
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 3/2014, 10.2.2014 
 
 
32 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 
 
33 § Pöytäkirjan tarkastus 
 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seppo Filppula ja Tapani Myllymäki. 
 
34 § Esityslistan hyväksyminen 
 Esityslista hyväksyttiin laaditussa muodossa. 
 Tapani Myllymäki ilmoitti kuntarakenneuudistusta koskevan asian, § 45 
 
35 § Lautakuntien pöytäkirjat 
 Kunnanhallitus päätti, että se ei ota tehtyjä päätöksiä käsiteltäväkseen.  
 
36 § Maa-alueen ostaminen, ratsastuskenttä Alaveteliin 

Kunnanhallitus ehdottaa,  
- että valtuusto ostaa Sten-Olof Hansénilta noin 1,1 ha suuruisen lohkomattoman 
määräalan tilasta Grovföbacka RNr 18:0 Överbyn kylässä hintaan 11 500 € (maan 
arvo 7 000 € + puuston arvo 4 500 €).  
Päätökseen liitetään ponsi, jonka mukaan kunta antaa kyseisen alueen vuokralle. 
Maanvuokralainen vastaa muista kustannuksista. 
 

37 § Uuden asemakaavan hyväksyminen, Västeråkern ja Långhagen, Kruunupyy 
Kunnanhallitus ehdottaa 
- että kunnanvaltuusto hyväksyy Västeråkern ja Långhagen alueiden asemakaavan 

 koskien korttelit 239, 250–260 siihen kuuluvine katu- ja viheralueineen. 
 Maatalousalueiden tieoikeudet selvitetään ennen kunnanvaltuuston käsittelyä. 
 
38 § Vesihuollon kehittämissuunnitelma 

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle 
 - että Kruunupyyn kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma hyväksytään 
 
39 § Ilmoitus eläkkeelle siirtymisestä; Tage Torrkulla 

Kunnanhallitus ilmoittaa kunnanvaltuustolle 
 - että tekninen päällikkö Tage Torrkulla eroaa virastaan 1. syyskuuta 2014 alkaen.  
 
40 § Anomus oikeuteen perustaa uusi päivähoidon ohjaajan virka Kruunupyyn alueeseen  

Kunnanhallitus päätti 
- anoa kunnanvaltuustolta oikeutta perustaa uusi aluevastaavan päivähoidon 
ohjaajan virka Kruunupyyn päivähoitoalueeseen 1.8.2014 alkaen.  

 
41 § Kunnansihteerin palkan määrääminen 
 Kunnanhallitus päätti vahvistaa kunnansihteeri Inger Bjonin palkaksi 4 250 € 

koeaikana. Palkkaus otetaan uudelleen käsiteltäväksi ennen 1.7.2014. 
 
42 §  Selvitys vuonna 2013 hallituksessa tehdyistä aloitteista 
 Kunnanhallitus päätti kirjata tiedoksi aloitteet ja niiden käsittelyn. 
 
43 §  Selvitys vuonna 2013 tehdyistä kuntalais- ja valtuustoaloitteista 
 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, 
 - että selvitys vuonna 2013 tehdyistä aloitteista kirjataan tiedoksi 
 
44 § Tiedoksiantoasiat 
 Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuiksi. 



 
45 § Rakenneuudistustyön järjestäminen  
 - kunnanjohtaja kertoi rakennetyön järjestämisestä Pietarsaaren seudulla. Asia tulee 

käsittelyyn 20.2.2014 
 - Tapani Myllymäki jätti aloitteen rakennetyön järjestämisestä 

Kunnanhallitus merkitsi asiat tiedoksi. Kohta 2 tulee käsiteltäväksi seuraavassa 
kokouksessa. Tapani Myllymäki jätti toisesta kohdasta eriävän mielipiteen. 

___________________ 
 

 


