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HALLITUKSEN KOKOUS 21.1.2007 

 

Läsnä: Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa, Esko Niemi-Hukkala, Kerttu Ojajärvi, Annikki 
Lindfors, Heikki Niemi, Juha Saranpää, Kari Meriläinen, Sari Söderman, Jari Kaivolahti. 

 
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. Edellisen kokouksen asiat ja pöytäkirjat 
Keskeneräisiä asioita ei ollut, allekirjoitettiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
Pöytäkirja on lähetetty aiemmin sähköpostitse hallituksen jäsenten tarkastettavaksi. 

5. Rahastonhoitajan puheenvuoro 
Kalevi Ala-Karjanmaa esitteli yhdistyksen taloustilannetta. Se todettiin olevan varsin 
tyydyttävä, tilin saldo oli vuodenvaihteessa 779 €. Rahastonhoitaja esitteli myös, 
tuloslaskelman ja taseen, jotka allekirjoitettiin. Tilinpäätös valmistuu 
vuosikokoukseen mennessä. Rahastonhoitaja toimittaa tilinpäätöksen edelleen 
tilintarkastajille. Kuluvan vuoden jäsenmaksuksi hallitus ehdottaa 5 €/talous. 
Yhdistyksen laitevuokrat ehdotetaan pidettäväksi ennallaan. Raivaussaha 
huutokaupataan kevään talkoitten yhteydessä, koska sille ei ole vuosiin ollut käyttöä. 
Rahastonhoitaja tekee talousarvioesityksen vuodelle 2007 vuosikokoukseen 
mennessä. 

6. Kaavoitustyön terveiset 
Kaavaesitys menee seuraavaksi kaupunginhallituksen suunnittelujaoksen 
kokoukseen 23.1. Asiaa seurataan tiiviisti. 

7. Vuosikokousvalmistelut 
Vuosikokous pidetään ti 13.2.2007 klo 18.00 alkaen Huutoniemen kirkon 
seurakuntasalissa. Kokouksen aluksi tietoa kaavoituksen tilanteesta. Pyritään 
saamaan isot ”kartat” kokoukseen.  
 
Käytännön järjestelyt: 
– Peter Remahl hoitaa tilan ja laitteiden varauksen 
– Päivi Pitkäranta ja Tuija Koivula hoitavat kahvinkeiton ja hankkivat tarvittavat 
aineet. 
– Kokouksen yhteydessä arvotaan osanottajien kesken neljä pakettia kahvia ja kaksi 
vapaalippua yhdistyksen järjestämään matkaan. Peter Remahl hankkii tarvittavat 
arvat ja palkinnot. 
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8. Jäsentiedote. 
Seuraava jäsentiedote sisältää vuosikokouskutsun ja tietoa mahdollisesta muusta 
vuosikokouksen yhteydessä olevasta informaatiosta. Tiedotetaan myös 18.2 
järjestettävistä hiihtokilpailuista lapsille. Tiedote jaetaan 7.2.2006. Tiedotteeseen 
laitetaan myös ”etsintäkuulutus” yhdistyksen tikkaista, jotka ovat olleet lainassa hyvin 
pitkään. 
 

9. Muita käsiteltäviä asioita. 
 
Hallituksen jäsenten kokouksiin osallistumisen tarkistelua: 
- Todettiin jäsenten osallistuneen kokouksiin kiitettävällä aktiivisuudella. 
 
Toimintasuunnitelma 2007: 
- Käytiin läpi sihteerin valmistelema toimintasuunnitelma. Kokous teki siihen lisäyksiä 
ja täsmennyksiä. Vuosikokoukselle esitettävä toimintasuunnitelma on tämän 
pöytäkirjan liitteenä. 
 
Toimintakertomus 2006: 
- Käytiin läpi sihteerin valmistelema toimintakertomus. Kokous teki siihen lisäyksiä ja 
täsmennyksiä. Vuosikokoukselle esiteltävä toimintakertomus on tämän pöytäkirjan 
liitteenä. 
 
 

10. Päätös. 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19.40. 

 
 
 
 
Kokouksen puolesta:  
 

 _______________________  

Puheenjohtaja Peter Remahl 
 

 _______________________  

Sihteeri  Esko Niemi-Hukkala 
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ESITYSLISTA 
 
 

  HALLITUKSEN KOKOUS  1/07   21.1.2007 

�  Kokouksen laillisuus ja päätösvalta 

�  Esityslistan hyväksyminen 

�  Edellisen kokouksen asiat ja pöytäkirja 

�  Rahastonhoitajan puheenvuoro 

- Tilitiedot 

- Tilinpäätös 

- Laitevuokrat ja jäsenmaksut € - ehdotus 

- Talousarvio 2007 

�  Kaavoitustyön terveiset 

�  Vuosikokousvalmistelut. 

- Tilanvaraus ja laitteet.  ehd. ti 13.2  klo 18:00 

- Kahvinkeitto 

- Ohjelma, asia.  

- Arvat ja palkinnot 

�  Jäsentiedote 

�  Muita käsiteltäviä asioita  

- Hallituksen jäsenten kokouksiin osallistumisen tarkistelua 

- Neuvottelukunnan kokous opistotalolla   

- Toimintakertomuksen laadinta 

- Toimintasuunnitelman suunnittelu 2007 
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TOIMINTASUUNNITELMA 2007 

 

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 25.9.2006 
päivättyyn asemakaavaluonnokseen huomioonottamista seurataan tiiviisti. Kadunhoidon 
jatkumista vähintään nykyisellä tasolla seurataan. 

4. Paukkulanpuistoa hoidetaan edelleen talkoilla. Keväällä jatketaan leikkivälineiden 
kunnossapitoa. 

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). 

9. Järjestetään keväällä yhteinen virkistysmatka ja syksyllä teatteri tms. matka 

10. Yhteisvastuukeräystä voidaan hoitaa edelleen yhdistyksen toimesta. 

 

Esko Niemi-Hukkala 
sihteeri 
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TOIMINTAKERTOMUS 2006 

 

1. Asukkaiden edunvalvontaa on edelleen jatkettu. 

2. Hallitus on kokoontunut neljä kertaa, lisäksi on pidetty kaksi kaavoitusasiaan liittyvää 
suunnittelukokousta. Vuosikokous on pidetty helmikuussa. 

3. On järjestetty kaksi kokoperheen ulkoilu- ja talkoopäivää Paukkulanpuistossa.  

4. Paukkulanpuiston liukumäen katto on vaihdettu. 

5. Kaavoitustyön edistymistä on seurattu tiiviisti, pitäen erityisesti silmällä liikennejärjestelyjä ja 
vanhojen asuinalueiden muutoksia. Yhdistys on antanut lausunnon 25.9.2006 päivättyyn 
asemakaavaluonnokseen korostaen yllä mainittuja asioita. 

6. On osallistuttu kaupungin järjestämiin kyselytunteihin. 

7. Yhteistyössä Vaasan läänin puhelimen kanssa on toteutettu ”digi-TV kampanja” jossa on 
halukkaille toimitettu ja käyttöönotettu digiboksi ja kaapelikortti. Tarvittaessa on annettu myös 
opastusta digiboksin käytössä. Kaikkiaan asennuksia tehtiin 25 kpl. 

8. Marraskuussa on järjestetty teatteri-ilta ”Frutti di Wasa” näytelmään. Yhdistys subventoi lippujen 
hintaa kaikkiaan 153 €:lla. 

9. Yhdistyksen tiedottamista ja yhteydenpitoa on jatkettu mm. internet-kotisivuilla 

(www.purolankylayhdistys.fi). 

10. Työkoneita yms. on edelleen lainattu jäsenille omakustannushintaan. 

11. Lapsille on pidetty helmikuussa hiihtokilpailut ja maastojuoksukilpailut toukokuussa. Kaikki 
osallistujat palkittiin. 

12. Kaupungilta on saatu toiminta-avustusta 450 € ja talkooavustusta Paukkulanpuiston 
ruohonleikkuuseen 196 € 

 

 

Esko Niemi-Hukkala 
sihteeri 

 


