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HALLITUKSEN KOKOUS 15.3.2009 

 

Läsnä: Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa, Esko Niemi-Hukkala, Heikki Niemi, Annikki 
Lindfors, Juha Saranpää, Jari Kaivolahti 

 
Asiat: 

1. Avaus. 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 18.00. 

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

3. Esityslistan hyväksyminen. 
Esityslista (liitteenä) hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

4. Hallituksen järjestäytyminen. 
 
Valittiin: 
 
Puheenjohtaja: Peter Remahl 
 
Varapuheenjohtaja: Juha Saranpää 
 
Sihteeri: Esko Niemi-Hukkala 
 
Rahastonhoitaja: Kalevi Ala-Karjanmaa  
 
Asukasyhdistyksien neuvottelukunnan jäsen:  Peter Remahl 
 
Urheilutoimikunta: Nimetään tapauskohtaisesti tarvittaessa. 
 
Kokoonkutsuja: Esko Niemi-Hukkala, kokoonkutsuminen tapahtuu 
 tekstiviestitse niille hallituksen jäsenille, joilla on 
 matkapuhelin, muille soitetaan tai toimitetaan kokouskutsu 
 kirjallisena.  
 Kokouskutsu lähetetään sekä edellisenä perjantaina, että 
 myös sunnuntaina. Estyneitä pyydetään ilmoittamaan 
 tekstiviestillä asiasta sihteerille. 
 
Yhteyshenkilö kaavoittajiin: 
  Peter Remahl 
 
Virkistystoimikunta Nimetään tapauskohtaisesti tarvittaessa, mahdollisesti  
 tehdään retki asuntomessuille Valkeakoskelle. 
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5. Vuosikokouksessa esiin tulleita asioita. 
Kaukolämpö. Vaasan Sähkö on rakentamassa kaukolämpölinjaa tulevalta 
jätteenpolttolaitokselta Stormossenin lähettyviltä Huutoniemelle. Linja tulee 
todennäköisesti kulkemaan Purolan ja Teeriniemen välistä ns. huoltotietä myötäillen. 
Linja valmistunee 2012. Tästä linjasta olisi periaatteessa mahdollista rakentaa haara 
Purolaan, jos kaukolämpöön siirtyviä on riittävästi. Asiasta tehdään alustava 
tiedustelu kylätiedotteen yhteydessä. Sihteeri kokoaa tiedot. Asiaan palataan myös 
kevään ulkoilu- ja siivouspäivän yhteydessä. 

6. Jäsentiedote. 
Seuraava jäsentiedote sisältää mm. hallituksen jäsenten yhteystiedot, 
jäsenmaksulomakkeen, johon laitetaan viitenumero ja eräpäivä. Lisäksi tehdään 
kysely mahdollisesta halukkuudesta liittyä tulevaan kaukolämpöverkkoon. 
Vastaukset osoitetaan sihteerille postitse tai sähköpostilla. 

7. Kulukorvaukset: 
– Kokouksien kokoonkutsujan puhelinkorvauksen suuruudeksi päätettiin 20 €/a 
– Rahastonhoitajan ”nettiyhteydestä” muodostuviin puhelinkuluihin 5 €/a. 
– Jäsentiedotteiden jakamisesta maksetaan 25 €/kerta, tiedotteen jakamisen 
suorittaa Valtteri Niemi-Hukkala. 
– Internetsivuston ylläpitoa jatketaan 

8. Muita käsiteltäviä asioita. 
- Laitehankinta sirkkeli.  
Klapisirkkelistä on ollut tiedusteluja asukkaitten taholta. Tutkitaan, löytyisikö 
markkinoilta teknisesti ja hinnallisesti sopivaa konetta. Sirkkeli tulisi olla 1-vaiheinen, 
max. 16 A. Peter Remahl ja Esko Niemi-Hukkala selvittävät asiaa seuraavaan 
kokoukseen mennessä. 
- Koripalloteline 
Paukkulanpuiston koripalloteline saatetaan viimein kuntoon viimeistään 
kevättalkoitten yhteydessä. 
- Ylisiisti Vaasa tapahtuma 
Kaupunki on kutsunut yhdistyksen mukaan Ylisiisti Vaasa kampanjaan kuuluvaan 
siivoustalkoisiin 3.5. Pidetään yhdistyksen kevään ulkoilu/siivouspäivä tuona päivänä 
klo 18.00 alkaen. Asiaan palataan vielä seuraavassa kokouksessa. 

9. Seuraava kokous. 
Seuraava kokous pidetään su 19.4 klo 18.00 Remahlilla (Kalliokatu 30) 

10. Päätös. 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19.30 

 
Kokouksen puolesta:  

   ______________________  
Puheenjohtaja Peter Remahl 

 

   ______________________  
Sihteeri  Esko Niemi-Hukkala 
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