
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 8/2012, 7.5.2012 
 
 
 
126 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 
 
127 § Pöytäkirjan tarkastus 
 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Susanne Hongell ja John-Erik Sandvik. 
 
128 § Esityslistan hyväksyminen 

Kunnanhallitus hyväksyi esityslistan kokouskutsun mukaisena. 
 

129 § Lautakuntien pöytäkirjat 
 Kunnanhallitus ei ota käsiteltäväkseen lautakuntien kokouksissa tekemiä päätöksiä.  

 
130 §  Sivistyslautakunnan anomus lisämäärärahasta kalustoja varten  
  Hallitus esittää kunnanvaltuustolle, 
  -  että määräraha Hallinnon ja koulujen kalustoja varten korotetaan 40 000 eurolla 

 huonekalujen ja kalustojen hankkimiseksi Centralskolanille ja  
  -  että talousarviomuutos rahoitetaan kassavaroista tai lyhytaikaisella luotolla 

 (olemassa oleva limiitti) 
 
131 §  Sivistyslautakunnan lisämääräraha-anomus päivähoitoa varten Kruunupyyn alueella  
  Hallitus esittää kunnanvaltuustolle, 
  -  että vuoden 2012 investointitalousarvioon viedään 40 000 euron määräraha 

 hankkeelle Kruunupyyn alueen päivähoitotilat 
  -  että sivistyslautakunnan nettotalousarvio vuodelle 2012 korotetaan 40 000 

 eurolla 12 082 600 euroon ja  
  -  että talousarviomuutokset rahoitetaan kassavaroista tai lyhytaikaisella luotolla 

 (olemassa oleva limiitti). 
 
132 §  Vastaus Peter Albäckin aloitteeseen koulukuljetusrajoista 
  Sivistystoimenjohtaja on antanut kirjallisen vastauksen aloitteeseen 16.4. 

Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen merkitä lausunnon vastauksena 
aloitteeseen.  

 
133 §  Kunniamerkit 2012 
  Kunnanhallitus päätti antaa ehdotuksensa kunniamerkkien myöntämiseksi.  
 
134 §  Kaatuneiden päivä 2012 

Kaatuneiden päivää vietetään tänä vuonna sunnuntaina 20. toukokuuta. 
Kunnanhallitus valitsi seuraavat henkilöt edustamaan kuntaa sankarihaudoilla 
tehtävillä kunniakäynneillä: 
Hans-Erik Lindgren  varajäsen  Göran Strandvall 
Sixten Dalvik  ”  Carl-Johan Enroth  

  Bernt Storbacka.  ” Marketta Widjeskog. 
 
135 §  ELY -keskuksen ehdotus työ- ja elinkeinoministeriölle työ- ja elinkeinopalvelu-

verkoston uudistamisesta 
  Kunnanhallitus päätti lausuntonaan todeta, että tilanne Pietarsaaren ja Kokkolan 

seuduilla osoittaa vahvaa kehitystä, hyvää työllisyyttä ja aktiivista yrittäjyyttä. Siksi 
on ensiarvoisen tärkeää, että ELY-keskuksen TE-toimistot Pietarsaaressa, 
Kokkolassa ja Kaustisella pysyvät jatkossakin vahvoina ja tukevat kuntia entistä 
aktiivisemmin alueellisten strategioiden kehittämisessä. 

 
136 §  Aluehallintoviraston lausuntopyyntö; Granbacka Kennet ym. maitotuotannon 

laajentaminen. 



  Kunnanhallitus päätti puoltaa Kennet, Heljä ja Kaj Granbackan 
ympäristölupahakemusta. 

 
137 §  Anomus tonttien yhdistämisestä korttelissa 158, Teerijärven keskusta, Jansson 
 Kunnanhallitus hyväksyy, että tonttien 1-3 tonttijako korttelissa 158, Sepäntie, 

Teerijärven keskustan asemakaava-alueella muutetaan niin, että korttelissa 
muodostetaan 2 yhtä suurta tonttia. Tarkistus huomioidaan kaavan tulevassa 
tarkastelussa tai lähellä olevia korttelialueita muuttaessa. 

 
138 §  Maa-alueen ostaminen Alavetelin keskustasta  

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle   
 - että tila Fredriks RNr 32:7 Alavetelin kylässä ostetaan Helene Greveltä, Marika 

Hoeglilta ja Annika Nyholmilta hintaan 19 500 €. 
 
139 § Kevytliikenneväylän rakentaminen Skullbackantie-Granöbyntie 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 
 - että Skullbackatien-Granöbytien kevytliikenneväylä -hanketta toteutetaan 

kahdessa vuodessa teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti ja   
 - että kunnanvaltuusto sitoutuu ottamaan 85 000 euron määrärahan 

investointitalousarvioon hankkeen valmistamiseksi.  
 
140 § Anomus kunnallisesta rahoituksesta; StartUp, Protek ja Balans 
 Kunnanhallitus päätti jatkaa osallistumista hankkeisiin StartUp, Protek ja Balans 

vuosina 2012–2013 4 300 euron vuosikustannuksella. Määräraha kuormittaa 
Avustus EU- ja muihin hankkeisiin -tilin kustannuspaikkaa Elinkeino- ja 
matkailukysymykset. Kunnanhallitus odottaa raporttia kunnan osallistumisesta 
hankkeisiin vuoden 2013 aikana. 

 
141 § Pietarsaaren meripelastajat ry, avustusanomus 
 Kunnanhallitus päätti, että Kruunupyyn kunta ei myönnä avustusta hankkeeseen. 
 
142 § Nuckö-toimikunnan avustusanomus ystäväkuntatoimintaa varten. 
 Kunnanhallitus päätti keskustelun jälkeen yksimielisesti myöntää avustusta 

talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. 
 

143 § Bernt Storbacka ym. aloite toimenpiteistä kunnan suuntautumista koskevan kyselyn 
täytäntöönpanoa vastaan, pöydälle pantu asia. 

 Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen panna kysymyksen pöydälle. 
 
144 § Tapani Myllymäen kirjelmä koskien valtiovarainministeriön lausuntopyyntöä 

Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne -selvityksestä 
 Kunnanhallitus yhtyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotukseen, jonka 

mukaan hallitus ilmoittaa valtiovarainministeriölle kunnanvaltuuston vastauksen yllä 
mainittuun kysymykseen ja toteaa, että Ei merkitsee, että kunnanvaltuusto ei ole 
ottanut kantaa kysymykseen. 

 
145 § Vastaus Elisabeth Hagströmin aloitteeseen leikkipuiston-puiston toteuttamisesta 

Alavetelin keskustassa. 
 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että teknisen lautakunnan vastaus merkitään 

vastauksena aloitteeseen. Vastauksen mukaan panostetaan olemassa olevien 
puistojen kunnossapitoon.  

 
146 § Tiedoksiantoasiat 
 Kunnanhallitus merkitsi tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuiksi, i) kohta ei aiheuta 

toimenpiteitä (oikeusministeriön lausuntopyyntö ulosottotoimipaikoista) 
 
147 § Muut asiat 
 Muita asioita ei ollut käsiteltävänä. 

___________________ 


