.
Sen mukaan lautakunnan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.
Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:
1. Kunnanhallituksen jäsen
2. Pormestari ja apulaispormestari
3. Henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan,
pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain 28 §:n 2 ja 3
momentissa tarkoitettu läheinen
4. Henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön
tai säätiön palveluksessa
5. Henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen
Esitys:
Kunnanhallitus
esittää,
että
valtuusto
suorittaa
tarkastuslautakunnan vaalin valtuuston toimikautta 2017-2021
vastaaviksi ajaksi hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten
sekä nimeää lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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LUOTTAMUSHENKILÖIDEN VALINTA LAUTAKUNTIIN, JOHTOKUNTIIN JA MUIHIN
LUOTTAMUSTOIMIELIMIIN
Khall. 62 §

Kunnanvaltuusto valitsee lautakunnat ja johtokunnat valtuuston
toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.
Varsinaisista jäsenistä valtuusto nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajisto valitaan samassa vaalitoimituksessa.
KuntaL. 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on
henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on, jolla on jossakin kunnassa
äänioikeus kunnallisvaaleissa sinä vuonna, jona vaali luottamustoimeen
toimitetaan sekä ei ole julistettu vajaavaltaiseksi. Lisäksi on huomattava
KuntaL. 74 §:n määräykset, koskien mm. asianomaisen lautakunnan
alaisena toimivia kunnan palveluksessa olevia henkilöitä.
Tasa-arvolain mukaan toimielimessä tulee olla naisia ja miehiä
vähintään 40 %. Tämä koskee myös varajäseniä.
Esitys: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se suorittaa
seuraavat luottamushenkilövalinnat toimikaudeksi 2017-2021:
-

-

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus

Sivistyslautakunta 7 jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet
Tekninen lautakunta 7 jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet
Vapaa-aikalautakunta 7 jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet
Keskusvaalilautakunta 5 jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä
vähintään kuitenkin viisi, jotka eivät ole henkilökohtaisia. Jäsenten ja
varajäsenten on edustettava edellisissä kunnallisvaaleissa esiintyneitä
äänestäjäryhmiä.
Kalajoen kaupungin perusturvalautakunta 1 jäsen sekä henkilökohtainen varajäsenen
Kalajoen kaupungin perusturvalautakunta 1 jäsen ja henkilökohtainen varajäsen ympäristöterveydenhuollon asioita käsiteltäessä
Ylivieskan kaupungin jätelautakunta 1 jäsen ja henkilökohtainen
varajäsen
Ylivieskan kaupungin alainen Jokilaaksojen pelastustoimen
johtokunta 1 jäsenehdokas ja henkilökohtainen varajäsen
Pohjois-Pohjanmaan liiton kuntien edustajainkokousedustaja ja
varaedustaja, joiden oltava valtuuston jäseniä. Edustajainkokous
valitsee maakuntavaltuuston.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto 1
jäsen ja henkilökohtainen varajäsen
Raahen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän hallitus 1 jäsen ja
henkilökohtainen varajäsen
Ylivieskan seutukuntayhdistyksen valtuusto 2 jäsentä ja 2
henkilökohtaista varajäsentä
Jokihelmen opiston johtokunta 1 jäsen ja henkilökohtainen varajäsen
Poliisin neuvottelukunta 1 jäsen ja henkilökohtainen varajäsen
Pyhäjokialueen kotiseutuliitto 1 edustaja ja varaedustaja
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Siika-Pyhäjokialueen talousliitto 1 edustaja ja varaedustaja
Käräjäoikeuden lautamies 1 henkilöä
Kiinteistötoimitusten uskotut miehet vähintään kuusi, joiden tulee
olla kiinteistöasioihin perehtyneitä ja vaalikelpoisuus sama kuin
käräjäoikeuden lautamiehellä

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

KUNNANVALTUUSTON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN VALTUUSTOKAUDELLA
2017-2021
Khall. 63 §

Kunnanvaltuuston kokouksista on annettava yleisesti tieto julkaisemalla
kutsu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa
muulla kunnan päättämällä tavalla. Kuntalain mukaan kunnan on
huolehdittava, että toimielinten käsittelyyn tulevien asioiden
valmistelusta annetaan esityslistan valmistuttua yleisen tiedonsaannin
kannalta tarpeellisia tietoja yleisessä tietoverkossa.
Kunnanvaltuuston kokouksista on nykyisin ilmoitettu julkisten
kuulutusten ilmoitustaulun lisäksi kunnan julkaisemassa joka kotiin
toimitettavassa tiedotuslehtisessä. Ilmoitustaululla oleva kuulutus on
sisältänyt käsiteltävien asioiden luettelon.
Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuustokaudella 20172021 valtuuston kokouksista ilmoitetaan kunnan virallisella
ilmoitustaululla ja joka kotiin jaettavassa kuntatiedotteessa. Kokousten
esityslista julkaistaan myös kunnan kotisivuilla. Mikäli kuntatiedotteen
julkaisemisaikataulu ei sovi, valtuuston kokouksista ilmoitetaan
Pyhäjokiseudussa.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VALTUUSTOKAUDELLA 2017-2021
Khall. 64 §

Kuntalain 64 § mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi
julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista
säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan
päättämällä tavalla.
Esitys: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnalliset
ilmoitukset julkaistaan valtuustokaudella 2017-2021 kunnan kotisivuilla,
julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kuntatiedotteessa. Viranhaltija
voi harkintansa mukaan ilmoittaa merkittävistä asioista myös
Pyhäjokiseudussa tai laajempilevikkisessä lehdessä. Virka- ja
työpaikkailmoitukset voidaan lisäksi julkaista myös alue- ja
maakunnallisissa lehdissä sekä alan ammattilehdessä viranhaltijan
harkinnan mukaan.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Khall. 65 §

KuntaL. 96 § mukaan kunnanhallitus suorittaa kunnanvaltuuston
päätösten laillisuusvalvontaa.
Esitys:

Kunnanhallitus toteaa, että 23.5.2017 pidetyn kunnanvaltuuston
kokouksen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja
kunnanvaltuuston toimivallan puitteissa. Kunnanhallitus panee päätökset
täytäntöön.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2016
Khall. 66 §

Esittelyteksti liitteenä pöytäkirjanotteessa (liite).
Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle Raahen koulutuskuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsiteltäväksi.
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Raahen koulutuskuntayhtymän
tilikauden tulos kirjataan taseen yli-/alijäämätilille.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

ESITYS JÄSENKUNTIEN KUNNANVALTUUSTOILLE RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMISESTÄ JA VASTUUVAPAUDEN
PÄÄTTÄMISESTÄ
Khall. 67 §

Esittelyteksti liitteenä pöytäkirjanotteessa (liite).
Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että
1. Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2016
merkitään tiedoksi.
2. Kuntayhtymän tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2016 hyväksytään.
3. Yhtymähallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään.
4. Kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille
ja tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus
tilikaudelta 1.1.-31.12.2016.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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KUNNAN EDUSTUS VUODEN 2017 KUTSUNNOISSA
Khall. 68 §

Merijärven ja Alavieskan yhteinen kutsuntatilaisuus järjestetään
Alavieskassa 14.9.2017. Kutsunnat koskevat vuonna 1999 syntynyttä
ikäluokkaa.
Puolustusvoimien Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto pyytää
alueen kuntia nimeämään edustajansa ja näiden varahenkilöt vuoden
2017 kutsuntalautakuntiin.
Esitys: Kunnanhallitus nimeää Merijärven kunnan edustajan ja tälle
varahenkilön vuoden 2017 kutsuntalautakuntaan.
Päätös:
Merijärven
kunnan
edustajaksi
vuoden
2017
kutsuntalautakuntaan nimettiin Kai-Pekka Laitala ja varalle Matti Salmu.

PYHÄJOKIMELONNAN AVUSTUS
Khall. 69 §

Pyhäjokimelonta XXVI järjestetään tänä vuonna 14.-18.6. Melonta
pysähtyy lauantaina 17.6. 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 2017 tapahtuman järjestämistä varten.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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RISTIVUORI OY:N TOIMINNAN SIIRTÄMINEN KUNNALLE
Vapaa-aikaltk 9§/
2017

Ristivuoren toiminnan yksinkertaistamiseksi on esitetty että Ristivuori
Oy:n toiminta yhdistetään kunnan toiminnaksi kokonaisuudessaan.
Merijärven
4H-yhdistys
hoitaa
hirsimajan vuokrausta
sekä
rinnetoiminnan ylläpitoa. Vapaa-aikatoimi vastaa Ristivuorella sen
toiminnallisesta puolesta, kun taas tekninen toimi vastaa Ristivuoren
toiminnan mahdollistamisesta rakenteellisesti (puitteet).
Tätä pykälää käsiteltiin edellisessä vapaa-aikalautakunnan kokouksessa,
jonka tuloksena päätettiin selvittää asiaa enemmän ja päättää toiminnan
siirtämisestä Ristivuori Oy:ltä kunnalle tulevassa vapaa-aikalautakunnan
kokouksessa.
Liitteessä (2) löytyy Ristivuori Oy:n pöytäkirja, jossa on aloite
toiminnan siirtämisestä kunnalle.
Esitys: Vapaa-aikalautakunta päättää siirtää asian käsittelyn kunnanhallitukselle. Vapaa-aikalautakunta katsoo, ettei voi päättää asiasta.
Päätös: Vapaa-aikalautakunta päätti siirtää asian käsitteltäväksi kunnanhallitukselle. Vapaa-aikalautakunta suhtautuu myönteisesti toiminnan
siirtämiseen
kunnalle,
mutta
vapaa-aikalautakunta
pyytää
kunnanhallitusta pohtimaan, kuuluuko toiminta vapaa-aikalautakunnalle
vai tekniselle toimelle.

Khall. 70 §

Ristivuori Oy omistaa Ristivuoren hiihtohissin, rinnemajan ja osan
vuokrattavasta kalustosta. Hiihtohissi täytyy katsastaa vuosittain mikäli
sitä halutaan käyttää laskettelutoimintaan sekä maksaa vakuutusmaksut.
Yhtiöllä on Merijärven kunnalta lainaa, josta se maksaa korkoja 77,50
€/vuosi.
Viime vuosien vähälumiset talvet ovat lyhentäneet
laskettelukautta ja sen mukana toiminnasta saatavia tuloja.
Rinnetoiminnasta on vastannut 4H-yhdistys, joka on maksanut hissin
käytöstä vuokraa Ristivuori Oy:lle. Toiminnasta saatavat tulot riittävät
juuri kattamaan menot mikäli rinteessä pystytään laskettelemaan.
Ristivuori Oy:n hallitus on 10.4.2013 § 6 esittänyt kunnalle Ristivuori
Oy:n toiminnan siirtämistä kunnalle oheisen liitteen mukaisesti. Yhtiön
omistuksessa oleva omaisuus jäisi edelleen yhtiön haltuun.
Esitys: Kunnanhallitus päättää, että kunta ottaa vastuun Ristivuoren
rinnetoiminnasta ja toiminnasta aiheutuvista maksuista. Vastineeksi
rinnetoiminnan tulot tulevat kunnalle Ristivuori Oy:n tekemän esityksen
mukaisesti. Rinnetoiminnan käytännön toteutuksesta vastaa kolmas taho
(tällä hetkellä 4H-yhdistys), jonka maksama vuokra ohjataan kunnalle.
Ristivuori Oy vapautetaan lainan korkojen maksusta toistaiseksi.
Toiminnan siirrosta laaditaan sopimus kunnan ja Ristivuori Oy:n välille.
Rinteen ja hissin kunnossapidosta huolehtii edelleen tekninen toimi.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja Kari Jokela poistui
esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi (Hallintolaki 28 § 5
mom.). Pöytäkirjanpitäjänä toimi tämän pykälän ajan kokouksen
puheenjohtaja.

PÖYTÄKIRJAT
Khall. 71 §

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:
- Teknisen lautakunnan pöytäkirja 31.5.2017
- Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja 20.4.-7.6.2017
Esitys: Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi eikä käytä ottokelpoisiin päätöksiin KuntaL 51 § mukaista otto-oikeutta.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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ASIA EI JULKINEN
Khall. 72 §

Asia ei julkinen

MUUT ASIAT
Khall. 73 §

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus

Kokouksen päätteeksi kunnanhallitus keskusteli seuraavista asioista,
jotka merkittiin tiedoksi:
- Heikki Kalapudas toi esille huoltoaseman polttoaineautomaatin
vaikeudet
- Kunnanjohtaja
toi
tiedoksi
Kalajoentien
teollisuushallin
vuokralaistilanteen
- Hallitus keskusteli Salmenrannan tilanteesta

