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HALLITUKSEN KOKOUS 8.2.2009 

 

Läsnä: Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa, Esko Niemi-Hukkala, Heikki Niemi, Erkki Kasto. 
 
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 
Suunnitellusta sääntömuutoksesta hallituksen kokoonpanon suhteen päätettiin 
luopua. 

5. Rahastonhoitajan puheenvuoro 
Kalevi Ala-Karjanmaa esitteli yhdistyksen taloustilannetta. Se todettiin olevan varsin 
tyydyttävä. 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 
Uudisrakentamista seurataan tiiviisti erityisesti liikennejärjestelyiden osalta. 

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

8. Vuosikokousvalmistelut 
Vuosikokous pidetään ti 16.2.2010 klo 18.30 alkaen Huutoniemen kirkon 
seurakuntasalissa.  
 
Käytännön järjestelyt: 
– ohjelma: Itelallta (ent. Posti) tulee edustajia kertomaan postinjakelun muutoksista 
Purolassa 
– kokoustila on varattu 
– Päivi Pitkäranta hoitavaa kahvinkeiton ja tarjoilun. 
– Arvotaan osallistujien kesken 4 kpl 5 € lahjakorttia 
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9. Jäsentiedote. 
Tiedote on jaettu 9.2. 

10. Hallituksen kokouksiin osallistumisen tarkistelua 
Jäsenet ovat osallistuneet hyvin menneen kauden kokouksiin. 

11. Neuvottelukunnan kokous 
Seuraava kokous on maaliskuun alussa. Siinä käsitellään mm. yhdistysten toiminta-
avustuksia. 

12. Toimintakertomuksen laadinta 
Sihteerin valmistelema toimintakertomus 2009 hyväksyttiin muutoksitta (liitteenä) 

13. Toimintasuunnitelma 2010 suunnittelu 
Sihteerin valmistelema toimintasuunnitelma 2010 hyväksyttiin muutoksitta (liitteenä) 

14. Tilintarkastus 
Tilintarkastajat ovat tarkastaneet tilinpidon ja allekirjoittavat lausunnon tämän 
kokouksen jälkeen. 

15. Paukkulan nurmikon leikkuu 
Viime vuosien tapaan nurmikon leikkuuta hoitavat Niemi-Hukkalan pojat. Työstä ja 
polttoaineesta maksetaan 120 € koko kesältä. 

16. Muita käsiteltäviä asioita. 
Purolan ja Huutoniemen yhteinen kirkkopyhä järjestetään su 21.2 klo 10.00 
Huutoniemen kirkossa, jäseniä kehotettiin osallistumaan aktiivisesti. 
 
Tiedotteen jakoa hoitaa Valtteri Niemi-Hukkala. Jaosta maksetaan 25 €/kerta. 
 
Kotisivujen päivittämiseen tarvitaan uusi henkilö. Esko ja Erkki selvittävät asiaa. 
 
Yhdistysrekisteriin täytyy tehdä muutos uuden hallituksen kokoontumisen jälkeen. 

17. Päätös. 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19.30. 

 
 
Kokouksen puolesta:  
 

  _______________________  

Puheenjohtaja Peter Remahl 
 

  _______________________  

Sihteeri  Esko Niemi-Hukkala 
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ESITYSLISTA 
 
 

HALLITUKSEN KOKOUS  1/10   14.02.2010 

 
- Kokouksen laillisuus ja päätösvalta     

- Esityslistan hyväksyminen      

- Edellisen kokouksen asiat ja pöytäkirja 

 

- Rahastonhoitajan puheenvuoro 

- Tilitiedot 

- Tilinpäätös 

- Laitevuokrat ja jäsenmaksut € - ehdotus 

- Talousarvio 2010 

- Kaavoitustyön terveiset 

- Hiihtokilpailut 

 

- Vuosikokousvalmistelut.   

- Tilanvaraus ja laitteet.  ehd. ti 16.2  klo 18:00 

- Kahvinkeitto  

- Ohjelma, asia.  

- Arvat ja palkinnot  

- Jäsentiedote 

 

- Hallituksen jäsenten kokouksiin osallistumisen tarkistelua 

- Neuvottelukunnan kokous  

- Toimintakertomuksen laadinta 2009 

- Toimintasuunnitelman suunnittelu 2010 

-   Tilintarkastus  
 

- Nurmikon leikkuu 

- Muita käsiteltäviä asioita 
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TOIMINTASUUNNITELMA 2010 

 

1. Yhdistys jatkaa toimintaansa asukkaiden yleisenä edunvalvojana. 

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

3. Uudisrakentamisen etenemistä seurataan tiiviisti pitäen erityisesti silmällä liikennejärjestelyjen 
toteutusta. Kadunhoidon jatkumista vähintään nykyisellä tasolla seurataan. 

4. Paukkulanpuistoa hoidetaan edelleen talkoilla.  

5. Työvälineiden yms. lainausta jatketaan. 

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

7. Urheilukilpailuja järjestetään lapsille ulkoilupäivien yhteydessä. 

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

9. Tutkitaan ja kehitetään vaihtoehtoisia ja uusiutuvan energian muotoja lämmitysjärjestelmiin 

 

Esko Niemi-Hukkala 
sihteeri 
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TOIMINTAKERTOMUS 2009 

 

1. Asukkaiden edunvalvontaa on edelleen jatkettu. 

2. Hallitus on kokoontunut neljä kertaa. Vuosikokous on pidetty helmikuussa. 

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

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

5. On osallistuttu kaupungin järjestämiin kaavoitusta ja tiejärjestelyjä koskeviin infotilaisuuksiin ja 
osallistuttu asukasyhdistysten neuvottelukunnan kokoukseen. 

6. Yhdistyksen tiedottamista ja yhteydenpitoa on jatkettu mm. internet-kotisivuilla 

(www.purolankylayhdistys.fi). 

7. Työkoneita yms. on edelleen lainattu jäsenille omakustannushintaan. 

8. Järjestetty yhteistyössä seurakunnan kanssa kyläkirkko, ”purolalaisten kirkkopyhä” 15.2. 

9. Kaupungilta on saatu toiminta-avustusta 580 € 

 

 

Esko Niemi-Hukkala 
sihteeri 

 

http://www.purolankylayhdistys.fi/
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Purolan kyläyhdistys ry - Bobäck 
byaförening rf 

       

       Talousarvio 2010 
    

       

       

       Tulot: 
      

       kaupungin avustus 
   

1000 
 talkooraha kaupungilta Paukkulanpuistoon 

 
500 

 jäsenmaksut 
   

550 
 vuokratulot työvälineistä ym. 

  
100 

 

     
2150 

 

       Kulut: 
      

       tiedottaminen 
   

300 
 pankin palvelumaksut 

  
24 

 kilpailujen palkinnot ja kulut 
  

150 
 talkoiden ja kylätapahtumien järjestäminen 

 
450 

 Paukkulan alueen kehittäminen 
  

600 
 polttoaineet ja huolto / työvälineet 

 
100 

 lainaustoiminnan kehittäminen 
  

380 
 puhelnmaksut ja muut kulut 

  
146 

 

     
2150 

 

       

       

       Vaasa 14.2.2010 
     

       

       

       Kalevi Ala-Karjanmaa 
     rahastonhoitaja 
     

 


