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HALLITUKSEN KOKOUS 23.4.2006

Läsnä:

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

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. Kaavoituskuulumiset.
Kaavoitustyö on edelleen kesken. Pyritään saamaan audienssi Tapio Ivakon kanssa toukokuun
alussa, jotta voitaisiin paremmin tuoda esiin yhdistyksen näkökantoja asiassa. Saranpää sopii
tapaamisajankohdan, hallituksesta osallistuvat Remahl, Saranpää ja Niemi-Hukkala.
5. Talkooavustus ja toiminta-avustus
Toiminta-avustusta on saatu 450 €. Talkooavustusta on haettu 1000 €, asia on vielä
käsittelyssä.
6. Asukasyhdistyksien neuvottelukunnan kokous
Kokous on pidetty, käsitelty mm. asukasyhdistysten avustuksia ja asuntoalueiden siivousta,
siivouksen määräpäivä on 7.5.
7. Paukkulan uuden alueen kadunnimet
Ehdotuksia voi jättää sihteerille sähköpostilla, nimistössä voisi lähteä ampumarata teemasta.
Sihteeri toimittaa nimiehdotukset kaupunkisuunnitteluvirastoon vapun jälkeen.
8. Kesäretki Saaristoon
Järjestetään saaristoristeily su 6.8 klo 13.00 alkaen. Yhdistys maksaa retkestä 300 €, loppuosa
peritään osallistujilta, lapset ilmaiseksi. Remahl selvittelee kustannuksia ja informoi kyläläisiä
kun asia on lähempänä.
9. Ulkoilupäivä
- Pidetään su 21.5 klo 17.00 alkaen.
- Peter Remahl tilaa lavan puutarhajätteille
- Pensaiden juurille hankitaan kuoriketta, Meriläinen tilaa kaupungin puutarhalta.
- Kalusteiden korjaus, uusitaan liukumäen katto, Kasto hankkii tarvittavat muottivanerilevyt.
Myös koripalloteline korjataan ja pystytetään.
- 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.
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10. Nurmikonleikkuu
Viime vuosien tapaan tehdään sopimus 4H-kerhon kanssa Paukkulanpuiston nurmikon
leikkaamisesta kolme kertaa kesässä. Remah on yhteydessä 4H-kerhoon asiassa.
11. Jäsentiedote.
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.
12. Muita käsiteltäviä asioita.
Bjarne Udd on lähettänyt sähköpostikirjelmän kaupunkisuunnitteluvirastoon koskien Purolan
kaavoituksen menettelytapoja. Kirjelmä on tämän pöytäkirjan liitteenä.
13. Seuraava kokous.
Seuraava kokous pidetään su 1.10.2006 klo 18.00 Remahlilla (Kalliokatu 30).
14. Päätös.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19.15

Kokouksen puolesta:

LIITE

Puheenjohtaja

______________________
Peter Remahl

Sihteeri

______________________
Esko Niemi-Hukkala

Esityslista, Uddin kirjelmä
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ESITYSLISTA
HALLITUKSEN KOKOUS 3/06 23.4.06

♦ Kokouksen laillisuus ja päätösvalta
♦

Esityslistan hyväksyminen

♦

Kaavakuulumiset

♦ Talkooavustus ja toiminta-avustus
♦ Asukas yhdistyksien Neuvottelukunnan kokous
- Asuntoalueiden siivous
♦ Paukkulan uuden alueen kadunnimet
♦ Kesäretki saaristoon
♦ Ulkoilupäivä, Vaasa 400v
♦ Lava puutarhajätteelle
♦ Kuoriketta tai haketta
♦ Kalusteiden korjaus
♦ Nurmikonleikkuu
♦ Lasten urheilukilpailut
♦ Makkarat kahvit ym. arvontaa
♦

Jäsentiedote

Jäsenmaksun maksumahdollisuus käteisellä
♦ Muita käsiteltäviä asioita (mökkimessut Koli)
♦ Seuraava kokous
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Uddin kirjelmä:
Lähettäjä: Bjarne Udd [mailto:bjarne.udd@netikka.fi]
Lähetetty: 23. huhtikuuta 2006 18:22
Vastaanottaja: tapio.ivakko@vaasa.fi; aila.virtanen@vaasa.fi
Kopio: Remahl Peter
Aihe: Purolan asemakaava
Hyvät kaupunginsuunnittelijat,
kävin pari viikkoa sitten virastossa katsomassa julkilaitettua Purolan
asemakaavaesitystä alueen laajentamisen johdosta.
Laajentamisessa sinänsä nyt ei varmaan ole erityistä ongelmaa mutta huomio
kiinnittyi siihen että vaikka prosessi on nyt ollut yli 20 vuotta liikkeellä ja
esityksiä on ollut nähtävillä jo muutamaan otteeseen, niin Purolan asukkaiden ja
heitä edustavan kyläyhdistyksen näkökohdat ovat usean tärkeän periaatekohdan
osalta vieläkin huomioimatta!
- Haukankadun pidennys Sepänkyläntielle
- liikenneympyrä Sepänkyläntie-Keskuskatu risteyksessä
- metsäalueen rinteen käyttö etelässä
- kulkuyhteys Paukkulanpuistosta metsäalueeseen jne
tämä siitäkin huolimatta että juuri saman 20 v. aikana on kovasti painotettu
asukkaiden tarpeet ja kuulemisprosessien tärkeyttä kaavoitusprosessissa.
Mikähän tässä on ettei Purolan kaava-asian kohdalla nämä periatteet oikein
toimi? Tämä asukkaiden tarpeiden huomiotta jättäminen näkyy myös siinä että
Ivakon allekirjoittamassa kaavoitusprosessia esittävässä paperissa on jätetty
varsin tärkeä osa tätä prosessia pois:
- kun valtuusto v 1986 päätti rakennuskiellon jatkamisesta valtuusto päätti myös
liittää päätökseen periatteen että 'kaavoituksen jatkosuunnittelussa ns.
vanhan asutuksen tarpeet ja näkökohdat huomioidaan ensisijaisina'.
Tämä päätös kuuluu olla kaavoitusprosessia esittelevässä dokementissa mutta ei
ole. Onkohan tarkoituksella, kun tulos edelleen on se mikä se on?
yst terv
Bjarne Udd

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Bjarne Udd, MD, PhD
Neuromuscular Center
Senior Scientist
Tampere University Hospital
Academy of Finland
Department of Neurology
Folkhalsan Institute of Genetics
33520 Tampere, Finland
Biomedicum, C304
Bjarne.Udd@pshp.fi
00014 Helsinki, Finland
+358-3-31169169
bjarne.udd@netikka.fi
+358-40-7009208

S:\MY DOCS (2005)\PUROLAN_KYLAYHDISTYS\DOKUMENTIT\HALLITUKSEN_KOKOUS_23-4-2006.DOC

