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HALLITUKSEN KOKOUS 8.2.2009 

 

Läsnä: Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa, Esko Niemi-Hukkala, Juha Saranpää, Sari 
Söderman, Jari Kaivolahti. 

 
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. 930 €.  Käytiin läpi myös 
rahastonhoitajan tekemä tilinpäätös. Se allekirjoitettiin. Rahastonhoitaja toimittaa 
tilinpäätöksen edelleen tilintarkastajille. Kuluvan vuoden jäsenmaksuksi hallitus 
ehdottaa 5 €/talous. Yhdistyksen laitevuokrat pidetään ennallaan. 

6. Kaavoitustyön terveiset 
Valitusprosessi on edelleen KHO:n käsittelyssä. KHO on lähettänyt yhdistykselle 
tiedoksi kaupungin teettämän lepakkoselvityksen . 

7. Hiihtokilpailut 
Viime vuosina ei ole ollut riittävästi osallistujia, päätettiin olla pitämättä tänä vuonna. 

8. Vuosikokousvalmistelut 
Vuosikokous pidetään ti 3.3.2009 klo 19.00 alkaen Huutoniemen kirkon 
seurakuntasalissa.  
 
Käytännön järjestelyt: 
– ohjelma: Vaasan Sähköstä tulee edustaja kertomaan kaukolämpöasioista ennen 
kokousta 18.30 
– kokoustila on varattu 
– Päivi Pitkäranta, Sari Söderman ja Tuija Koivula hoitavat kahvinkeiton ja tarjoilun. 
– Arvotaan osallistujien kesken 4 kpl 5 € lahjakorttia 
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9. Jäsentiedote. 
Seuraava jäsentiedote sisältää vuosikokouskutsun ja tietoa mahdollisesta muusta 
vuosikokouksen yhteydessä olevasta informaatiosta. Tiedotetaan myös seurakunnan 
järjestämästä perheiden puuhaillasta. Tiedote jaetaan 21 – 22.2.2009. 
 

10. Muita käsiteltäviä asioita. 
 
Hallituksen jäsenten kokouksiin osallistumisen tarkistelua: 
- Sihteeri tekee vuosikokoukseen mennessä yhteenvedon hallituksen jäsenten 
aktiivisuudesta 
 
Neuvottelukunnan kokos 
- seuraavassa kokouksessa käsitellään mm. asukasyhdistysten toiminta-avustusten 
jakoa ja määrää.  
 
Toimintasuunnitelma 2009: 
- Käytiin läpi sihteerin valmistelema toimintasuunnitelma. Kokous hyväksyi sen 
sellaisenaan. Vuosikokoukselle esitettävä toimintasuunnitelma on tämän pöytäkirjan 
liitteenä. 
 
Toimintakertomus 2008: 
- Käytiin läpi sihteerin valmistelema toimintakertomus. Kokous hyväksyi sen 
sellaisenaan. Vuosikokoukselle esiteltävä toimintakertomus on tämän pöytäkirjan 
liitteenä. 
 
Tilintarkastus: 
Tilintarkastuksen hoitavat Sven-Håkan Back ja Aulis Ojanperä. Kalevi Ala-Karjanmaa 
on toimittanut heille aineiston. 
 
Nurmikon leikkuu, vastuuvakuutus ja ryhmähenkivakuutus: 
Nurmikon leikkuuta jatketaan edelliskesän tapaan, muut asiat ovat vielä 
selvitettävänä. 
 
Purolan ja Huutoniemen yhteinen kirkkopyhä järjestetään su 15.2 klo 10.00 
Huutoniemen kirkossa, jäseniä kehotettiin osallistumaan aktiivisesti. 
 
Haetaan kaupungin ”Kesäduuniseteliä” jonkun koululaisen kesätyöllistämiseen. 
Sihteeri selvittää asiaa. 
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11. Päätös. 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19.30. 

 
 
 
 
Kokouksen puolesta:  
 

  _______________________  

Puheenjohtaja Peter Remahl 
 

  _______________________  

Sihteeri  Esko Niemi-Hukkala 
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ESITYSLISTA 
 
 

 HALLITUKSEN KOKOUS  1/09   8.2.2009 

• Kokouksen laillisuus ja päätösvalta 

• Esityslistan hyväksyminen 

• Edellisen kokouksen asiat ja pöytäkirja 

• Rahastonhoitajan puheenvuoro 

- Tilitiedot 

- Tilinpäätös 

- Laitevuokrat ja jäsenmaksut € - ehdotus 

- Talousarvio 2009 

• Kaavoitustyön terveiset 

• Hiihtokilpailut 

• Vuosikokousvalmistelut.  

- Tilanvaraus ja laitteet.  ehd. ti 3.3.2009 klo 19.00 

- Kahvinkeitto  

- Ohjelma, asia.  

- Arvat ja palkinnot 

• Jäsentiedote 

• Muita käsiteltäviä asioita 

- Hallituksen jäsenten kokouksiin osallistumisen tarkistelua 

- Neuvottelukunnan kokous  

- Toimintakertomuksen laadinta 2008 

- Toimintasuunnitelman suunnittelu 2009 

- Tilintarkastus  

- Nurmikon leikkuu, vastuuvakuutus ja ryhmähenkivakuutus 
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TOIMINTASUUNNITELMA 2009 

 

12. Yhdistys jatkaa toimintaansa asukkaiden yleisenä edunvalvojana. 

13. Yhdistys pyrkii edistämään ja säilyttämään alueen luonnonläheistä ja asukas/lapsiystävällistä 
asumismuotoa. 

14. Kaavoitusprosessin etenemistä korkeimmassa hallinto-oikeudessa seurataan tiiviisti. 
Kadunhoidon jatkumista vähintään nykyisellä tasolla seurataan. 

15. Paukkulanpuistoa hoidetaan edelleen talkoilla.  

16. Työvälineiden yms. lainausta jatketaan. 

17. Toiminta-avustusta anotaan. Talkoomäärärahaa haetaan kaupungin varoista. Jäsenmaksuksi 
ehdotetaan 5 €/talous.  

18. Urheilukilpailuja järjestetään lapsille 

19. Pidetään kaksi kokoperheen talkoo- ja ulkoilupäivää Paukkulanpuistossa (keväällä ja syksyllä). 

20. Tutkitaan ja kehitetään vaihtoehtoisia ja uusiutuvan energian muotoja lämmitysjärjestelmiin 

 

Esko Niemi-Hukkala 
sihteeri 
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TOIMINTAKERTOMUS 2008 

 

1. Asukkaiden edunvalvontaa on edelleen jatkettu. 

2. Hallitus on kokoontunut viisi kertaa, lisäksi on pidetty kaksi kaavoitusasiaan liittyvää 
suunnittelukokousta. Vuosikokous on pidetty tammikuussa. 

3. On järjestetty kaksi kokoperheen ulkoilu- ja talkoopäivää Paukkulanpuistossa.  

4. Kaavoituksen etenemistä on seurattu tiiviisti, pitäen erityisesti silmällä liikennejärjestelyjä ja 
vanhojen asuinalueiden muutoksia  

5. Yhdistys on antanut lausunnon vireillä olevaan Vaasan yleiskaavan. 

6. Yhdistys on tehnyt valituksen KHO:lle Vaasan hallinto-oikeuden 20.3.2008 päivättyyn päätökseen 
asemakaava-asiassa. 

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 yksinkertainen 
ruohonleikkuri Paukkulanpuiston nurmikon hoitamista varten. 

10. Lapsille on pidetty helmikuussa hiihtokilpailut. Kaikki osallistujat palkittiin. 

11. Osallistuttu kaupungin ”Ylisiisti Vaasa” kampanjaan järjestämällä alueen siivouspäivä 4.5. 

12. Järjestetty yhteistyössä seurakunnan kanssa kyläkirkko tammikuun lopulla. 

13. Kaupungilta on saatu toiminta-avustusta 580 € 

 

 

Esko Niemi-Hukkala 
sihteeri 


