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HALLITUKSEN KOKOUS 28.9.2008 

 

Läsnä: Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa, Esko Niemi-Hukkala, Juha Saranpää 
 
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. Yhdystien laajennushanke  
Kalevi Ala-Karjanmaa on lähettänyt yhdistyksen puolesta kirjeen tiepiirille, jossa 
vaaditaan mm. meluselvityksen tekemistä myös Purolan alueella. Kirjelmä löytyy 
yhdistyksen nettisivuilta. 

5. Paukkulanpuiston nurmikon leikkaus 
Yhdistys on kevättalkoitten yhteydessä sopinut, että puiston ruohikon leikkaamista 
varten hankitaan halpa ruohonleikkuri ja leikkuutyötä hoitaa korvausta vastaan 
joku alueen nuorista. Työstä maksetaan 100 € koko kesältä (8 – 10 leikkuukertaa) 
ja polttoainekorvauksena 20 €. Tässä tarkoituksessa on keväällä hankittu n. 200 € 
hintainen leikkuri Agrimarketista. Nurmikon leikkausta on hoitanut Valtteri Niemi-
Hukkala. Todettiin, että järjestely on toiminut hyvin ja puiston käyttö on 
lisääntynyt. Päätettiin jatkaa samaa järjestelyä myös ensi kesänä. 
 

6. Purolalaisten kirkkopyhä helmikuussa 
Huutoniemen aluekappalainen, Tuomo Klapuri, on tiedustellut haluaako yhdistys 
osallistua Huutoniemen alueen asukasyhdistysten yhteiseen kirkkopyhään ja 
järjestetäänkö yhdistyksen vuosikokous kirkkokahvien jälkeen.  
Asiaan suhtauduttiin myönteisesti, vuosikokous pidetään kuitenkin myöhemmin, 
3.3.2008 klo 19.00. Yhdistyksen sihteeri on yhteydessä aluekappalaiseen ja sopii 
yksityiskohdista, hän varaa myös Huutoniemen kirkon seurakuntasalin 
vuosikokouksen pitämistä varten. 

7. Yhdistyksen osallistuminen koululaisten taksvärkkikeräykseen 15.10 
Variskan koulusta on oltu yhteydessä ja tiedusteltu, voiko yhdistys ottaa 
muutaman oppilaan taksvärkkipäivänä töihin esim. vanhusten pihan haravointiin. 
Taksvärkkikeräykseen annettava summa olisi 10 €/oppilas. Päätettiin, osallistua 
maksimissaan 100 €:lla. Sihteeri hoitaa asiaa eteenpäin. 

8. Kaavakuulumiset. 
Yhdistys on jättänyt vastineen KHO:lle 5.9. Odotetaan päätöstä. 
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9. Ulkoilupäivä  
Ulkoilupäivä järjestetään su 19.10 klo 16.00 alkaen. Ohjelmassa on 
Paukkulanpuiston haravointi, makkaranpaistoa, arvontaa, sekä pelejä lapsille. 
Peter Remahl hankkii makkarat, mehut, kahvit ja hoitaa arvonnan. Lava 
puutarhajätteelle hankitaan. 
 

10. Muut asiat 
Kylätiedote jaetaan 13.10. 
Uusia jäseniä tarvitaan hallitukseen, jäseniä kehotettiin olemaan aktiivisia asiassa. 

11. Seuraava kokous 
Hallituksen vuosikokousta valmisteleva kokous su 8.2.2009 klo 18.00 
Vuosikokous ti 3.3.2009 klo 19.00 Huutoniemen kirkon seurakuntasalissa 

12. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.30. 

 
 
 
 
Kokouksen puolesta:  

 

 ____________________________  
Puheenjohtaja Peter Remahl 

 

 ____________________________  
Sihteeri Esko Niemi-Hukkala 


