
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 11/2012, 25.6.2012 
 
 
185§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 
 
186 § Pöytäkirjan tarkastus 
 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Peter Albäck ja Peter Svartsjö. 
 
187 § Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia.  
 

188 § Kyselytunti 
 Kunnanjohtaja kertoi hallitukselle ajankohtaisista asioista, mm. 

lääkärivastaanottotoiminnasta, raportista lukioiden välisestä yhteistyöstä ja 
kuntauudistuksesta. 

 Tiedonsaanti kirjattiin tiedoksi. 
 
189 § Lautakuntien pöytäkirjat 

 Kunnanhallitus ei ota käsiteltäväkseen lautakuntien kokouksissa tekemiä päätöksiä.  
 
190 §  Kunnanvaltuuston pöytäkirja 

Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen panna valtuuston 14.6.2012 tekemät 
päätökset täytäntöön. 
 

191 §  Vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013–2015 taloussuunnitelman laatimisohjeet 
  Kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 – 2015 

taloussuunnitelman laatimisohjeet 
 
192 §  Äänestyspaikat kunnallisvaaleissa 2012 

Kunnanhallitus päätti, että Kunnallisvaalien 2012 äänestyspaikat ovat: 
1. Norrby-Hopsala Hopsalan kylätalo   
2. Kruunupyyn keskusta Samlingshuset 
3. Söderby  Söderbyn koulu   
4. Alaveteli  Alavetelin koulu 
5. Alaveteli, Norrby Norrbyn kylätalo    
6. Teerijärven keskusta Teerijärven koulu 
7. Djupsjöbacka  Djupsjöbackan koulu 
8. Småbönders  Småböndersin koulu 
 

193 § Ennakkoäänestyspaikat kunnallisvaaleissa 2012 
Kunnanhallitus päätti, että kunnallisvaalien 2012 ennakkoäänestys järjestetään 
Kunnantalossa, Alavetelin kirjastossa ja Teerijärven kunnantoimistossa 17.–
23.10.2012. Ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna arkisin klo 8–18 ja lauantaisin ja 
sunnuntaisin klo 10–13.  
Ennakkoäänestys järjestetään myös seuraavilla laitoksilla: Sandbackan hoitokeskus, 
Teerijärven hoitokeskus, Herberts Hus, Tallgården, Alavetelin eläkeläiskoti, 
Teerijärven eläkeläiskoti, Backebo ja Teerijärven ryhmäasuntola 
 

194 § Vuoden 2012 korjaus- ja energia-avustukset 
Kunnanhallitus päätti myöntää avustusta yhdeksälle hakijalle vanhusten ja 
vammaisten asuntojen korjaustoimintaan yhteensä 45 762 €. Kuudelle hakijalle 
myönnettiin tarveharkintaista energia-avustusta yhteensä 11 492 €, 29 hakijalle 
myönnettiin avustusta uusiutuvan energian käyttöönottoon yhteensä 23 050 €. Neljä 
hakemusta hylättiin. Seitsemälle hakijalle myönnettiin avustusta energiaa säästäviä 
korjaustoimenpiteitä varten asunto- ja kiinteistöyhtiöissä yht. 11 315 €.  



 
Liane Byggmästar, Marina Furubacka, Hans-Erik Lindgren ja Ossian Wassborr 
ilmoittivat esteellisyydestä eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn. Elisabeth 
Hagström toimi puheenjohtajana tämän pykälän ajaksi. 
 

195 § Rehtori Stefan Storvallin virkavapaa-anomus 
 Kunnanhallitus päätti keskustelun jälkeen myöntää Stefan Storvallille palkatonta 

virkavapaata kaudelle 2012–2013 Suomen Maastohiihdon ehdotuksen mukaan, 
edellyttäen että Storvall järjestää itse sijaisen virkavapauden ajaksi. Hallitus 
edellyttää, että vararehtori määrätään rehtoriksi vapaajaksojen aikana. 

 Kunnanhallitus ei ota kantaa virkavapauteen kaudella 2013–2014 ennen kuin 
tarkennettu aikataulu on esitetty. 

 
196 §  Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö; laki ikääntyneen väestön toiminta-

kyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 
 Kunnanhallitus päätti yhtyä sosiaali- ja terveyslautakunnan ruotsinkielisen jaoston 

12.6.2012 § 71 tekemään päätökseen. 
 
197 § Lausunto vammaisten asumis- ja päivätoiminnasta 
 Kunnanhallitus päätti todeta, että toiminta saa jatkua samassa juridisessa muodossa 

kuin aiemmin ja kunnan osuus on löytää sopiva tontti työryhmän perustelujen 
mukaan. 

 
198 § Päivähoidon vuokrasopimus, Biskop Kvarn 
 Kunnanhallitus päätti hyväksyä Biskops Kvarnin vuokrasopimuksen ajalle 1.7.2012–

30.6.2013. Suunnittelumäärärahasta osa, noin 20 000 €, käytetään kiinteistön ja 
pihan kunnostamiseksi. 

 
199 § WL Trecon Ay:n anomus kaavamuutoksesta, Jannesgränd 
 Kunnanhallitus antaa tekniselle osastolle tehtäväksi käynnistää muutoksen 

kortteleissa 148, 154 ja 147. Muutoksen yhteydessä tarkistetaan kortteleiden 
tonttijakoa ja kapean viheralueen tehtävää.  

 Muutoksen hakija, WL Trecon Ay, vastaa suunnittelukustannuksista. 
 
200 § Teerijärven kirjasto, ilmanvaihto- ja automaatiourakoitsijan valinta  
 Kunnanhallitus päätti valita Teerijärven kirjaston rakennushankkeen ilmanvaihto- ja 

automaatio-urakoitsijaksi Ab G Koskela Oy:n. Urakkahinta on 52 900 €. 
 
201 § Kysely kunnan suuntautumisesta; työryhmän loppuraportti 
 Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle seuraavaan kokoukseen. 
 
202 § Pohjanmaan jätelautakunnan anomus; selvitys kuljetusjärjestelmästä 
 Pohjanmaan jätelautakunta pyytää kunnalta lausuntoa 31.7.2012 mennessä 
 Kunnanhallitus päätti antaa saman lausunnon kuin 27.2.2012. Kunnanhallituksen 

kanta on, että sopimuspohjainen järjestelmä jatkuu kuten ennen. Kanta ilmoitetaan 
Pohjanmaan jätehuoltolautakunnalle ja kunnan edustajalle lautakunnassa. 

 
203 § Tiedoksiantoasiat   
 Kunnanhallitus kirjasi tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuksi. 
 
204 § Concordia 
 Muut asiat –pykälän käsittelyssä Peter Albäck toivoi, että Elinkeinokeskus 

Concordian tilanne otetaan esille seuraavassa kokouksessa.  
 Kunnanhallitus päätti, että kysymys otetaan esille seuraavassa kokouksessa. 
 

___________________ 


