
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 4/2012, 12.3.2012 
 
60 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 
 
61 § Pöytäkirjan tarkastus 
 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Susanne Hongell ja John-Erik Sandvik. 
 
62 § Esityslistan hyväksyminen 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti täydentää esityslistaa pykälällä 77 Aloite. 
 
63 § Lautakuntien pöytäkirjat 

Kunnanhallitus ei ota lautakuntien päätöksiä käsiteltäväkseen.  
 
64 § Teknisen lautakunnan anomus talousarvion muutoksesta, Söderbyn koulu 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa kunnanvaltuustolle  
-  että kunnanvaltuusto lisää menomäärärahaa 10 0000 eurolla 30 000 euroksi 

Söderbyn koulun investointitalousarviossa, 
- että talousarviomuutos rahoitetaan kassavaroin.  

 
65 §  Kronoby Energiandelslagin anomus kunnallisesta takauksesta 

Kronoby Energiandelslag anoo kunnallista takausta lainalle Kronoby Fliscentral -
hankkeen rahoittamiseksi. Laina otetaan Pohjola Pankki Oyj:ltä seuraavasti:  
i 1 100 000 €, maksuaika 20 vuotta. 
i Korko 5 vuoden kiinteä korko. Korkoindikaatio 22.2.2012 2,38 %. 
i Ensimmäinen lainanlyhennys 18 kk luoton ottamisen jälkeen 
i Laina otetaan toukokuussa 2012. 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa  

-  että kunnanvaltuusto myöntää omavelkaisen takauksen Kronoby Energi-
andelslagin ottamalle 1 100 000 euron lainalle, jonka yhtiö ottaa Pohjola Pankki 
Oyj:ltä yllä mainituin ehdoin Kronoby Fliscentral -hankkeen rahoittamiseksi. 
Vastavakuutena annetaan panttikirjat, joiden arvo on 1,3 kertaa lainan määrää.   

 Ossian Wassborr ilmoitti itseensä esteelliseksi eikä osallistunut asian käsittelyyn. 
 
66 § Siivouspalvelua veteraaneille 
 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti osoittaa 5 000 euroa ylläpitosiivouksen 

tarjoamiseksi veteraaneille kokeilumielessä 1.4.2012 alkaen. Sopimukseen otetaan 
ehto, jonka mukaan molemminpuolinen irtisanomisaika on 1 kuukausi.  

 
67 § Avustusten jakaminen 2012 
 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti avustaa Botnia 4H:ta 14 000 eurolla ja kunnan 

kolmea kansanterveysyhdistystä 6 000 eurolla.  Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
jakaa kansanterveysyhdistyksille jaettavan avustuksen. 

 
68 § Elin Skutnabban oikaisuvaatimus koskien kotipaikkakuntastipendejä 
 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hylätä Elin Skutnabban oikaisuvaatimuksen 

aiheettomana, koska hakijan kotipaikkakunta ei ollut Kruunupyy vuodenvaihteessa 
2011/2012. Peruste kotipaikkakuntastipendin saamiselle on nimenomaan, että hakija 
on kirjoilla Kruunupyyssä vuodenvaihteessa. 

 Kunnansihteeri ilmoitti itseensä esteelliseksi, joten pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän 
ajan toimi kunnanjohtaja.  

 
69 § Aluehallintoviraston lausuntopyyntö; Kronoby Vatten och Avlopp Ab, viemärin 

painejohdon rakentaminen Perhonjoen alitse 



 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, ettei sillä ole huomautettavaa Kronoby Vatten och 
Avlopp Ab:n hakemuksen johdosta. Hakemuksessa yhtiö pyytää lupaa paineviemärin 
rakentamiseen Perhonjoen alitse Alavetelin keskustassa sekä lupa aloittaa työt.  

 
70 § Kerrosluvun muutos korttelissa 5, Alavetelin asemakaava 
 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä pienehkön muutoksen Alavetelin 

asemakaavassa korttelin 5 tontilla 1, niin että kerrosluku nostetaan 1:stä 1 ½:een. 
 
71 § Inger Backman ym. aloite asuintonttien markkinoinnista 

Inger Backman ym. jättivät valtuuston kokouksessa 10.11.2011 aloitteen asuintonttien 
markkinoinnista. 
Kunnan asuintonttien markkinoiminen on markkinointiryhmän tärkeimpiä tehtäviä. 
Muun muassa viime kokouksessa osoitettiin ¼ talousarviosta, eli. 2 500 €, kunnan 
uusimman asuinalueen Fiskarholmenin markkinoimiseksi.  Samassa kokouksessa 
keskusteltiin siitä, kuinka pitää menetellä uusien muuttajien saamiseksi kunnalle. 
Markkinointiryhmä ehdotti mm. kevättempauksen järjestämistä Messveka -
asuinalueesta. Alueen tontit voisi myydä rajoitetun ajan halvempaan hintaan. 
Ehdotettiin myös syksytempauksen järjestämistä Fiskarholmen -asuinalueen alustavien 
kaivutöiden yhteydessä.   
Markkinointiryhmän ja hallituksen rajoitetut talousarviomäärärahat rajoittavat 
ilmoitusten tekemisen laajemmalla mittakaavalla.  
Kunnanhallitus päätti ehdottaa kunnanvaltuustolle 

-  että yllämainittu selvitys annetaan valtuustolle tiedoksi ja vastaukseksi 
aloitteeseen koskien asuintonttien markkinointia ja 

-  että aloitteeseen on täten vastattu. 
 
72 § Inger Backman ym. aloite energiajuomien käytön ja myynnin rajoittamisesta  
 Inger Backman ym. jättivät 10.11.2011 aloitteen energiajuomien käytön ja myynnin 

rajoittamisesta. 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle  

-  että alueen elintarvikekaupoille ja muille myyntipisteille lähetetään kirjelmä, jossa 
toivotaan että energiajuomia ei myydä ja  

-  että aloitteeseen on täten vastattu.  
Hallitus kehottaa rehtoreita tiedottamaan oppilaita energiajuomien riskeistä 
säännöllisesti ja että kysymys otetaan esille vanhempainkokouksissa. 
 

73 § Inger Backman ym. aloite koulujen käyttämisestä nuorisotiloina 
Inger Backman ym. jättivät valtuuston kokouksessa 10.11.2011 aloitteen koskien 
koulujen käyttämistä nuorisotiloina. Sivistystoimen johtaja on yhdessä teknisen 
päällikön kanssa selostanut kunnan kiinteistöjen käyttöön liittyvät määräykset ja 
periaatteet. Selostuksesta käy ilmi, miten koulut ja muut kiinteistöt ovat lasten ja 
nuorten käytettävissä.  
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle 

-  että selvitys annetaan valtuustolle tiedoksi vastauksena aloitteeseen koskien 
koulujen käyttämistä nuorisotiloina ja 

-  että aloitteeseen on täten vastattu.  
 

74 § Aloitteen läpikäynti, Hagström; maan ostaminen Alavetelissa 
 Aloite on siirretty teknisen lautakunnan valmisteltavaksi ja se on tulossa käsittelyyn 

huhtikuun kokouksessa.  
 Kunnanhallitus päätti merkitä selvityksen tiedoksi. 
 
75 § Tilinpäätöksen väliraportti 
 Kunnanhallitus merkitsi vuoden 2011 tilinpäätöstä koskevan väliraportin tiedoksi. 
 



76 § Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksiantoasiat tiedoksi. 
 
77 § Elisabeth Hagströmin aloite matkapuhelinjärjestelmästä 
 Elisabeth Hagström jätti kirjallisen aloitteen kokouksessa, jonka mukaan Kruunupyyn 

kunnan tulee ottaa nk. ”mobiilivaihde” käyttöön samalla kun Kokkola siirtyy käyttämään 
matkapuhelinjärjestelmää toukokuussa 2012. Kunnan on myös selvitettävä, voiko 
hallitus siirtyä paperittomiin kokouksiin vuodesta 2013 alkaen. 

 Kunnanhallitus päätti siirtää aloitteen valmisteltavaksi. 
 

___________________ 


