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HALLITUKSEN KOKOUS 13.1.2008

Läsnä:

Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa, Esko Niemi-Hukkala, Heikki Niemi, 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. Edellisen kokouksen asiat ja pöytäkirjat
Keskeneräisiä asioita ei ollut.
5. Rahastonhoitajan puheenvuoro
Kalevi Ala-Karjanmaa esitteli yhdistyksen taloustilannetta. Se todettiin olevan varsin
tyydyttävä, tilin saldo oli vuodenvaihteessa n. 800 €. Tilinpäätös valmistuu
vuosikokoukseen mennessä. Rahastonhoitaja toimittaa tilinpäätöksen edelleen
tilintarkastajille. Kuluvan vuoden jäsenmaksuksi hallitus ehdottaa 5 €/talous.
Jäsenmaksulomakkeeseen laitetaan viitenumero. Yhdistyksen laitevuokrat
muutetaan siten, että kaikki muut laitteet ovat maksuttomia, paitsi oksasilppuri ja
puutarhajyrsin. Niiden vuokrat pidetään entisinä. Rahastonhoitaja tekee
talousarvioesityksen vuodelle 2008 vuosikokoukseen mennessä.
6. Kaavoitustyön terveiset
Valitusprosessi on käsittelyssä. Valitusten poisvedosta jatketaan neuvotteluja niillä
ehdoin, kuin kaupungin edustajien kanssa on keskusteltu.
7. Vuosikokousvalmistelut
Vuosikokous pidetään su 20.1.2008 klo 12.00 alkaen Huutoniemen kirkon
seurakuntasalissa kyläkirkon kahvituksen jälkeen.
Käytännön järjestelyt:
– kokoustila on varattu
– Päivi Pitkäranta, Sari Söderman ja Kerttu Ojajärvi hoitavat kahvinkeiton ja tarjoilun.
8. Jäsentiedote.
Seuraava jäsentiedote sisältää vuosikokouskutsun ja tietoa mahdollisesta muusta
vuosikokouksen yhteydessä olevasta informaatiosta. Tiedotetaan myös 17.2
järjestettävistä hiihtokilpailuista lapsille. Tiedote jaetaan 14.1.2008.
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9. Muita käsiteltäviä asioita.
Hallituksen jäsenten kokouksiin osallistumisen tarkistelua:
- Todettiin jäsenten osallistuneen kokouksiin pääosin kiitettävällä aktiivisuudella,
ainoastaan Tuija Koivula on ollut poissa. Uuteen hallitukseen voidaan ottaa kaksi
uutta jäsentä Meriläisen ja Koivulan tilalle, jotka eivät halua jatkaa.
Toimintasuunnitelma 2008:
- Käytiin läpi sihteerin valmistelema toimintasuunnitelma. Kokous teki siihen lisäyksiä
ja täsmennyksiä. Vuosikokoukselle esitettävä toimintasuunnitelma on tämän
pöytäkirjan liitteenä.
Toimintakertomus 2007:
- Käytiin läpi sihteerin valmistelema toimintakertomus. Kokous teki siihen lisäyksiä ja
täsmennyksiä. Vuosikokoukselle esiteltävä toimintakertomus on tämän pöytäkirjan
liitteenä.
Tilintarkastus:
Tilintarkastuksen hoitavat Sven-Håkan Back ja Aulis Ojanperä. Kalevi Ala-Karjanmaa
toimittaa aineiston heille hyvissä ajoin.

Nurmikon leikkuu, vastuuvakuutus ja ryhmähenkivakuutus:
4H kerho ei enää hoida nurmikon leikkuuta. Pyritään löytämään uusi tekijä.
Heikki Niemi selvittää yhdistykselle mahdollisesti otettavan
vastuuvakuutuksen ja ryhmähenkivakuutuksen kustannuksia ja ehtoja.
10. Päätös.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19.40.

Kokouksen puolesta:
_______________________
Puheenjohtaja

Peter Remahl
_______________________

Sihteeri

Esko Niemi-Hukkala
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TOIMINTASUUNNITELMA 2008

1. Yhdistys jatkaa toimintaansa asukkaiden yleisenä edunvalvojana.
2. Yhdistys pyrkii edistämään ja säilyttämään alueen luonnonläheistä ja asukas/lapsiystävällistä
asumismuotoa.
3. Kaavoitusprosessin etenemistä hallinto-oikeudessa seurataan tiiviisti, tarvittaessa
valitusprosessia jatketaan KHO:ssa. Myös valitusten sovittelua jatketaan osapuolten kesken.
Kadunhoidon jatkumista vähintään nykyisellä tasolla seurataan.
4. Paukkulanpuistoa hoidetaan edelleen talkoilla.
5. Työvälineiden yms. lainausta jatketaan.
6. Toiminta-avustusta anotaan. Talkoomäärärahaa haetaan kaupungin varoista. Jäsenmaksuksi
ehdotetaan 5 €/talous.
7. Urheilukilpailuja järjestetään lapsille
8. Pidetään kaksi kokoperheen talkoo- ja ulkoilupäivää Paukkulanpuistossa (keväällä ja
syksyllä).
9. Tutkitaan ja kehitetään vaihtoehtoisia ja uusiutuvan energian muotoja lämmitysjärjestelmiin
10. Osallistutaan kaupungin ”Ylisiisti Vaasa” projektiin järjestämällä esim. alueen siivoustalkoot
keväällä.
11. Yhteisvastuukeräystä voidaan hoitaa edelleen yhdistyksen toimesta.

Esko Niemi-Hukkala
sihteeri
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TOIMINTAKERTOMUS 2007

1.

Asukkaiden edunvalvontaa on edelleen jatkettu.

2.

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

3.

On järjestetty kaksi kokoperheen ulkoilu- ja talkoopäivää Paukkulanpuistossa.

4.

Kaavoitustyön edistymistä on seurattu tiiviisti, pitäen erityisesti silmällä liikennejärjestelyjä ja
vanhojen asuinalueiden muutoksia. Kesällä on pidetty valtuustoryhmien puheenjohtajille
infotilaisuuksia koskien kaavaesityksen epäkohtia.

5.

On neuvoteltu kaksi kertaa kaupungin edustajien kanssa kaavoitukseen liittyvistä asioista.

6.

Yhdistys on tehnyt valituksen Vaasan hallinto-oikeudelle 28.5.2007 päivättyyn kaupungin
valtuuston hyväksymään asemakaavaan. Lisäksi on annettu vastine hallinto-oikeudelle
kaupungin selvitykseen.

7.

On osallistuttu kaupungin järjestämiin tiejärjestelyjä koskeviin infotilaisuuksiin ja osallistuttu
asukasyhdistysten neuvottelukunnan kokoukseen.

8.

Yhdistyksen tiedottamista ja yhteydenpitoa on jatkettu mm. internet-kotisivuilla
(www.purolankylayhdistys.fi).

9.

Työkoneita yms. on edelleen lainattu jäsenille omakustannushintaan. On hankittu uusi polttopuun
halkaisulaite.

10. Lapsille on pidetty helmikuussa hiihtokilpailut. Kaikki osallistujat palkittiin.
11. Kaupungilta on saatu toiminta-avustusta 530 € ja talkooavustusta Paukkulanpuiston
ruohonleikkuuseen 143 €

Esko Niemi-Hukkala
sihteeri
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