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1. Avaus
Puheenjohtaja Peter Remahl avasi kokouksen klo 18.10 ja toivotti kaikki tervetulleiksi.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslista
Esityslista (liitteenä) hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
5. Koneet ja laitteet
Koneita on vuokrattu jonkin verran, esim klapikonetta, pystyleikkuria ja nurm.jyrää.
Päätettiin, että oksasilppurista ei oteta vuokraa, koska se ei ole priimakunnossa.
Erkki Kasto ehdotti, että klapikoneeseen voisi lisätä aisan + mönkijän pyörän (+ pressu ja
valot), kiinnitettynä peräkärryyn.
6. L&T:n hinnat ja palvelu jätteenkuljetuksessa
Todettiin, että L&T:n hinnat ovat nousseet. Kylän asukkailta on tullut palautetta ns
ennakkolaskutuksesta > ei hyvä! Riitta Karjala pyytää jätteenkulj.tarjoukset L&T:ltä,
Ekomanilta ja Sitalta vertailua varten.
7. Paukkulan nurmikon leikkaus ja kuntoonsaattaminen
Nurmikkoa on leikattu kesän aikana. Jättiputkien hävittäminen on ”vaiheessa”. Niiden
leviäminen on estettävä, koska ne uhkaavat eläimiä ja kasveja. Lisäksi ne erittävät
kasvinestettä, joka on vahingollista ihmiselle.
Sovittiin, että Kalevi Ala-Karjanmaa tekee kirjelmän Vaasan kaupungille, joka sis. mm
Lystitien pyörätien päällystämisen ja viimeistelyn, Lystitien ajonopeudet turvallisuusriskeineen (lapset liikenteessä) ja ilmenneen melutason.

8. Ulkoilupäivä (su 21.10.2012 klo 16)
Järjestetään ulkoilupäivä-tapahtuma su 21.10.2012 klo 16 Paukkulanpuistossa. Peter
Remahl hoitaa tarjottavat ja Päivi Pitkäranta kahvituksen. Samalla keskusteltiin uuden
leikkipuiston avajaisista (mahdollisesti keväällä?). Paikalle voisi kutsua Jousmäen /
Vaasan kaupunki.
9. Jäsentiedote
Seuraava jäsentiedote sisältää mm kutsun ulkoilupäivään, tiedotuksen jäsenmaksusta,
”Muista vaalit” –osion sekä tiedon perhekirkosta / Huutoniemen kirkko 28.10.2012 klo
10. Lisäksi myös tiedot vuokrakoneiden hinnoista ja sijainnista.
10. Asevelikylän yhteiset juoksukilpailut
Purolan asukkailta on tullut palautetta, että myös Purolan alueelle pitäisi jakaa tiedote
juoksukilpailuista > Ahonpäälle ilmoitus asiasta.
11. Muut asiat
Remahl ilmoitti, että Huutoniemen kirkossa on perhekirkko su 28.10.2012 klo 10 / Purolan
kyläyhdistys. Tarjolla keittolounasta.
11. Seuraava kokous
Päätettiin, että seuraava kokous on su 3.2.2013 Remahlilla. Puheenjohtaja päätti
kokouksen klo 20.15.
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