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HALLITUKSEN KOKOUS 18.2.2007

Läsnä:

Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa, Esko Niemi-Hukkala, Juha Saranpää, Sari
Söderman, Kerttu Ojajärvi, Erkki Kasto ja Harri Ala-Aho

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. Hallituksen järjestäytyminen.
Valittiin:
Puheenjohtaja:

Peter Remahl

Varapuheenjohtaja:

Juha Saranpää

Sihteeri:

Esko Niemi-Hukkala

Rahastonhoitaja:

Kalevi Ala-Karjanmaa

Asukasyhdistyksien neuvottelukunnan jäsen:
Peter Remahl
Urheilutoimikunta:

Juha Saranpää, Sari Söderman, Harri Ala-Aho,
Kari Meriläinen ja Erkki Kasto. Toimikunnan puheenjohtajana
toimii Juha Saranpää.

Kokoonkutsuja:

Esko Niemi-Hukkala, kokoonkutsuminen tapahtuu
tekstiviestitse niille hallituksen jäsenille, joilla on
matkapuhelin, muille soitetaan tai toimitetaan kokouskutsu
kirjallisena.

Yhteyshenkilö kaavoittajiin:
Juha Saranpää
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5. Vuosikokouksessa esiin tulleita asioita.
Kaavan valitus:
- Viheralue Purolan ja Teeriniemen väissä: hallituksen kanta on, että alue tulee
säilyttää luonnontilaisena metsäalueena
- Haukankadun leveys ja käyttö: tietä ei tarvita liikenteen takia missään muodossa
- Teiden leveyteen tasapuolinen otto ja tontinomistajien ehdotuksen huomioon
ottaminen: jos vanhoja teitä levennetään, on se tehtävä tasapuolisesti molemmin
puolin. Asiasta on periaatteessa sovittu kaupungin edustajien kanssa, mutta lausuma
tästä puuttuu A. Virtasen kokousmuistiosta.
- Rakennustehokkuus, tonttien koko → Vaasan ympäristöseuran ja Länsi-Suomen
ympäristökeskuksen lausunnot:
Vaasan ympäristöseuran mielipide on, että rakentamisalue ja –tehokkuus on liian
suuri, Albertintien ja Edvinin polun väliselle alueelle tulee jättää enemmän
lähiluontoa, Linturaitin ja Purolan asutuksen välinen alue tulee jättää kokonaan
rakentamatta, virkistyskäyttöarvoja ja lepakkoja ei ole selvitetty.
Länsi-Suomen ympäristökeskus 1.11.2006:
Länsi-Suomen ympäristökeskus huomauttaa, että kaavaluonnoksessa avosuolaikut /
kosteikot, jotka ovat metsälain10 §:n mukaisia tärkeitä elinympäristöjä, jäävät osittain
AO-kortteleiden alle. Näiden alueiden erityispiirteitä ei saa muuttaa asemakaavalla.
Kaupunki ei ole ottanut yhdistyksen, eikä muita edellä esitettyjä asioita todesta.
Todettiin, että kaupungin virkamiehet ovat toimineet käytännössä toisin kuin mikä
käsitys on jäänyt pidetyissä keskustelutilaisuuksissa. Todettiin, että yhdistys tulee
tarvittaessa tekemään kaavasta valituksen. Valituksen teko tarvittaessa sai
yhdistyksen hallituksen kokouksessa kaikilta kokoukseen osallistujilta täyden tuen.
6. Jäsentiedote.
Seuraava jäsentiedote sisältää mm. hallituksen jäsenten yhteystiedot,
jäsenmaksulomakkeen, siihen laitetaan eräpäivä 31.3, sekä kutsun 18.3 klo 15.00
järjestettävään rusettiluistelutapahtumaan Kuokkamiehentien luistelu/leikkikentällä.

7.

Muita käsiteltäviä asioita.
18.3 klo 15.00 järjestetään rusettiluistelutapahtuma Kuokkamiehentien
luistelu/leikkikentällä. Tarjotaan makkaraa ja mehua. Urheilutoimikunta Harri AlaAhon johdolla hoitaa käytännön järjestelyt
Ensi vuonna järjestetään hiihtokilpailujen asemesta Laskiasrieha Paukkulan
puistossa. Keskusteltiin myös oman latuauran hankkimisesta ensi talveksi.
Kulukorvaukset:
– Kokouksien kokoonkutsujan puhelinkorvauksen suuruudeksi päätettiin 20 €/a
– Rahastonhoitajan ”nettiyhteydestä” muodostuviin puhelinkuluihin 5 €/a.
– Jäsentiedotteiden jakamisesta maksetaan 21 €/kerta.
– Internetsivuston ylläpitoa jatketaan
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8. Seuraava kokous.
Seuraava kokous pidetään su 22.4 klo 18.00 Remahlilla (Kalliokatu 30)
9. Päätös.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19.30

Kokouksen puolesta:

LIITE

Puheenjohtaja

______________________
Peter Remahl

Sihteeri

______________________
Esko Niemi-Hukkala

Esityslista
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