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HALLITUKSEN KOKOUS 27.4.2008 

 

Läsnä: Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa, Esko Niemi-Hukkala, Heikki Niemi 
 
 
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. Kaavoituskuulumiset. 
Lehtitietojen mukaan KHO:n päätös on odotettavissa toukokuun aikana. 

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

6. Asukasyhdistyksien neuvottelukunnan kokous 
Kokous on pidetty, käsitelty mm. itäisen aluetoimikunnan perustamista ja asukasyhdistysten 
avustuksia. 

7. Asuinalueiden siivous 
Kaupunki järjestää viimevuotiseen tapaan asuinalueiden siivouskampanjan 3.5. Yhdistys 
osallistuu tähän kampanjaan kehottamalla asukkaita keräämään roskia Purolan tienvarsilta 
yms. alueista. Jätesäkit tuodaan Paukkulanpuistoon klo 18.00 lähtien. Kaupunki hoitaa ne pois 
seuraavaan keskiviikkoon mennessä. Kaikkien jätesäkin tuoneiden ja talkoisiin osallistuvien 
kesken arvotaan 50 € lahjakortti. Asiasta tiedotetaan seuraavassa kylätiedotteessa. 

8. Kevät/kesäretki  
Järjestetään retki ke 13.5 klo 17.30 – 20.30 Sundomin Söderfjärdenissä sijaitsevaan 
Meteoriiheen. Mikäli ilmoittautuneita on, lähdetään matkaan pikkubussilla Paukkulanpuistosta. 
Yhdistys kustantaa retken. Asiasta tiedotetaan seuraavassa kylätiedotteessa.  

9. Ulkoilupäivä 
- Pidetään su 3.5 klo 18.00 alkaen. 
- Haravoidaan ja siistitään Paukkulanpuiston aluetta 
- Urheilutoimikunta järjestää lapsille pienimuotoisia kilpailuja, kuten juoksukilpailu, vetovastuu 
on Sari Södermanilla ja Juha Saranpäällä. 
- Peter Remahl hankkii makkarat ja kahvit ja pullat. Kahvi keitetään valmiiksi termoksiin 
- Lavaa puutarhajätteille ei hankita tänä vuonna. 

10. 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. Koripalloteline korjataan ja pystytetään (Remahl + Kasto) 
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11. Nurmikonleikkuu 
Viimevuotiseen tapaan Paukkulanpuston nurmikonleikkuuta hoitaa Valtteri Niemi-Hukkala. 
Leikkaus suoritetaan tarpeen mukaan 8 – 10 kertaa kasvukautena. Työstä maksetaan koko 
kesältä 100 € ja polttoainekorvausta 20 €. 

12. Jäsenmaksun maksumahdollisuus käteisellä 
Viime vuoden tapaan on talkoitten yhteydessä halukkailla mahdollisuus maksaa jäsenmaksu 
käteisellä rahastonhoitajalle. 

13. Jäsentiedote. 
Seuraava jäsentiedote sisältää mm. kutsun ulkoilupäivään, tietoa tulevasta retkestä, 
siivoustalkoista, listan yhdistyksen lainattavista koneista ja maininnan siitä, että jäsenmaksu on 
mahdollista maksaa myös käteisellä ulkoilupäivän yhteydessä. Lisäksi kysytään alustavasti 
halukkuutta liittyä kaukolämpöverkkoon. 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. Tiedote jaetaan 26.4. 

14. Klapisirkkelin hankinta 
Klapisirkkelistä on ollut tiedusteluja asukkaitten taholta. Peter Remahl ja Esko Niemi-Hukkala 
ovat kartoittaneet, löytyisikö markkinoilta teknisesti ja hinnallisesti sopivaa konetta. Sopivia 
laitteita löytyi kaksi: Motonetin myymä malli 299 € ja K-raudan myymä malli 399 €. Molemmat 
ovat teknisten tietojen perusteella suorituskyvyltään samanlaisia. Päätettiin ostaa Motonetin 
myymä malli. Sirkkelin hankkii Kalevi Ala-Karjanmaa, se sijoitetaan Remahlille. Ainakin aluksi 
sitä lainataan jäsenistölle maksutta. Jos sirkkeli ehditään saada kevättalkoisiin mennessä, 
esitellään sitä silloin jäsenistölle. 

15. Muita käsiteltäviä asioita. 
Kun kaavoituspäätös tulee KHO:lta, tekee puheenjohtaja siitä lehdistötiedotteen. 

16. Seuraava kokous 
Seuraava hallituksen kokous pidetään 11.6 klo 19:00 Remahlilla. 

17. Päätös. 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19.50 

 
 
 
 

Kokouksen puolesta:  

   ______________________  
Puheenjohtaja Peter Remahl 

 

   ______________________  
Sihteeri  Esko Niemi-Hukkala 
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ESITYSLISTA 
 
 
 
HALLITUKSEN KOKOUS  3/09  19.4.09 
 
 

• 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 

• Sirkkelin hankinta 

• Muita käsiteltäviä asioita  

• Seuraava kokous 


