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HALLITUKSEN KOKOUS 22.4.2007 

 

Läsnä: Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa, Esko Niemi-Hukkala, Kerttu Ojajärvi, Juha 
Saranpää, 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 hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

4. Kaavoituskuulumiset. 
Kaavaesitys menee 24.4 kaupunginhallituksen suunnittelu- ja talousjaoston kokoukseen. 
Siihen ei ole tehty käytännössä mitään muutoksia yhdistyksen muistutuksesta huolimatta. 
Varapuheenjohtaja Juha Saranpää lähettää suunnittelujaoksen ja valtuuston jäsenille ja 
varajäsenille sähköpostiviestin, jossa todetaan, että yhdistys tulee valittamaan kaavasta, jos se 
hyväksytään esitetyn kaltaisena. Sähköpostiin oheistetaan uudelleen yhdistyksen muistutus 
kaavaehdotuksesta. 

5. Talkooavustus ja toiminta-avustus 
Toiminta-avustusta on saatu 530 €. Talkooavustusta on haetaan 1000 €  Paukkulanpuiston  
nurmikonleikkuuseen, ”alaosan” maisemointiin ja hiihtoladun pohjustamiseen. 

6. Asukasyhdistyksien neuvottelukunnan kokous 
Kokous on pidetty, käsitelty mm. asukasyhdistysten avustuksia ja asuntoalueiden siivousta. 
Toiminta-avustuksia ei ole myönnetty niille yhdistyksille, jotka eivät ole toimittaneet 
toimintakertomusta tai –suunnitelmaa. Siivouksen määräaika on toukokuu. 

7. Kesäretki  
Järjestetään retki Power Park:iin la 9.6. Osallistumismaksu 30 € (sis. ruokailun), yhdistys 
maksaa loppuosan. Remahl selvittelee kustannuksia ja informoi kyläläisiä kun asia on 
lähempänä. 

8. Ulkoilupäivä 
- Pidetään su 20.5 klo 17.00 alkaen. 
- Haravoidaan ja siistitään Paukkulanpuiston aluetta 
- Huutokaupataan yhdistyksen raivaussaha vähäisen tarpeen vuoksi. Pohjahinta 50 €. 
- Peter Remahl tilaa lavan puutarhajätteille 
- Urheilutoimikunta järjestää lapsille pienimuotoisia kilpailuja, vetovastuu on toimikunnan 
puheenjohtajalla Juha Saranpäällä. 
- Peter Remahl hankkii makkarat ja kahvit, Annikki Lindfors hoitaa kahvin keittämisen ja pullat. 
- Talkoisiin osallistuvien kesken arvotaan neljä ½ kg kahvipakettia.  
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9. Nurmikonleikkuu 
Viime vuosien tapaan tehdään sopimus 4H-kerhon kanssa Paukkulanpuiston nurmikon 
leikkaamisesta neljä kertaa kesässä. Kerttu Ojajärvi on yhteydessä 4H-kerhoon asiassa. 
Maksimihinta kuitenkin 250 €. 

10. Jäsentiedote. 
Seuraava jäsentiedote sisältää mm. kutsun ulkoilupäivään, tietoa tulevasta retkestä, listan 
yhdistyksen lainattavista koneista ja jäsenmaksulomakkeen, sekä maininnan siitä, että 
jäsenmaksu on mahdollista maksaa myös käteisellä ulkoilupäivän yhteydessä. 

11. Muita käsiteltäviä asioita. 
Seurakunta on kysellyt alustavasti, olisiko kiinnostusta järjestää ensi talvena ”Purolalaisten 
kirkkopyhä”. Seurakunta tarjoaisi jumalanpalveluksen jälkeen kahvit tai keittoruoan. Asiaan 
suhtauduttiin myönteisesti. Ensi vuoden vuosikokous voitaisiin järjestää tässä samassa 
yhteydessä. Sihteeri vie kokouksen terveiset eteenpäin. 

12. Päätös. 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19.30 

 
 
 
 

Kokouksen puolesta:  

  ______________________  
Puheenjohtaja Peter Remahl 

 

  ______________________  
Sihteeri  Esko Niemi-Hukkala 

 

 

 
 


