
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 7/2016, 16.5.2016 
 
 
106 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 
 
107 § Pöytäkirjan tarkastus 
 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Susanne Hongell ja Elisabeth Hagström.  
  
108 § Esityslistan hyväksyminen 
 Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi lisäyksellä: 

 uusi kohta pykälässä 119 Tiedoksiantoasiat  
 

109 § Lautakuntien pöytäkirjat 
 Kunnanhallitus päätti, ettei se ota lautakuntien pöytäkirjoissa olevia päätöksiä 

käsiteltäväkseen:  
 - rakennuslautakunta, 12.4.2016 
 - tekninen lautakunta, 20.4.2016 
 
110 § Tilinpäätöksen täydentäminen 
 Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi täydentävät tilinpäätössivut. 
 
111 § Kruunupyyn kunnan yleishyödyllisen rahaston tuotto  

Kunnanhallitus päätti myöntää stipendejä yleishyödyllisestä rahastosta seuraavasti:  
55,59 € kullekin 11 opiskelijalle Kruunupyyn kunnanosasta, 203,84 € kullekin 
kolmelle opiskelijalle Alavetelin kunnanosasta ja 225,80 € kullekin viidelle 
opiskelijalle Teerijärven kunnanosasta. 
 

112 § Alavetelin terveysaseman (Nedervetil Soite Center) rakentaminen 
 Kunnanhallitus päätti jatkaa suunnittelua, jossa tavoitteena on Alavetelin 

terveysaseman rakentaminen nykyisen palvelukeskuksen yhteyteen. 
 Kunnanhallitus päätti neuvotella Kokkola kaupungin kanssa esisopimuksesta 

koskien tilojen vuokraamista ainakin 5 vuodeksi. 
 Kunnanhallitus päättä, että rakentaminen alkaa viimeistään keväällä 2017 mutta jos 

mahdollista jo vuonna 2016. 
 Kunnanhallitus päätti lisäksi, että tekninen päällikkö jatkaa rakennuspiirustusten 

työstämistä ja lisää arkiston. Kunnanhallitus toteaa, että Alavetelin terveysasemaa 
varten perustettu työryhmä johtaa käytännön työtä rakennusaikana.  

 
113 § Rahoitusanomus, Musikcafé After Eight rf 
 Kunnanhallitus myöntää After Eight rf:lle 5 922,99 € etsivään nuorisotyöhön ajalle 

elokuu 2016-heinäkuu 2017. 
 
114 § Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten valtuuston 

jäsenten valinta    
Kunnanhallitus ehdottaa  

 - että kunnanvaltuusto valitsee kaksi edustajaa ja heille kaksi henkilökohtaista 
varaedustaa Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten 
valtuustoon.  

 
115 § Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta 

annetun lain muuttamisesta 
 Kunnanhallitus hyväksyi hallintopäällikön valmistelun lausuntonaan ja siirtää asian 

yleiselle osastolle, joka lähettää asian valtiovarainministeriölle.   



 Pykälä todettiin välittömästi tarkastetuksi. 
 
116 § Rivitalotontin myynti, Urheilutie, Kruunupyyn keskusta 
 Kunnanhallitus myy n. 5 200 neliömetrin suuruisen rivitalotontin, joka käsittää 

kiinteistön Wikman I Rnr 13:162, kiinteistötunnus: 288-406-13-162, Sievitalo Oy:lle, 
hintaan 35 000 euroa, avauspöytäkirjan ja ao. ehtojen mukaisesti: 

 Sievitalo Oy maksaa varausmaksuna 10 % ostosummasta kunnalle heti, kun 
kunnanhallitus on hyväksynyt tarjouksen 

 Sievitalo Oy saa tällöin varata tontin yhdeksi vuodeksi, 31.5.2017 saakka,  
jonka aikana ostajan tulee laatia piirustukset ja hakea rakennuslupa. 

 Kun Sievitalo Oy on saanut rakennusluvan laaditaan lopullinen kauppakirja, 
varausmaksu toimii kauppahinnan käsirahana. 

 Jos Sievitalo Oy ei ole hakenut rakennuslupaa yhden vuoden kuluessa, 
raukeaa  tarjous ja varausmaksua ei palauteta. 

 Sievitalo Oy sitoutuu aloittamaan rakentamisen kahden vuoden kuluessa  
rakennusluvan lainvoimaiseksi tulemisesta. 

 
117 § Elinkeinoelämän edustajan nimeäminen Concordian ohjausryhmään matkailun 

edistämiseksi 
 Kunnanhallitus valitsi Malin Brännkärrin kunnan edustajaksi ja Carola Wiikin kunnan 

yrittäjäedustajaksi Concordian ohjausryhmään matkailun kehittämiseksi 
 
118 § Kuntamarkkinat 2016 - osallistujien nimeäminen 
 Kunnanhallitus valitsi Elisabeth Hagströmin osallistumaan tämän vuoden 

Kuntamarkkinoihin mahdollisten virkamiesten lisäksi. 
 
119 § Tiedoksiantoasiat 
 Kunnanhallitus merkitsi asiat tiedoksi.  
 
120§ Muut asiat 
 Ei asioita.   

__________________ 


