
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 6/2013, 25.3.2013 
 
 
107 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 
 
108 § Pöytäkirjan tarkastus 
 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seppo Filppula ja Elisabeth Hagström. 
 
109 § Esityslistan hyväksyminen 
 Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia.   
 
110 § Lautakuntien pöytäkirjat 
 Kunnanhallitus ei ota lautakuntien kokouksissa tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.  
 
111 §  Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoitus 
  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti vuoden 2012 tilinpäätöksen siihen kuuluvine 

toimintakertomuksineen ja liitetietoineen.   
  Tilinpäätös allekirjoitettiin ja asiakirjat jätettiin tilintarkastajien tarkastettavaksi ja 

tarkastuslautakunnan arvioitavaksi sekä valtuuston käsiteltäväksi. 
 
112 §  Vahvistuskirje tilintarkastajalle 
  Kunnanhallitus päätti, että kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja 

allekirjoittavat hallituksen puolesta vahvistuskirjeen ja toimeksiantokirjeen 
tilintarkastajalle. Kirjeiden kohteena on Kruunupyyn kunnan kirjanpito, tilinpäätös ja 
hallinto tilikaudelta 1.1. – 31.12.2012.  

 
113 §  Avustusten jakaminen 2013 
 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. 
 

114 §  Kanslian kesälomaperiaatteet 
Kunnanhallitus päätti hyväksyä, että Kunnantalo ja Teerijärven toimisto ovat lomien 
johdosta suljettuina viikot 28–30 (8.-28.7).  Palvelua antava toiminta toimii. 
Lomaraha maksetaan 15.7.2013. Lomaraha tai sen osa voi muuttaa palkalliseksi 
vapaaksi. 

 
115 § Äänestysaluejako 
 Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen ehdottaa kunnanvaltuustolle, 
 - että muutosta äänestysaluejakoon ei tehdä. 
 
116 § Suunnittelu- ja rakennustoimikunta, Kvarnbon päiväkoti 
 Kunnanhallitus päätti, että Kvarnbon päiväkotia varten perustetaan suunnittelu- ja 

rakennustoimikunta, johon nimetään Carina Ahlström (koollekutsuja), Minna Lillvik, 
Bernt Slotte, Bernt Storbacka, Jan-Erik Hästö ja Malin Näse. 

 
117 § Pedersören kunnan kanssa tehdyn sopimuksen muutosehdotus, lomituspalvelun 

hoito 
 Kunnanhallitus hyväksyi Pedersören kunnan kanssa tehdyn sopimuksen  

lomituspalvelun hoidosta. 
 
 118 § Kunnanjohtajan sopimus 
 Kunnanhallitus päätti merkitä kunnanjohtajan ja hallituksen sekä valtuuston 

puheenjohtajien välisen arviointi- ja kehityskeskustelun tiedoksi. 
 



119 § Lausunto maakuntakaavan 2. vaiheen ehdotuksesta   
 Kunnanhallituksella ei ole lisättävää maakuntakaavan 2. vaiheen ehdotukseen, joka 

koskee uusiutuvia energiamuotoja ja niiden sijoittumista Pohjanmaalla. 
 
120 § Valtuutus vs. talouspäällikölle ja kirjanpitäjälle kirjoittaa kunnan pankkitilejä 
 Kunnanhallitus päätti myöntää vs. talouspäällikölle Carola Stolpe-Fagernäsille 

(25.3.2013 – 6.2.2014) ja kirjanpitäjälle Anna-Maria Forssille (1.5.2013 alkaen 
toistaiseksi) käyttöoikeus kunnan pankkitileille. 

 
121 § Tiedoksiantoasiat 
 Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksiantoasiat tiedoksi. 
 
122 § Muut asiat 
 Muita asioita ei ollut käsiteltävänä. 
 

___________________ 


