
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 3/2017, 18.9.2017

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

58 § Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Harju ja Joel Salmela.

59 § Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi seuraavilla lisäyksillä:
 § 78: Malin Åminne, vapautusanomus kunnanhallituksen varajäsenen tehtävästä
 § 79: Elisabeth Hagströmin aloite

60 § Lautakuntien pöytäkirjat
Kunnanhallitus päätti, ettei se ota lautakuntien pöytäkirjoissa olevia päätöksiä
käsiteltäväkseen:
- tekninen ja ympäristölautakunta, 16.8
- lupajaosto, 29.8
- sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, 31.8

61 §. Talousarvioraportti 1.1.-31.8.2017
Kirjattiin tiedoksi

62 §. Talousarvio 2017 Lisämääräraha-anomus / investoinnit
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,
- että se myöntää yht. 253 000 euron lisämäärärahan talousarvion investointiosaan
Ådalen koulun peruskorjauksen jatkamiseen, Nordic Flanges -hallin toimenpiteisiin,
ennalta odottamattomiin saneerauksiin ja pelastusveneen hankintaan sekä
hyväksyy määrärahojen uudelleen jaon hyväksytyssä talousarviossa 2017 esityksen
mukaisesti. Pelastusveneen hankinta edellyttää, että 25 000 € jaetaan uudelleen
käytöstä investointeihin.

63 § Luottamuksellinen asia

64 §. Alavetelin keskustan asemakaavan tarkistus ja laajennus, asemakaavan
hyväksyminen
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle
- että kunta hyväksyy Pohjanmaan museon muutosehdotuksen koskien

suojelumerkintää sr-3 ja tarkistaa kiviaidan suojausta tässä määräyksessä
siten, että kiviaitaa muuttavaa toimintaa ei saa suorittaa ilman maankäyttö- ja
rakennuslain 128 § tarkoitettua lupaa. Mitä tulee museon huomautuksiin
kortteleista 51 ja 111 sekä 59, niin korttelit säilytetään kaavaehdotuksen
mukaisesti

- että kunta hyväksyy Kaija-Liisa Wiikin huomautuksen ja tarkistaa tonttirajat
korttelin 9 tontissa 1 voimassa olevien rajojen mukaan

- että kunta ei hyväksy Per-Håkan Nylundin huomautusta kulkureittien ja
viheralueiden rakentamisesta joen varrella kortteleissa 5 ja 42 (Koskitie)

- että kunta hyväksyy Karl-Johan Bergdahlin huomautuksen korttelin 17
laajentamisesta ja poistaa korttelin 15 siihen kuuluvine tiealueineen

- että kunta ei hyväksy RBA Farm och Atelje Kb:n huomautusta katualueen
kaavoittamisesta tonttien 3 ja 4 väliin korttelissa 5. Kaavaan otetaan ajoyhteys
"ajo" olemassa olevaa rajaa pitkin. Jos ajoyhteyttä halutaan leveämmäksi,
käyttäjät ratkaisevat itse sijainnin

- että kunta hyväksyy muilta osin suunnitelman koskien Alavetelin keskustan
asemakaavan tarkistusta ja laajennusta.



65 §. Tonttifestivaali
Kunnanhallitus päättää varata 1 500 € kustannuspaikasta markkinointi tonttifestivaalin
järjestämiseksi Fiskarholmenissa 30. syyskuuta 2017 klo 12 - 15.
Kunnanhallitus päättää arpoa tontin (tontti 2 tai 3 korttelissa 309) kiinnostuneiden
henkiöiden kesken seuraavin ehdoin:
- tontti luovutetaan vasta silloin, kun talo on rakennettu
- rakennuslupaa on haettava vuoden sisällä
- tonttia ei saa luovuttaa edelleen kolmannelle taholle
- arvontaan voivat osallistua vain yksityishenkilöt
- arvonta koskee ainoastaan kyseistä tonttia
- yksi (1) arpa/täysi-ikäinen henkilö
Kunnanhallitus päättää myös myydä kaikki Fiskarholmenin tontit festivaalihintaan:
-50% ajalla 31.9. - 31.12.2017

66 §. Luottamuksellinen asia

67 §. Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle ympäristölupapäätöksestä tehtyjen valitusten
johdosta
Kunnanhallitus päätti antaa vt. kunnanjohtajan ja ympäristönsuojelusihteerin
selvityksen vastineena Vaasan hallinto-oikeudelle.

68 §. Liike- ja riskienhallintojaoston uusintavaali 2017–2019
Kunnanhallitus valitsi liike- ja riskienhallintajaostoon seuraavat jäsenet ja varajäsenet
toimikaudeksi 2017–2019:
jäsen: varajäsen:
Kari Harju Anders Forsberg
Hans-Erik Lindgren Susanne Hongell
Liane Byggmästar Gun Gistö
John-Erik Sandvik Joel Salmela
Carita Söderbacka Tapani Myllymäki
Kunnanhallitus nimesi puheenjohtajaksi Kari Harjun ja varapuheenjohtajaksi John-Erik
Sandvikin.

69 §. Presidentinvaalin 2018 äänestyspaikat
Kunnanhallitus päätti, että presidentinvaalin 2018 vaalipäivän äänestyspaikat ovat:
1. Norrby-Hopsala Hopsalan kylätalo
2. Kruunupyyn keskusta Samlingshuset
3. Söderby Merjärvin kylätalo
4. Alaveteli Alavetelin koulu
5. Alaveteli, Norrby Norrbyn kylätalo
6. Teerijärven keskusta Teerijärven koulu
7. Djupsjöbacka Kortjärven kylätalo
8. Småbönders Småböndersin koulu

70 §. Presidentinvaalin 2018 ennakkoäänestyspaikat
Kunnanhallitus päätti, että presidentinvaalin 2018 ennakkoäänestys järjestetään
Kunnantalossa, Alavetelin kirjastossa ja Teerijärven kirjastossa 17. - 23.1.2018, arkisin
klo 8-18 ja lauantaina sekä sunnuntaina klo 10–13.
Ennakkoäänestys järjestetään myös Sandbackan hoitokeskuksessa, Teerijärven
hoitokeskuksessa, Herberts Husissa, Alavetelin eläkeläiskodissa, Teerijärven
eläkeläiskodissa sekä Teerijärven Backebossa ja Fogelbossa. Lisäksi
ennakkoäänestys voidaan erillisen sopimuksen mukaan järjestää äänestäjän kotona,
jos äänestäjän kyky liikkua ja toimia on rajoittunut.



71 §. Omistajaohjaus, Soiten valtuustokokous 25.9.2017
Kunnanhallitus päätti ohjeistaa Soiten valtuustossa toimivia kunnan edustajia
ehdottamaan seuraavaa lisäystä päätökseen, joka koskee tukipalveluyhtiön
perustamista (§ 23, kohta 4) "Kunnat jotka eivät osallistu yhtiöön saavat palautuksena
oman osuutensa kuntayhtymän ylijäämästä ja eivät täten osallistu yhtiön rahoitukseen".
Jos enemmistö valtuutetuista äänestää esitystä vastaan, kunnan edustajat ilmoittavat
asiassa eriävät mielipiteensä.

72 §. Markkinoinnin ja sponsorisopimusten periaateohjelmaluonnos
Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi

73 §. Vapautusanomus luottamustehtävistä; Charlotte Sabel
Kunnanhallitus esittää
- että valtuusto vapauttaa Charlotte Sabelin Kruunupyyn kunnanosan aluelautakunnan
jäsenen tehtävästä
- että valtuusto vapauttaa Charlotte Sabelin sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenen
tehtävästä
- että valtuusto valitsee uuden jäsenen Kruunupyyn aluelautakuntaan ja
- että valtuusto valitsee uuden varajäsenen sivistys- ja vapaa-aikalautakuntaan.

74 §. Joel Salmelan ym. aloite; seurausarviointi joka koskee mahdollista maakunnan vaihtoa
sekä Elisabeth Hagströmin ym. aloite; selvitys seurauksista sosiaali- ja
terveyspalveluille, pelastuslaitokselle ja sivistystoimelle ym.
Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen esittää valtuustolle
- että kunnanvaltuusto ottaa kantaa siihen, tuleeko tehdä selvitys seurauksista,
kesäkuussa 2018, sen jälkeen kun lakiesitys on hyväksytty eduskunnassa, sekä
- että kunnanvaltuusto toteaa, että aloitteisiin on muilta osiltaan annettu vastaukset tällä
selvityksellä.

75 §. Joel Salmelan ym. aloite; strategia ja raportti maakuntauudistuksen neuvotteluista
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle
- että kunnanvaltuusto toteaa, että aloite on yllä olevan selvityksen myötä saanut
vastauksen.

76 §. Ossian Wassborrin ym. aloite kansanäänestyksestä koskien maakunnan vaihtoa
Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen ehdottaa
- että kunnanvaltuusto keskustelee asiasta, merkitsee selvityksen tiedoksi ja toteaa
asian loppuun käsitellyksi.

77 §. Tiedoksiantoasiat
Merkittiin tiedoksi

78 §. Malin Åminnen vapautusanomus kunnanhallituksen varajäsenen tehtävästä
Kunnanhallitus esittää valtuustolle
- että kunnanvaltuusto myöntää Malin Åminnelle vapautuksen kunnanhallituksen
varajäsenen tehtävästä,
- että kunnanvaltuusto valitsee uuden varajäsenen kunnanhallitukseen toimikaudeksi
2017–2019

79 §. Elisabeth Hagströmin aloite: kaikkien oikeus omaan kotiin ja työpaikkaan
Aloite siirretään käsiteltäväksi.

_____________________________


