
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 7/2015, 4.5.2015 
 
 
109 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 
 
110 § Pöytäkirjan tarkastus 
 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hans Sandström ja Karin Saarukka. 
 
111 § Esityslistan hyväksyminen 
 Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia. 
 
112 § Lautakuntien pöytäkirjat 
 Kunnanhallitus ei ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen: 
 - kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 9.4.2015 
 - rakennuslautakunta 14.4.2015 
 - tekninen lautakunta 15.4.2015 
 
113 § Kunnanvaltuuston pöytäkirja 
 Kunnanhallitus päätti panna täytäntöön 23.4.2015 pidetyn kunnanvaltuuston 

kokouksen päätökset. 
 
114 § Kaatuneiden päivä 
 Kaatuneiden päivää vietetään sunnuntaina 17. toukokuuta 2015 
 Kunnanhallitus valitsi seuraavat henkilöt edustamaan kuntaa sankarihaudoilla 

tehtävillä kunniakäynneillä: 
 Hans-Erik Lindgren  varaedustaja  Göran Strandvall 
 Mikaela Dahlbacka "  Tapani Myllymäki 
 Hans Sandström  "  Mats Stenbäck 
 
115 § Tuoton jakaminen  Kruunupyyn kunnan yleishyödyllisestä rahastosta 
 Kunnanhallitus päätti, että tämän vuoden stipendit ammattiin opiskeleville (1 193,15 

€) siirretään jaettavaksi ensi vuonna hakemusten vähäisen määrän johdosta. Ensi 
vuonna otetaan yhteys Ådalenin koulun opinto-ohjaajaan, jotta hän kertoisi 9-
luokkalaisille stipendin hakumahdollisuudesta. 

 
116 § Avustus, Norra svenska Österbottens krigsveteranförening r.f. 
 Kunnanhallitus päätti myöntää Norra svenska Österbottens krigsveteranförening 

ry:lle 3 000 euron avustuksen rintamaveteraanien kuntoutukseen vuonna 2015. 
Määräraha myönnetään hallituksen käyttövaroista sosiaali- ja terveydenhuollolle. 
Selvitys avustuksen käytöstä vuonna 2014 tulee toimittaa kunnanhallitukselle ennen 
tämän vuoden määrärahojen maksamista.  

 
117 §  Sosiaali- ja terveyslautakunnan ruotsinkiel. jaoston lausuntopyyntö;  Alavetelin 

terveysaseman kunto ja jatkosuunnittelu  
Kunnanhallitus päätti antaa asiassa seuraavan lausunnon: 
Kruunupyyn kunta toteaa, että suunnittelutyöryhmä on analysoinut palvelutarvetta 
huolellisesti ja monipuolisesti ja että nykyisen kiinteistökannan ongelmat on käyty 
läpi perusteellisesti. Kruunupyyn kunta yhtyy suunnittelutyöryhmän käsitykseen ja 
puoltaa ruotsinkielisen jaoston näkemystä siitä, että vaihtoehto B turvaa Alavetelin 
palvelutarpeen parhaiten pitemmällä aikavälillä. Teknisen kunnon ja hankalien 
pohjaratkaisujen takia nykyinen terveysasema siis purettaisiin ja puretun 
terveysaseman korvaisi 300 m2 uusi rakennus/uudet tilat. 
Kruunupyyn kunta ilmoittaa lausunnossaan kunnalla olevan talousarviovuosien 2016 
ja 2017 suunnittelussa valmius sisällyttää määrärahat kiinteistötoimenpiteisiin 
vaihtoehdon B mukaan ja että toimenpiteet saatavilla olevien tietojen mukaan 



pysyvät käyttötalouden sosiaali- ja terveyssektorille kohdennettavien määrärahojen 
talousarviokehyksessä. Terveysaseman lopullinen sijoitus ja koko valmistellaan 
Kruunupuun kunnan asettamassa suunnitteluryhmässä. 
 

118 § Maa-alueen ostaminen, Salobacken, Alavetelin keskusta 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle   
- että kunta ostaa Dagny Stenborgin kuolinpesältä noin 2,8 ha suuruisen 
lohkomattoman metsäalueen tilasta Salo RNr 10:34 Alavetelin kylässä hintaan 22 
000 euroa + puuston arvo.  
 

119 § Kunnanjohtajan loman vahvistaminen 
 Kunnanhallitus päätti vahvistaa kunnanjohtajan loman ajalle 22.6 - 26.7.2015. 

Jäljellä olevat vuosilomapäivät 2014-15 sovitaan hallituksen puheenjohtajan kanssa. 
 
120 § Tiedoksiantoasiat 
 Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksiantoasiat tiedokseen. 
 
121 § Muut asiat 
 Kunnanjohtaja antoi tiedoksi alustavan talousraportin ajalta tammikuu-maaliskuu 

2015. 
 Kunnanjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja Stefan Högnabba kertoivat K-PKS:n 

kuntakierroksesta Kokkolan kaupungintalossa 4.5.2015. 
 

___________________ 
 

 


