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HALLITUKSEN KOKOUS 24.4.2005 

 

Läsnä: Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa, Esko Niemi-Hukkala, Kerttu Ojajärvi, Kari 
Meriläinen, Tuija Koivula, Heikki Niemi, Juha Saranpää, Harri Ala-Aho, Jari Kaivolahti, 
Johanna Haveri 

 
Asiat: 

1. Avaus. 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.30. Kokouksen sihteeriksi valittiin Esko Niemi-Hukkala. 

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

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

4. Kaavoituskuulumiset. 
Alueen kaavoitusta ollaan aloittamassa uudestaan. Tässä vaiheessa on vain määritelty alue, 
jota uusi kaava koskee. Kaupunki pitää asiasta info-tilaisuuden toukokuussa. Asiaa seurataan 
tiiviisti ja siihen palataan tarpeen mukaan. 

5. Talkooavustus ja toiminta-avustus 
Toiminta-avustusta on saatu 500 €. Talkooavustusta on haettu 1000 €, asia on vielä 
käsittelyssä. 

6. Asukasyhdistyksien neuvottelukunnan kokous 
Kokousta ei ole pidetty tänä keväänä. 

7. Paukkulan siistiminen maanvaihdon jälkeen 
Työt ovat edelleen kesken, asiaa seurataan. 

8. Ulkoilupäivä 
- Pidetään la 14.5 klo 10.00 alkaen. Tätä ennen pidetään hallituksen toimesta katselmus ti 3.5 
klo 18.00 Paukkulan puistossa tehtävistä töistä ja hankinnoista. Ensimmäiset leikkivälineiden 
kunnostustalkoot pidetään to 12.5 klo 18.00 alkaen. 
- Peter Remahl tilaa lavan puutarhajätteille 
- Pensasaita leikataan lyhyehköksi ja leikkuujäte silputaan silppurilla pensaiden juurille. 
- Yhdistyksen konekantaa esitellään; Peter Remahl ja Kari Meriläinen hakevat ja tuovat 
esittelyyn tikkaat, puutarhajyrsimen ja raivaussahan, Esko Niemi-Hukkala tuo lehtipuhaltimen ja 
oksasilppurin, Peter Remahl tuo pystyleikkurin. 
- Urheilutoimikunta järjestää lapsille pienimuotoisia kilpailuja,vetovastuu on toimikunnan 
puheenjohtajalla Juha Saranpäällä. 
- Peter Remahl hankkii makkarat ja kahvit, Annikki Lindfors hoitaa kahvin keittämisen ja pullat, 
varahenkilönä on Kari Meriläinen. 
- Talkoisiin osallistuvien kesken arvotaan neljä ½ kg kahvipakettia. 
- Polkupyörien huoltoa; pyörähuolto Vilponen tekee pienimuotoista polkupyörien huoltoa 
talkoiden aikana, Kari Meriläinen hoitaa asiaa.  

9. Vuosikokouksessa esiin tulleita asioita 
Leikkikentän laitehankinnat. Toimikunta on selvitellyt mahdollisten keinujen yms. hintoja. Asiaa 
kästiellään katselmuksen yhteydessä 3.5. 
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10. Jäsentiedote. 
Tiedote jaetaan 9.5 ja laitetaan myös yhdistyksen nettisivuille. Seuraava jäsentiedote sisältää 
mm. kutsun ulkoilupäivään, listan yhdistyksen lainattavista koneista ja muistutuksen 
jäsenmaksun maksamisesta, sekä maininnan siitä, että jäsenmaksu on mahdollista maksaa 
myös käteisellä ulkoilupäivän yhteydessä. 

11. Muita käsiteltäviä asioita. 
Ei ollut. 

12. Seuraava kokous. 
Seuraava kokous pidetään su 25.9.2005 klo 18.00 Remahlilla (Kalliokatu 30). 

13. Päätös. 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 20.40 

 
 
 
Kokouksen puolesta:  

   ______________________  
Puheenjohtaja Peter Remahl 

 

   ______________________  
Sihteeri  Esko Niemi-Hukkala 

 
LIITE Esityslista 
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