
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 5/2017, 15.5.2017

80 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi.

81 § Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anders Forsberg ja Elisabeth Hagström.

82 § Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

83 § Lautakuntien pöytäkirjat
Kunnanhallitus päätti, ettei se ota lautakuntien pöytäkirjoissa olevia päätöksiä
käsiteltäväkseen:
- sivistyslautakunta, 30.4
- ruotsinkielinen koulujaosto, 30.3
- kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, 6.4
- tekninen lautakunta, 19.4

84 §. Asemakaavan tarkistuksen ja laajennuksen hyväksyminen, Teerijärven keskusta
Kunnanhallitus päätti 13.10.2014 § 241 käynnistää Teerijärven keskustan
asemakaavan tarkistuksen. Tarkistus käsittää koko Teerijärven keskustan sekä
Messveka-alueen. Vanha asemakaava on vuodelta 1995.
Kunnanhallitus ehdottaa nyt kunnanvaltuustolle
- että kunta hyväksyy Pohjanmaan museon esittämät muutosehdotukset vanhojen
rakennusten suojamerkintöihin. Muutokset ovat luonteeltaan teknisiä, eivätkä muuta
suojeltavien rakennusten suojelutilannetta, joten kaavaa ei aseteta uudelleen
nähtäville vaan tarkistetuista merkinnöistä ilmoitetaan osaisille maanomistajille
kirjeitse.
- että kunta hyväksyy Nils-Gustav Sandkullan huomautuksen ja tarkistaa tonttirajat
korttlissa 110b jo olemassa olevien rajojen mukaan
- että kunta poistaa tontin 6 korttelista 95 Kiertotien alueella Lars Storrankin
huomautuksen mukaisesti ja ottaa vanhan tielinjauksen huomioon korttelissa 92
- että kunta laajentaa tontin 4 korttelissa 40 n. 12 metriä kunnan viheralueen
suuntaan
- että kunta hyväksyy muilta osin Teerijärven keskustan asemakaavan tarkistusta ja
laajennusta koskevan suunnitelman ja
- että kunta myy Tony Kaitajärvelle puolet tontista 2 (900 m2) korttelissa 122. Tämä

tarkoittaa että tontti 1 laajenee ja tontti 2 häivää kokonaan.

85 §. Ratkaisu rantarakentamisesta; Kenneth Riippa
Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto myöntää Kenneth Riipalle
poikkeamisen edellytykset MBL 171 §:n mukaisesti pienemmän vapaa-ajan
asunnon rakentamiseksi Perhonjoen varrella Alavetelissä. Hakijan tulee vuoden
kuluessa hakea rakennuslupaa ja käyttää tätä poikkeuslupaa hakemuksen
perusteena. Tämä päätös annetaan tiedoksi hakijalle, rakennuslautakunnalle ja
ELY-keskukselle.

86 §. Talousarvioraportti 1.1 - 31.3.2017
Merkittiin tiedoksi.



87 §. Lisämääräraha-anomus, investoinnit
Kunnanhallitus ehdottaa että kunnanvaltuusto myöntää 280 000 euron
lisämäärärahan investointitalousarvioon Ådalenin koulun ja lukion peruskorjauksen
jatkamiseksi sekä 15 000 euron lisämäärärahan investointitalousarvioon
Centralskolanin ja Ådalenin koulun ulkoista viemärisaneerausta varten.

88 §. Kruunupyyn yleishyödyllisen rahaston sääntöjen muuttaminen
Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto hyväksyy Kruunupyyn kunnan
yleishyödyllisen rahaston uudet säännöt.

89 §. Omistajaohjauksen periaatteet
Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto hyväksyy Kruunupyyn kunnan
omistajaohjauksen periaatteet.

90 §. Kruunupyyn kunnan konserniohje
Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto hyväksyy Kruunupyyn kunnan
konserniohjeen.

91 §. Sopimussuositukset
Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto hyväksyy Kruunupyyn kunnan
sopimussuositukset

92 §. Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur -kuntayhtymän
perussopimus
Kunnanhallitus ehdottaa, että kunta hyväksyy ehdotuksen Svenska Österbottens
förbund för utbildning och kultur -kuntayhtymän perussopimukseksi.

93 §. Maalahden kunnan lausuntopyyntö; Pixne-kliniikan yhteistyösopimus
Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
Kruunupyyn kunta liittyy Pixne-kliniikan isäntäkuntaan ja hyväksyy lopullisen
sopimuksen, alustavan ehdotuksen vuositalousarvioksi ja ehdotuksen Pixne-
kliniikan palveluluetteloksi.

94 §. Ehdotus kunnan vesihuoltolaitosten uusiksi toiminta-alueiksi
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet
vahvistetaan 8.5.2017 päivättyjen karttojen mukaan (8 kpl) ja että tehdään uusi
päivitys toiminta-alueisiin ja tavoitteellinen aikasuunnitelma johtoverkoston
laajentamisesta kahden vuoden sisällä.

95 §. Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö: sosiaali- ja terveydenhuollon menoylityksen
käsittely
Tarkastuslautakunta antaa tarkastuskertomuksen tiedoksi ja pyytää 16.5.2017
mennessä kunnanhallituksen ja vt. kunnanjohtajan vastineet sosiaali- ja
terveydenhuollon menoylityksistä.
Kunnanhallitus merkitsi tarkastuskertomuksen tiedoksi ja vt. kunnanjohtajan
selvityksen vastaukseksi lausuntopyyntöön. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

96 §. Tarkastuslautakunnan vastauspyyntö: Enroth ym.:n vaatimus ylimääräisen
valtuustokokouksen järjestämisestä
Kunnanhallitus päätti merkitä vt. kunnanjohtajan selvityksen vastaukseksi
tarkastuslautakunnan kysymykseen siitä, miksi 10 valtuutetun allekirjoittamaa
kirjettä ei käsitelty kunnanhallituksen kokouksessa 23.1.2017.
Kunnanhallitus toteaa, että vaatimus olisi pitänyt antaa kunnanhallitukselle tiedoksi
kokouksessa 23.1.2017.
Pykälä tarkastettiin välittömästi.



97 §. Rahoitusanomus, Musikcafé After Eight rf
Kunnanhallitus myöntää After Eight rf:lle 5 945,19 € etsivään nuorisotyöhön ajalle
elokuu 2017-heinäkuu 2018.

98 §. Äänestysaluejako
Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen ehdottaa
- että kunnanvaltuusto jakaa kunnan kolmeen äänestysalueeseen: Kruunupyy,
Alaveteli ja Teerijärvi. Päätös astuisi voimaan Vaalilain 8 §: mukaisesti aikaisintaan
15. lokakuuta 2018
- että kunnanvaltuusto edellyttää, että kirjastoauto käytetään kunnan
ennakkoäänestyksessä.

99 §. Ossian Wassborrin ym.:n aloite kansanäänestyksen järjestämisestä maakunnan
vaihdosta
Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen jättää asian pöydälle.

100 §. Kaatuneiden päivä
Kaatuneiden päivää vietetään sunnuntaina 21. toukokuuta 2017.
Kunnanhallitus valitsi kunnan edustajat sankarihaudoille tehtäviin kunniakäynteihin:
Hans-Erik Lindgren varaedustaja Göran Strandvall
Anders Forsberg " Hans Sandström
Ossian Wassborr " Tapani Myllymäki

101 §. Kunnanjohtajan tavoitteet tulevana vuonna
Kunnanhallitus keskusteli kunnanjohtajan työn tavoitteista ja merkitsi keskustelun
tiedoksi. Vt. kunnanjohtaja ilmoitti esteellisyyttä ja oli hallituksen luvalla läsnä
keskustelun ajan mutta poistui huoneesta ennen päätöksentekoa.

102 §. Tiedoksiantoasiat
Merkittiin tiedoksi.

103 §. Muita asioita
Ei asioita.

__________________


