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HALLITUKSEN KOKOUS 27.4.2008 

 

Läsnä: Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa, Esko Niemi-Hukkala, Heikki Niemi, Harri Ala-
Aho, Jari Kaivolahti 

 
Asiat: 

1. Avaus. 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30. 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen. 
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

4. Kaavoituskuulumiset. 
Koska kaupunki on tehnyt valituksen Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä, on myös yhdistys 
on tehnyt valituksen KHO:een 30.3.-08 pidetyn kokouksen päätöksen mukaisesti. 

5. Talkooavustus ja toiminta-avustus 
Toiminta-avustusta on saatu 580 €. Talkooavustusta on haetaan lähinnä Paukkulanpuiston  
nurmikonleikkuuseen. 

6. Asukasyhdistyksien neuvottelukunnan kokous 
Kokous on pidetty, käsitelty mm. ”Ylisiisti Vaasa” projektia, asuntomessuja, asukasyhdistysten 
avustuksia ja asuntoalueiden siivousta. 

7. Kevät/kesäretki  
Järjestetään retki Ilmajoen musiikkijuhlille oopperaan ”Pohjalaisia” joko pe 13.6 tai la 14.6.  
Jos lähtijöitä löytyy riittävästi, subventoi yhdistys lippujen hintaa maksimissaan 15 €/20 hlöä. 
Harri Ala-Aho selvittää ryhmälippujen saatavuutta ja alennuksia. Asiasta tiedotetaan 
seuraavassa kylätiedotteessa. 

8. Ulkoilupäivä 
- Pidetään su 4.5 klo 17.00 alkaen. 
- Haravoidaan ja siistitään Paukkulanpuiston aluetta 
- Urheilutoimikunta järjestää lapsille pienimuotoisia kilpailuja, kuten juoksuklilpailu, vetovastuu 
on toimikunnan puheenjohtajalla Sari Södermanilla. 
- Peter Remahl hankkii makkarat ja kahvit ja pullat. Kahvi keitetään paikanpäällä 
- Talkoisiin osallistuvien kesken arvotaan neljä ½ kg kahvipakettia.  

9. Kalusteiden korjaus, maali + verkko 
Paukkulanpuistoon tehdään toinenkin metalliputkirakenteinen jalkapallomaali. Jari Kaivolahti ja 
Harri Ala-Aho hoitavat tarveaineiden hankinnan ja tekevät maalin. Myös verkot hankitaan 
molempiin jalkapallomaaleihin. 

10. Nurmikonleikkuu 
4-H kerho ei enää myy leikkuupalvelua. Täytyy löytää uusi taho työhön. Kysytään Asevelikylän 
kylätalkkaria ja kaupungilta onko heillä sopivaa henkilöä. Myös mahdollisuutta, että leikkuun 
hoitaa korvausta vastaan joku kyläläisistä (kouluikäisistä?) tutkitaan. Asiaan palataan vielä 
sunnuntain 4.5 talkoopäivänä. 
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11. Jäsenmaksun maksumahdollisuus käteisellä 
Viime vuoden tapaan on talkoitten yhteydessä halukkailla mahdollisuus maksaa jäsenmaksu 
käteisellä rahastonhoitajalle. 

12. Jäsentiedote. 
Seuraava jäsentiedote sisältää mm. kutsun ulkoilupäivään, tietoa tulevasta retkestä, listan 
yhdistyksen lainattavista koneista ja maininnan siitä, että jäsenmaksu on mahdollista maksaa 
myös käteisellä ulkoilupäivän yhteydessä. Tiedote jaetaan 28.4. 

13. Muita käsiteltäviä asioita. 
Ei ollut. 

14. Seuraava kokous 
Seuraava hallituksen kokous pidetään 28.9 klo 18:00 Remahlilla. 

15. Päätös. 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19.50 

 
 
 
 

Kokouksen puolesta:  

  ______________________  
Puheenjohtaja Peter Remahl 

 

  ______________________  
Sihteeri  Esko Niemi-Hukkala 
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ESITYSLISTA 
 
 
 
HALLITUKSEN KOKOUS  4/07  27.4.08 
 
 

• Kokouksen laillisuus ja päätösvalta 

• Esityslistan hyväksyminen 

• Kaavakuulumiset 

• Talkooavustus ja toiminta-avustus 

• Asukas yhdistyksien Neuvottelukunnan kokous 

- Asuntoalueiden siivous 

• Kevät/kesäretki  

• Ulkoilupäivä, 

• Lava puutarhajätteelle 

• Kalusteiden korjaus,maali+verkko 

• Nurmikonleikkuu 

• Lasten urheilukilpailut 

• Makkarat kahvit ym. arvontaa 

• Jäsentiedote 

• Jäsenmaksun maksumahdollisuus käteisellä 

• Muita käsiteltäviä asioita  

• Seuraava kokous 


