
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 8/2016, 6.6.2016 
 
 
121 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 
 
122 § Pöytäkirjan tarkastus 
 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hans Sandström ja Göran Strandvall.  
  
123 § Esityslistan hyväksyminen 
 Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi lisäyksellä: 

 pykälässä 134 käsitellään uutena asiana Korjaus- ja energia-avustusten 
määrärahojen jako 2016.  

 Bengt-Johan Skullbacka ilmoitti jättävänsä aloitteen pykälässä 135.  
 
124 § Lautakuntien pöytäkirjat 
 Kunnanhallitus päätti, ettei se ota lautakuntien pöytäkirjoissa olevia päätöksiä 

käsiteltäväkseen: 
 - rakennuslautakunta, 3.5.2016 
 - sivistyslautakunta, 12.5.2016 
 - tekninen lautakunta, 18.5.2016 
 
125 § Kunnanvaltuuston pöytäkirja 
 Kunnanhallitus päätti panna kunnanvaltuuston 26.5.2016 tekemät päätökset 

täytäntöön. 
 
126 § Toimikunta kunnan talouden tasapainottamiseksi 
 Kunnanhallitus merkitsi asian tiedoksi. 
 
127 § Talousarvioraamien hyväksyminen 

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle 
- että käyttötalouden ja tuloslaskelman määrärahojen laskentaperustaksi käytetään 

vuodelle 2017 annettuja raameja, jolloin käyttönetto pysyy samalla tasolla kuin 
käyttösuunnitelmassa 2016, 

- että käyttötalouden taloussuunnitelmavuosina 2018–2019 nettomäärä pienenee 
taloustoimikunnan säästöehdotusten mukaisesti. 

 
128 § Oikeusministeriön lausuntopyyntö kielilainsäädännön soveltamisesta 
 Kunnanhallitus päätti hyväksyä vt. kunnanjohtajan esityksen ja toteaa pykälän 

välittömästi tarkastetuksi.  
 
129 § Kunnan maa-alueen myynti Perhonjoen vierellä, Alavetelin keskusta 
 Hakuaikana ei tullut tarjouksia ja tämän takia kunta ei myy tonttialuetta Murikantiellä. 

Asemakaava vahvistetaan ennen kuin asia tulee uuteen käsittelyyn. 
 Tekninen osasto saa tehtäväksi selvittää, voidaanko alue täyttää sopivilla aineksia 

jostain tulevasta hankkeesta Alavetelin keskustassa. 
 
130 § Tonttimaan myynti Boholmintiellä SamHile Oy:lle 
 Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle   
 - että noin 7 500 m2 kokoinen lohkomaton määräala kiinteistöstä Haratrådi RNr 

33:14,   kiinteistötunnus:  288-405-33-14 myydään  yhtiölle  SamHile  Oy:lle  hintaan  
 9 000 euroa + puuston arvo 2 904 €.  
 Ostajan tulee lohkoa lisäalue osaksi omistamaansa kiinteistöä, SamHile RNr 33:17. 
 Kunnanhallitus totesi pykälän välittömästi tarkastetuksi. 



 
131 § Teerijärven vanhan lääkäritalon myynti 

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle   
- että kiinteistö Läkargården RNro 11:60, kiinteistötunnus: 288-412-11-60, ja siihen 
kuuluvat rivitalorakennus liittymineen sekä saunarakennus myydään György ja 
Balazs Kelemen hintaan 96 154 €.  
Kunnanhallitus julisti pykälän välittömästi tarkastetuksi. 

 
132 § Kyselytunti 
 Kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja kertoivat ajankohtaisista asioista. 

Kunnanhallitus merkitsi asiat tiedoksi. 
 
133 § Tiedoksiantoasiat 
 Kunnanhallitus merkitsi asiat tiedoksi.  
 
134§ Korjaus- ja energia-avustusten määrärahojen jako 2016 
 Kunnanhallitus päätti myöntää korjaus- ja energia-avustuksia 10 hakijalle. 
 
135 § Bengt-Johan Skullbackan aloite Kruunupyy-mallin laatimisesta 
 Kunnanhallitus merkitsi asian tiedoksi ja lähetti sen yleiselle osastolle 

valmisteltavaksi. 
 

__________________ 


