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HALLITUKSEN KOKOUS 26.9.2004 

 

Läsnä: Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa, Esko Niemi-Hukkala Kerttu Ojajärvi 
Erkki Kasto, Kari Meriläinen, Heikki Niemi, Juha Saranpää, Sari Söderman, 
Kerttu Ylimäki, Harri Ala-Aho 

 
Asiat: 

1. Avaus. 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 18.00.  
 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen. 
Esityslista (liitteenä) hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 

4. Edellisen kokouksen asiat 
- Paukkulan nurmikonleikkaus on toiminut menneenä kesänä odotusten 
mukaisesti. 
- Talkooavustusta on haettu ja saatu. 

5. Asemakaavakuulumiset. 
Harri Ala-Ahon mukaan uutta kerrottavaa ei ole, kaava on edelleen ”jäissä”. 
 

6. Uusien kotisivujen esittely 
Sihteeri on laatinut yhdistykselle internetsivut. Tätä varten on vuokrattu 
serveritilaa nettihotellista, kustannuksia tästä tulee 20 €/a. Yhdistyksen nettiosoite, 
purolankylayhdistys.fi on rekisteröity viestintävirastoon. Käytiin läpi ns. 0-versio, 
siihen oltiin yleisesti tyytyväisiä, kuitenkin seuraavin muutoksin: 
- hallituksen jäsenten sähköpostiosoitteet poistetaan yhteystiedoista, 
yhteydenottoja varten otetaan uusi sähköpostiosoite 
”purolan.kylayhdistys@pp.inet.fi”, posti tästä ohjautuu sihteerille. 
- linkki toimintasuunnitelmaan ja -kertomukseen siirretään avaussivulle 
- sivun nimi ”Uutisia” muutetaan nimeksi ”Ajankohtaista”. 
 

7. Maansiirtotyön jälkienkorjaus 
Maanvaihto Paukkulan alueelle jatkuu. Asiaan palataan keväällä. 
 

8. Laitehankintaa 
Kuokkamiehentien alueelta on esitetty nurmikon pohjan tasausjyrän hankkimista, 
asia ei kuitenkaan saanut kannatusta. 
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9. Ulkoilupäivä 16.10. 
Ulkoilupäivä järjestetään la 16.10 klo. 10.00 alkaen. Ohjelmassa on 
Paukkulanpuiston haravointi, pensasaidan leikkaaminen ja leikkuujätteen 
silppuaminen, makkaranpaistoa, arvontaa, sekä pelejä ja kilpailuja lapsille, mm. 
juoksukilpailu. Urheilutoimikunta hoitaa lasten kilpailujen järjestelyt, Peter Remahl 
hankkii makkarat ja limsat, Annikki Lindfors hoitaa kahvituksen. Lavaa 
puutarhajätteelle ei tänä syksynä hankita. 
 

10. Asukasyhdistysten neuvottelukunnan kokous 20.10 
Merkittiin tiedoksi. 

11. Muita käsiteltäviä asioita. 
Seuraava jäsentiedote sisältää mm. tietoa ulkoilupäivästä 
 

12. Seuraava kokous. 
Seuraava kokous pidetään su 16.1.2005 klo. 18.00 Remahlilla (Kalliokatu 30). 

13. Päätös 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19.30 

 
 
 
 
Kokouksen puolesta:  

 

Puheenjohtaja Peter Remahl 

 

Sihteeri  Esko Niemi-Hukkala 

 

LIITE Esityslista 
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