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Kokousaika Torstaina 21. toukokuuta 2015, klo 19.00 - 19.10

Kokouspaikka Kunnantalo

Päättäjät:

Albäck, Peter
Backman, Inger
Broända, Helena
Byggmästar, Liane
Dahlbacka, Mikaela
Dahlvik, Stefan
Dalvik, Sixten
Enroth, Carl-Johan
Filppula, Seppo
Forsander, Tuula
Furubacka, Leena
Hagström, Elisabeth
Hongell, Susanne
Hästö, Jan-Erik
Högnabba, Stefan
Lindgren, Hans-Erik
Lindvall, Jesper
Långbacka, Anna-Lena
Myllymäki, Tapani
Ranta, Anne-Mie
Sandström, Hans
Skullbacka, Bengt-Johan
Stenbäck, Mats
Strandvall, Göran
Svartsjö, Peter
Wassborr, Ossian
Wistbacka, Inger

Varajäsenet:

Hansén, Nina (Dahlvik)

Furubacka, Marina (Långbacka)

Saarukka, Karin (Stenbäck)

Muut läsnä olleet:

Djupsjöbacka, Michael kunnanjohtaja

Holmbäck, Johanna kansliasihteeri

Jakobsson, Leif sivistystoimen joht.

Stolpe-Fagernäs, Carola vs. talouspääll.

Storbacka Bernt tekninen päällikkö

Pykälät: 30 - 34 §.

Allekirjoitukset: Puheenjohtaja:

Hans-Erik Lindgren

Pöytäkirjanpitäjä:

Johanna Holmbäck

Pöytäkirjan tarkistus
paikka ja aika:

Kruunupyy, 22. toukokuuta 2015

Inger Backman Helena Broända

Pöytäkirjan nähtä-
vänäpito paikka ja
aika:

Todistaa, allekirjoitus
virka-asema:

Kruunupyy, 25. toukokuuta 2015

Benita Fröjdö, osastosihteeri
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Pöytäkirja asetettu nähtäväksi, aika ja paikka:

Maanantaina 25. toukokuuta 2015
Kunnantalo

Puheenjohtaja

Hans-Erik Lindgren

Tämä kokouskutsu on asetettu nähtäväksi julkisille kuulutuksille tarkoitetulle ilmoitustaululle, todistaa:

Benita Fröjdö, osastosihteeri

Kokousaika Torstaina 21. toukokuuta 2015, klo 18.00

Kokouspaikka Kunnantalo

Asian
numero

Asia

30 §. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
31 §. PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS
32 §. KIINTEISTÖT Maa-alueen ostaminen, Salobacken, Alavetelin keskusta
33 §. TIEDOKSIANTOASIAT
34 §. MAHDOLLISET KIIREELLISET ASIAT
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Otteen oikeaksi todistaa
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kunta
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30 §. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kunnanvaltuusto on kutsuttu tähän kokoukseen 13. toukokuuta 2015 päivätyllä kutsulla. Kutsu
on postitse toimitettu kaikille kunnanvaltuuston jäsenille ja varajäsenille valtuuston työjärjestyk-
sen mukaisesti.
Kuulutus kokouksesta on ollut kunnan ilmoitustaululla 13. - 21.5.2015 välisenä aikana sekä
kunnan websivulla, www.kronoby.fi.
Ilmoitus on ollut lehdissä Österbottens Tidning ja Keskipohjanmaa 14.5.2015.

Puheenjohtaja totesi, että vs. talouspäällikkö, tekninen päällikkö ja sivistystoimen johtaja ovat
läsnä kokouksessa iltakoulun johdosta, joka pidetään heti kokouksen jälkeen.

PÄÄTÖS:

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanvaltuuston
päätösvaltaiseksi.
_______________
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31 §. PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi.
Pöytäkirja tarkastetaan Kunnantalossa perjantaina 22. toukokuuta 2015 klo 15.00.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto valitsi Inger Backmanin ja Helena Broändan tarkastamaan pöytäkir-
jan 22. toukokuuta 2015 klo 15.00.
_______________
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Dnr: KST 66/2015

32 §. KIINTEISTÖT Maa-alueen ostaminen, Salobacken, Alavetelin keskusta

Kh 4.5.2015 § 118:
Kaavoittaja:

Neuvotteluja on käyty Dagny Stenborgin kuolinpesän kanssa maa-alueen ostamisesta Salo-
backan teollisuusalueen vieressä, Alavetelin keskustan länsipuolella. Pinta-ala on noin 2,8
ha ja alue on kaavoittamatonta metsämaata, Liite 1/32 § / 21.5.2015.
Hinta on 22 000 euroa + puuston arvo. Puusto on n. 35-40 -vuotiasta mäntymetsää. Kunnal-
la ei ole vapaita tontteja Salobackenilla, joten tämä on sopiva hankintakohde. Kyseisen maa-
alan vieressä on kunnan omistama maa-alue, johon pääsemme tällä tavalla käsiksi. Alueen
vierellä on valmis vesi- ja viemärijohto. Sahatie päättyy tähän alueeseen, joten tietä on vain
pidennettävä.

KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle
että kunta ostaa Dagny Stenborgin kuolinpesältä noin 2,8 ha suuruisen lohkomattoman

metsäalueen tilasta Salo RNr 10:34 Alavetelin kylässä hintaan 22 000 euroa + puus-
ton arvo.

Keskustelussa kyseltiin puuston kokonaisarvoa. Kysymys selvitetään ennen asian käsittelyä
kunnanvaltuustossa.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaan.
_______________

Kvalt 21.5

Metsänhoitoyhdistyksen lausunnon mukaan puuston arvo on 14 800 €.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti yhtyä hallituksen ehdotukseen.
_______________
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33 §. TIEDOKSIANTOASIAT

a) Kokkolan sosiaali- ja terveyslautakunta on lähettänyt tiedoksi Keski-Pohjanmaan kuntien
ja Kruunupyyn kunnan turvallisuussuunnitelman 2010-2015 vuosiraportin.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto merkitsi asian tiedoksi.
_______________
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34 §. MAHDOLLISET KIIREELLISET ASIAT

Kiireellisiä asioita ei ollut käsiteltävänä.
_______________
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VALITUSOSOITUS

VALITUSKIELLOT

Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n nojalla saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät

HvalL 5 § 1 mom. /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutos-
ta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen
johdosta tehdystä päätöksestä saa muutosta hakea vain oikaisuvaatimuksen esittäjä. Jos
päätös on muutettu oikaisuvaatimuksen johdosta kunnallisvalitusta saa hakea niin osapuoli
kuin kuntajäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Vaasan hallinto-oikeus, PL 204
Valituksen voi toimittaa myös sähköisesti PL 204, Korsholmanpuistikko 43

65101 VAASA
Faksi: 02956 42 760
s-posti: vaasa.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Kunnallisvalitus, pykälät: 32 30 päivää

Valitusaika 25.5.2015 - 24.6.2015. Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 25.5.2015.

Hallintovalitus, pykälät päivää
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: päivää

Valitusaika alkaa siitä kun asianosainen on saanut päätöksestä tiedon. Valitusasiakirjat on
toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä klo 16.15
mennessä.

Hankintaa koskeva päätös

Hankintaa koskevan päätöksen voi se, jota asia koskee, saattaa markkinaoikeuden käsiteltä-
väksi kirjallisella hakemuksella osoitteella, PL 118, 00131 HELSINKI.

Hakemus on jätettävä 14 päivän kuluessa siitä kun asianosainen on saanut päätöksestä tie-
don.
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Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta

miltä osin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia vaaditaan, sekä
- muutosvaatimuksen perustelut

Valituskirjassa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Jos muu henkilö on laatinut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan nimi ja asuinkunta.
Valituskirjaan on lisäksi mainittava postiosoite ja puhelinnumero, jolla ilmoituksia asiasta voi-
daan toimittaa muutoksenhakijalle.

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

Valituskirjaan on liitettävä
- päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai kopiona
- todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava
- asiakirjat joihin valittaja vaatimuksensa tueksi, mikäli näitä ei aikaisemmin ole toimi-

tettu viranomaisille.

Asiamiehen tulee valituskirjaan liittää valtakirja (FPL 21 §).

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos vali-
tusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vappu, joulu- tai juhannuspäivä tai
arkilauantai, valitusasiakirjat saa jättää ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Valitusasiakirjat voi myös lähettää postitse tai lähetin välityksellä, mutta siinä tapauksessa
lähettäjän omalla vastuulla. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät
perille ennen valitusajan päättymistä..

Lain tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista
(701/1993) mukaan, muutoksenhakijalta peritään käsittelymaksu, joka hallinto-oikeudessa on
90 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä mainitussa laissa erikseen määrätyistä asiois-
ta, kuten sosiaalisista asioista, ei myöskään asioista, jotka koskevat julkisoikeudellista vir-
kasuhdetta, vaaleja, vapautusta kunnallisverosta, valtion avustuksia tai julkisia maksuja ja jos
hallinto-oikeus muuttaa päätöksen muutoksenhakijan eduksi.


