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HALLITUKSEN KOKOUS 16.1.2005

Läsnä:

Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa, Esko Niemi-Hukkala, Kerttu Ojajärvi, Erkki Kasto,
Tuija Koivula, Heikki Niemi, Juha Saranpää

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. Rahastonhoitajan puheenvuoro
Kalevi Ala-Karjanmaa esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen ja tuloslaskelman ja taseen.
Tilinpäätöksen allekirjoittivat kaikki kokouksessa mukana olleet hallituksen jäsenet.
Rahastonhoitaja toimittaa tilinpäätöksen edelleen tilintarkastajille. Kuluvan vuoden
jäsenmaksua hallitus ehdottaa nostettavaksi viimevuotisesta 1 €:lla, eli 5 €/talous.
Jäsenmaksun korottamisen perusteena on se, että tulevana toimintakautena on
tarkoitus kehittää Paukkulanpuiston leikkivälineistöä ja hankkia uusia. Yhdistyksen
laitevuokrat ehdotetaan pidettäväksi ennallaan. Käytiin läpi myös rahastonhoitajan
tekemä talousarvioesitys vuodelle 2005, se hyväksyttiin sellaisenaan.
Talousarvioesitys sekä tuloslaskelma ja tase ovat tämän pöytäkirjan liitteenä. Lisäksi
keskusteltiin mahdollisuudesta suorittaa yhdistyksen jäsenmaksu suoraan
rahastonhoitajalle. Päätettiin antaa mahdollisuus tähän kevättalkoiden yhteydessä.
5. Kaavoitustyön terveiset
Ei ollut.
6. Vuosikokousvalmistelut
Vuosikokous pidetään ti 15.2.2005 klo 18.00 alkaen Huutoniemen kirkon
seurakuntasalissa. Aluksi osanottajilla on mahdollisuus tutustua yhdistyksen internetkotisivuihin ja ”kahvitella”. Lisäksi pyritään saamaan VLP:ltä asiantuntija
luennoimaan alueen CATV-verkon kuulumisista ja alueelle vedettävästä
kuituverkosta. Esko Niemi-Hukkala on yhteydessä VLP:lle asiasta.
Käytännön järjestelyt:
– Peter Remahl hoitaa tilan ja laitteiden varauksen
– Kerttu Ojajärvi ja Tuija Koivula hoitavat kahvinkeiton ja hankkivat tarvittavat aineet.
– Kokouksen yhteydessä arvotaan osanottajien kesken neljä pakettia kahvia. Peter
Remahl hankkii tarvittavat arvat ja palkinnot.
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7. Jäsentiedote.
Seuraava jäsentiedote sisältää vuosikokouskutsun ja tietoa mahdollisesta muusta
vuosikokouksen yhteydessä olevasta informaatiosta. Tiedote jaetaan 7.2.2005.
8. Muita käsiteltäviä asioita.
Hallituksen jäsenten kokouksiin osallistuminen
– Todettiin, että nykyisen hallituksen jäsenet ovat osallistuneet aktiivisesti hallituksen
kokouksiin.
Toimintasuunnitelma 2005:
- Käytiin läpi sihteerin valmistelema toimintasuunnitelma. Kokous teki siihen lisäyksiä
ja täsmennyksiä. Vuosikokoukselle esitettävä toimintasuunnitelma on tämän
pöytäkirjan liitteenä.
Toimintakertomus 2004:
- Käytiin läpi sihteerin valmistelema toimintakertomus. Kokous ei tehnyt siihen
muutoksia. Vuosikokoukselle esiteltävä toimintakertomus on tämän pöytäkirjan
liitteenä.
Puheenjohtaja toimittaa hyvissä ajoin ennen vuosikokousta vuosikokouksen
esityslistan sihteerille, joka lisää sen yhdistyksen internetsivuille.
Yhdistyksen internetsivujen kautta on tullut ehdotus Paukkulanpuiston kehittämisestä
erityisesti huomioiden kaikkein pienimpien lasten tarpeet. Tähän suhtauduttiin
myönteisesti ja asia otettiin mukaan tulevaan toimintasuunnitelmaan.
Uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidetään su 20.2.2005 klo 19.00 alkaen
Niemi-Hukkalalla, Pellavatie 137.
9. Päätös.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19.20.

Kokouksen puolesta:

Puheenjohtaja

Peter Remahl

Sihteeri

Esko Niemi-Hukkala
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■ Kokouksen laillisuus ja päätösvalta
■ Esityslistan hyväksyminen
■ Edellisen kokouksen asiat ja pöytäkirja

■ Rahastonhoitajan puheenvuoro
- Tilitiedot
- Tilinpäätös
-

Laitevuokrat ja jäsenmaksut € - ehdotus

-

Talousarvio 2005

■ Kaavoitustyön terveiset

■ Vuosikokousvalmistelut.
-

Tilanvaraus ja laitteet

-

Kahvinkeitto

-

Ohjelma, asia

-

Arvat ja palkinnot

■ Jäsentiedote

■ Muita käsiteltäviä asioita
- Hallituksen jäsenten kokouksiin osallistumisen tarkistelua
-

Toimintakertomuksen laadinta

-

Toimintasuunnitelman suunnittelu 2005
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Talousarvio 2005

Tulot:
kaupungin avustus
talkooraha kaupungilta Paukkulanpuistoon
jäsenmaksut
vuokratulot työvälineistä ym.
Yht.

1000 €
500 €
400 €
100 €
2000 €

Kulut:
tiedottaminen
pankin palvelumaksut
kilpailujen palkinnot ja kulut
talkoiden ja kylätapahtumien järjestäminen
Paukkulan alueen kehittäminen
polttoaineet ja huolto / työvälineet
lainaustoiminnan kehittäminen
puhelnmaksut ja muut kulut
yht.

300 €
24 €
150 €
400 €
500 €
100 €
380 €
146 €
2000 €

Vaasa 15.1.2005

Kalevi Ala-Karjanmaa
rahastonhoitaja
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PUROLAN KYLÄYHDISTYS RY
Tilikausi 1.1-31.12.2004
TULOSLASKELMA:
TULOT:
avustukset.
vuokratulot
jäsenmaksut
korkotulo
YHTEENSÄ

€
660,00
18,00
416,00
1,98
1095,98

MENOT:
pankkikulut
kokous ja talkooku.
poistot
YHTEENSÄ

24,50
625,37
596,05
1505,92

VOITTO/TAPPIO

-409,94

TASE
VASTATTAVAA:
Edell. vuosien voitot 2283,34
Tilik. tappio
-409,94
YHTEENSÄ
1873,40
VASTAAVAA:
pankkitalletukset
kalusto
YHTEENSÄ

566,33
1307,07
1873,40

Vaasassa 16.1.2005

Kalevi Ala-Karjanmaa
rahastonhoitaja:
hallituksen puheenjohtaja ja
jäsenet:

S:\My Docs (2005)\Purolan_kylayhdistys\Dokumentit\Hallituksen kokous 17-1-2005.doc

1/2005

5(7)

Purolan kyläyhdistys ry.
Bobäck byaförening rf.

PÖYTÄKIRJA

18.1.2005

1/2005

6(7)

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

1. Yhdistys jatkaa toimintaansa asukkaiden yleisenä edunvalvojana.
2. Yhdistys pyrkii edistämään ja säilyttämään alueen luonnonläheistä ja
asukas/lapsiystävällistä asumismuotoa.
3. Kaavoitustyötä pyritään viemään eteenpäin. Kadunhoidon jatkumista vähintään nykyisellä
tasolla seurataan.
4. Paukkulanpuistoa hoidetaan edelleen talkoilla. Yhteysreitin laajentamiseen on pyrittävä
kaavoituksen yhteydessä.
5. Paukkulanpuistoon hankitaan uusia leikkivälineitä erityisesti huomioiden leikki-ikäisten
lasten tarpeet, mm. uusi keinuteline
6. Työvälineiden yms. lainausta jatketaan.
7. Toiminta-avustusta anotaan korotettuna, koska tänä vuonna on tarkoitus korjata
Paukkulan puiston laitteita. Talkoomäärärahaa haetaan edelleen kaupungin varoista.
Jäsenmaksu on talouskohtainen (5 €/tal.)
8. Urheilukilpailuja voidaan järjestää lapsille
9. Pidetään kaksi kokoperheen talkoo- ja ulkoilupäivää Paukkulanpuistossa (keväällä ja
syksyllä).
10. Yhteisvastuukeräystä voidaan hoitaa edelleen yhdistyksen toimesta.

Esko Niemi-Hukkala
sihteeri
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Toimintakertomus 2004

1. Asukkaiden edunvalvontaa on edelleen jatkettu.
2. Hallitus on kokoontunut neljä kertaa. Vuosikokous on pidetty helmikuussa.
3. On järjestetty kaksi kokoperheen ulkoilu- ja talkoopäivää Paukkulanpuistossa.
4. Kaavoitustyön edistymistä on seurattu tiiviisti, pitäen erityisesti silmällä liikennejärjestelyjä
ja vanhojen asuinalueiden muutoksia.
5. Yhdistykselle on avattu tiedottamista ja yhteydenpitoa varten internet-kotisivut
(www.purolankylayhdistys.fi).
6. Työkoneita yms. on edelleen lainattu jäsenille omakustannushintaan.
7. Lapsille on pidetty helmikuussa hiihtokilpailut ja maastojuoksukilpailut lokakuussa.
8. Kaupungilta on saatu toiminta-avustusta 500 € ja talkooavustusta Paukkulanpuiston
ruohonleikkuuseen 160 €

Esko Niemi-Hukkala
sihteeri
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