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KOKOUS 
 
Aika Torstai 17.2.2022 klo 18:00 – 18:53 
 
Paikka Kunnanvirasto / KHALL kokoushuone 
 
Läsnäolijat 
Juhani Kotiranta, jäsen, pj. 
Marika Uimaluoto, jäsen 
Juhana Tornikoski, jäsen poissa 
Pasi Koski, jäsen poissa 
Jussi Peltomäki, jäsen poissa 
Jorma Kenttä, jäsen 
Kimmo Puolitaival, jäsen, sihteeri 
Henna Viikilä, yrittäjät, jäsen 
Teuvo Uusimäki, yrittäjät, jäsen 
Päivi Heinonen, yrittäjänaiset, jäsen poissa 
Nina Anttila, yrittäjänaiset, jäsen 
Kati Niittyniemi, matkailuyrittäjät, jäsen poissa 
Milla Ruuhikorpi, MTK-Merikarvia, jäsen poissa 
Veli-Matti Heljakka, kesäasukkaat, jäsen poissa 
Noora-Mari Iisakkala, siht. poissa
 
 
1 Kunnan ajankohtaiskatsaus 
       Kunnanjohtajan ajankohtaiset: 

• KHALL päätti 14.2.2022 toteuttaa ostolaskudatan avaamisen 
• Valokuituselvityksen kysely toteutuu. Yhteenveto valmistuu helmikuussa 2022. 
• Biokaasuhanke etenee. Nyt viimeistellään investointilaskelmia, kannattavuuslaskelmia ja 

omistusrakennetta. Viikolla 8 toteutetaan tarkentava kysely maatiloille. 
• Merikarvian pohjoisen väylän nimellissyvyyttä on madallettu syyskuussa 2021 Väyläviraston 

päätökselle 4,0 m:n. Kunta selvittää toimenpiteet väylän palauttamiseksi 4,5 m:n syväykseen, sekä 
mahdollisen lisäsyvyyden edellyttämät toimenpiteet ja kustannukset. 

• Merikarvian kunnan taloudellinen tulos vuodelta 2021 oli hyvä. Muuttovoittoa, 20 starttiyritystä, 
työttömyys alle Satakunnan keskiarvon, työpaikkaomavaraisuus kasvussa, omakotitalotontteja 
myytiin 6 kpl. 

• Vuoden 2022 talousarviossa varauduttu nuorten kesätyöllistämiseen sekä siihen liittyvään 
yritystukeen. 

• Terveruokamessut Merikarvialla 2.-3.4.2022 
• Lukio tarjoaa maksuttoman ajokortin uusille lukiolaisille. Lisäksi työn alla selvitys ulkomaalaisten 

opiskelijoiden rekrytointimahdollisuuksista. 
• Kunta käynyt keskustelua Metsähallituksen kanssa kalastuksen luontokeskuksen perustamisesta 

Merikarvialle. 
• Esiintymislavaprojekti. Selvitetään käyttömäärät ja käyttöpaikat ennen tilausta. 

 
 



2 Yrittäjien ajankohtaiskatsaus 
• Merikarvian yrittäjäyhdistys ry 

- Yrittäjien pj:na jatkaa Henna Viikilä, vpj:na Päivi Heinonen, hallituksessa 9 jäsentä. 
- Yrittäjien mökinsisäpuolinen remontti valmis. Kesällä mahdollinen ulkomaalaus. 
- Jouluvalot pois 28.2. Kunta ilmoittaa talvisäilytyspaikan (= Yrittäjäntie 3 / ent työkeskus) 
- 1.3. aamukaffeet Sinihelmessä. Jukka Hurrila osallistuu. 
- Jäseniltä tulleita toiveita kunnalle: katuvalot näköalapaikalle asti, Palosaarentien sillan alta 

soutuveneelle kulkumahdollisuus. 
- Kuntabarometrikysely käynnissä. Vastausaikaa maaliskuun loppuun. 
- Kunnan investointeja painotettava työpaikkoja luoviin kohteisiin. 

• Merikarvian yrittäjänaiset ry 
- järjestäytymiskokousta ei vielä pidetty. 
- Meripäivät 9.7.2022 

• Merikarvian matkailu ry 
- Matkailun kotisivut uusitaan, aikataulu maaliskuu 2022 
- Mariia sijaistaa Katia pj:na 
 

3 Merikarvian kunnanvaltuuston ja Merikarvian yrittäjien yhteistilaisuuden suunnittelu 
Sovittiin ajankohdaksi 16.5.2022. 
 

4 Muut asiat 
Seuraava kokous 28.4.2022. 
 

5 Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:53 


