
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 7/2013, 8.4.2013 
 
 
123 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 
 
124 § Pöytäkirjan tarkastus 
 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Susanne Hongell ja Bertel Riippa. 
 
125 § Esityslistan hyväksyminen 
 Esityslistaa täydennetään kunnanjohtajan esityksestä pykälällä 135, anomus 

tonttien yhdistämisestä ja Elisabeth Hagströmin esityksestä pykälällä 136, 
henkilöstökysymykset hallinnossa.    

 
126 § Sähköinen kokouskäytäntö 

Kunnan atk-vastaava Thomas Hongell kertoi hallitukselle sähköisestä 
kokouskäytännöstä.  
Tiedonsaanti ja keskustelu merkittiin tiedoksi. Hallitus päätti, että kokoushuoneessa 
on testiaikana pari tietokonetta ja taulutietokonetta hallituksen jäsenten 
käytettävissä, ennen kuin asia otetaan käsittelyyn.  

 
127 § Kyselytunti 

Kunnanjohtaja kertoi hallitukselle Kruunupyyn lentoaseman tilanteesta, 
kuntarakenne- sekä sosiaali- ja terveydenhuoltouudistusten tilasta sekä valtuuston 
iltakouluista Strategiasta 2020. Tiedonsaanti merkittiin tiedoksi. 

 
128 § Lautakuntien pöytäkirjat 
 Kunnanhallitus ei ota lautakuntien kokouksissa tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.  
 
129 §  Pekka Saajorannan anomus vapautuksesta luottamustehtävistä  

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle  
 -että Pekka Saajorannalle myönnetään vapautus tehtävistä suomenkielisen 

koulujaoston puheenjohtajana, sivistyslautakunnan jäsenenä ja Kruunupyyn 
kunnanosalautakunnan varajäsenenä, 

 - että valtuusto valitsee uuden jäsenen suomenkieliseen koulujaostoon, 
 - että valtuusto määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi,   
 - että valtuusto toteaa jaoston puheenjohtajan olevan sivistyslautakunnan jäsen,  
 - että valtuusto valitsee varajäsenen Kruunupyyn kunnanosalautakuntaan ja  
 - että kaikki tehtävät hoidetaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi, eli vuoden 2016 

loppuun.   
 

130 § Kunniamerkit 2013 
 Kunnanhallitus päätti antaa ehdotuksensa kunniamerkkien myöntämiseksi.  
 
131 § Sopimus ympäristö- ja terveydensuojelun järjestämiseksi Keski-Pohjanmaan 

kunnissa, tulkinta 
 Kunnanhallitus päätti keskustelun jälkeen yhtyä kunnanjohtajan esitykseen, jonka 

mukaan Kruunupyyn kunnanvaltuusto on voimassaolevan isäntäkuntasopimuksen 
mukaisesti nimennyt jäsenen lautakuntaan. 

 
132 § Kokkolan kaupungin lausuntopyyntö; vesihuollon kehittämissuunnitelma 
 Kruunupyyn kunnalla ei ole huomautettavaa Kokkolan kaupungin ehdotuksesta 

vesihuollon kehittämissuunnitelmaksi.   



 
133 § Anomus tonttimaan ostamisesta, Påras, Eklund/Renlund 
 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti myydä Staffan Eklundille ja Helena Renlundille 

tonttialueen Påraksen koulun vieressä. Alue on n. 3 900 m2 kokoinen lohkomaton 
määräala tilasta Storöj RNr 24:8 Påraksen kylässä.  Hinta on 2 €/m2, eli tonttimaan 
hinnaksi tulee 7 800 €. Puuston arvo lisätään hintaan viranomaisen harkinnan 
mukaan.  

 3 m leveä talvirasitetie varataan rajaa pitkin RNr 24:3 päin, jotta pääsee kunnan 
omistuksessa jäävään metsäalueeseen. Laaditaan tavanomainen kauppakirja.  

 
134 § Tiedoksiantoasiat 
 Kunnanhallitus päätti merkitään tiedoksi. 
 
135 § Anomus tonttien yhdistämisestä, Messveka, Sandström/Kroksjö 
 Kunnanhallitus päätti hyväksyä, että tonttien 2 ja 3 tontinjako korttelissa 100 

Teerijärven Messvekalla muutetaan niin, että tontit yhdistetään yhdeksi tontiksi.  
 Tarkistus huomioidaan kaavan tulevassa tarkastelussa tai lähellä olevia 

korttelialueita muttaessa. 
 
136 § Henkilöstömuutokset 
 Elisabeth Hagström toivoo, että tulevat henkilöstömuutokset yleisellä osastolla 

otetaan käsittelyyn. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian 
valmisteltavaksi. 

 
 

___________________ 


