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HALLITUKSEN KOKOUS 15.1.2006

Läsnä:

Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa, Esko Niemi-Hukkala, Kerttu Ojajärvi, Erkki Kasto,
Annikki Lindfors, Heikki Niemi, Juha Saranpää, Harri Ala-aho Kari Meriläinen, Sari
Söderman.

Asiat:
1. Avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 18.00.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen.
Esityslista (liitteenä) hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
4. Rahastonhoitajan puheenvuoro
Kalevi Ala-Karjanmaa esitteli yhdistyksen taloustilannetta. Se todettiin olevan varsin
tyydyttävä, tilin saldo oli vuodenvaihteessa 540 €.Tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase
valmistuvat vuosikokoukseen mennessä. Rahastonhoitaja toimittaa tilinpäätöksen
edelleen tilintarkastajille. Kuluvan vuoden jäsenmaksuksi hallitus ehdottaa 5 €/talous.
Yhdistyksen laitevuokrat ehdotetaan pidettäväksi ennallaan, paitsi oksasilppuri, jonka
vuokra nostetaan 10 €/3 h kalliiden kunnossapitokustannusten takia.
Rahastonhoitaja tekee talousarvioesityksen vuodelle 2006 vuosikokoukseen
mennessä.
5. Kaavoitustyön terveiset
Kaavoitustyö on tällä hetkellä pysähdyksissä kadunsuunnittelun työvoimapulan
vuoksi. Kaavan oletetaan valmistuvan 2007. Saranpää yrittää hankkia
vuosikokoukseen kartan kaavaluonnoksen nykytilasta.
6. Vuosikokousvalmistelut
Vuosikokous pidetään ti 14.2.2006 klo 18.00 alkaen Huutoniemen kirkon
seurakuntasalissa. Kokouksen aluksi tietoa kaupungin terveyspalveluista. Peter
Remahl kutsuu ylilääkäri Markku Sirviön luennoimaan asiasta. Päivi Pitkäranta
pystyttää kokoustilaan tekemistään nalleista näyttelyn.
Käytännön järjestelyt:
– Peter Remahl hoitaa tilan ja laitteiden varauksen
– Kerttu Ojajärvi ja Sari Söderman 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. Tiedotetaan myös 19.2
järjestettävistä hiihtokilpailuista lapsille. Tiedote jaetaan 8.2.2006.
8. Muita käsiteltäviä asioita.
Hallituksen jäsenten kokouksiin osallistumisen tarkistelua:
- Todettiin jäsenten osallistuneen kokouksiin kiitettävällä aktiivisuudella.
Toimintasuunnitelma 2006:
- Käytiin läpi sihteerin valmistelema toimintasuunnitelma. Kokous teki siihen lisäyksiä
ja täsmennyksiä. Vuosikokoukselle esitettävä toimintasuunnitelma on tämän
pöytäkirjan liitteenä.
Toimintakertomus 2005:
- Käytiin läpi sihteerin valmistelema toimintakertomus. Se hyväksyttiin sellaisenaan.
Vuosikokoukselle esiteltävä toimintakertomus on tämän pöytäkirjan liitteenä.
Puheenjohtaja toimittaa hyvissä ajoin ennen vuosikokousta vuosikokouksen
esityslistan sihteerille, joka lisää sen yhdistyksen internetsivuille.
9. Päätös.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19.20.

Kokouksen puolesta:
_______________________
Puheenjohtaja

Peter Remahl
_______________________

Sihteeri

Esko Niemi-Hukkala
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HALLITUKSEN KOKOUS 1/06 15.1.2006
■ Kokouksen laillisuus ja päätösvalta
■ Esityslistan hyväksyminen
■ Edellisen kokouksen asiat ja pöytäkirja

■ Rahastonhoitajan puheenvuoro
- Tilitiedot
- Tilinpäätös
-

Laitevuokrat ja jäsenmaksut € - ehdotus

-

Talousarvio 2006

■ Kaavoitustyön terveiset

■ Vuosikokousvalmistelut.
-

Tilanvaraus ja laitteet. ehd. ti 14.2 klo 18:00

-

Kahvinkeitto

-

Ohjelma, asia. Terveyspalvelut, ( Päivi laittaa Nalle näyttelyn)

-

Arvat ja palkinnot

■ Jäsentiedote

■ Muita käsiteltäviä asioita
- Hallituksen jäsenten kokouksiin osallistumisen tarkistelua
-

Neuvottelukunnan kokous opistotalolla

-

Toimintakertomuksen laadinta

-

Toimintasuunnitelman suunnittelu 2006
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TOIMINTASUUNNITELMA 2006

1.

Yhdistys jatkaa toimintaansa asukkaiden yleisenä edunvalvojana.

2.

Yhdistys pyrkii edistämään ja säilyttämään alueen luonnonläheistä ja asukas/lapsiystävällistä
asumismuotoa.

3.

Kaavoitustyön edistymistä seurataan tiiviisti, pyrkien huolehtimaan siitä, että vanhan alueen
nykyinen kylämäinen asumismuoto säilyy. Yhdistyksen antaman lausunnon 22.6.2005 päivättyyn
asemakaavaluonnokseen huomioonottamista seurataan tiiviisti. Kadunhoidon jatkumista
vähintään nykyisellä tasolla seurataan.

4.

Paukkulanpuistoa hoidetaan edelleen talkoilla. Keväällä jatketaan leikkivälineiden kunnostamista.

5.

Työvälineiden yms. lainausta jatketaan.

6.

Toiminta-avustusta anotaan. Talkoomäärärahaa haetaan kaupungin varoista. Jäsenmaksu on
talouskohtainen (5 €/tal.)

7.

Urheilukilpailuja järjestetään lapsille

8.

Pidetään kaksi kokoperheen talkoo- ja ulkoilupäivää Paukkulanpuistossa (keväällä ja syksyllä).
Keväällä järjestetään juhla Vaasa 400-vuotta teemalla.

9.

Pyritään järjestämään saaristoristeily –tyyppinen retki elokuun puolivälissä. Yhdistys maksaa
osan kuluista.

10. Yhteisvastuukeräystä voidaan hoitaa edelleen yhdistyksen toimesta.

Esko Niemi-Hukkala
sihteeri
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TOIMINTAKERTOMUS 2005

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. Toukokuussa on Paukkulanpuistoon rakennettu uusi keinusto pikkulapsille, vanha liukumäki on
peruskorjattu ja maalattu
5. Kaavoitustyön edistymistä on seurattu tiiviisti, pitäen erityisesti silmällä liikennejärjestelyjä ja
vanhojen asuinalueiden muutoksia. Yhdistys on antanut lausunnon 22.6.2005 päivättyyn
asemakaavaluonnokseen korostaen yllä mainittuja asioita
6. Yhdistyksen tiedottamista ja yhteydenpitoa on jatkettu mm. internet-kotisivuilla
(www.purolankylayhdistys.fi).
7. Työkoneita yms. on edelleen lainattu jäsenille omakustannushintaan.
8. Lapsille on pidetty helmikuussa hiihtokilpailut ja maastojuoksukilpailut lokakuussa.
9. Elokuussa on järjestetty asuntomessuretki Ouluun.
10. Kaupungilta on saatu toiminta-avustusta 500 € ja talkooavustusta Paukkulanpuiston
ruohonleikkuuseen 648 €

Esko Niemi-Hukkala
sihteeri
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