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1. Avaus
Puheenjohtaja Peter Remahl avasi kokouksen klo 18.15 ja toivotti kaikki tervetulleiksi.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslista
Esityslista (liitteenä) hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
4. Hallituksen järjestäytyminen
Varapuheenjohtajaksi valittiin Erkki Kasto ja sihteeriksi Riitta Karjala. Rahastonhoitajana
jatkaa Kalevi Ala-Karjanmaa. Asukasyhdistyksien neuvottelukunnan edustajana jatkaa
Peter Remahl. Kokouksien kokoonkutsujana toimii Peter Remahl. Kokoonkutsuminen
tapahtuu tekstiviestitse viimeistään 2 päivää ennen kokousta.
5. Vuosikokouksessa esiin tulleita asioita
- Aulis Ojanperä toivoi, että uuden alueen asukkaiden kanssa saataisiin jotain yhteistä
aikaiseksi, esim. leikkikentän/puiston suunnittelua yhdessä.
- Kirsti Melin ehdotti, että samassa tilaisuudessa voisi kysellä asukkaiden odotuksia
kyläyhdistyksen toiminnan suhteen.
- Marika Kuusi-Kotimäki ehdotti, että yhteisessä tilaisuudessa voisi olla myös Vaasan
kaupungin edustajia paikalla, esim viheryksikön Timo Jousmäki, rakennusvalvonnasta joku
ja alueen arkkitehti Aila Virtanen. Heille saisi esittää kysymyksiä.
- Päätettiin hankkia tehokkaasti uusia jäseniä, varsinkin uudelta alueelta.
- Päätettiin, että klapikonetta vuokrataan veloituksetta jäsenille.
- Kalevi Ala-Karjanmaa lupautui tekemään jäsenluettelon.
- Jorma Paananen toi esille, että jäsenistö haluaa tiedon päätöksestä Yli-Kivistön asiassa.

6. Vuokrakoneiden hinnoittelu
Hinnat jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille.
Lehtipuhallin 3 €/vrk
Nurmikon pystyleikkuri 5 €/vrk
Puutarhajyrsin 6 €/vrk
Klapisirkkeli 10 €/vrk
Iso kahvinkeitin, 2 l 5 €/vrk

Klapikone (veloituksetta)
Alumiinitikkaat, 8 m (veloituksetta)
Pumpputermokset, 2 l (veloituksetta)

7. Tiedotteen jakaja
Tiedotteet vanhalle alueelle jakaa Valtteri Niemi-Hukkala ja uudelle alueelle Riitta Karjala.
8. Jäsentiedote
Seuraava jäsentiedote sisältää mm kutsun ulkoilu-/talkoopäivään, ilmoituksen
kirppispäivästä ja uuden hallituksen jäsenten yhteystiedot sekä listauksen yhdistyksen
vuokrattavista/lainattavista koneista. Jäsenmaksulomake liitetään mukaan. Tiedote jaetaan
vapun jälkeen.
9. Kulukorvaukset
Rahastonhoitajan nettiyhteydestä ja pankkiasioiden hoitamisesta korvataan 10 €/v Kalevi
Ala-Karjanmaalle. Valtteri Niemi-Hukkalalle maksetaan nurmikonleikkauksesta 120 €/kesä
sekä tiedotteiden jakamisesta vanhalle alueelle 25 €/kerta. Sihteeritöihin tarvittavasta
nettiyhteydestä ja tiedotteiden jakamisesta uudelle alueelle korvataan Riitta Karjalalle
30€/v. Esko Niemi-Hukkala jatkaa internetsivustojen ylläpitoa.
10. Muut asiat
- Päätettiin, että Paukkulan puistossa pidettävä ulkoilu-/talkoopäivä on lauantaina
26.5.2012 klo 10-13. Tarjolla on kahvia, mehua, pullaa ja makkaraa. Kirppispäivä on
sunnuntaina 27.5.2012 klo 11-14.
- Erkki Kasto järjestää siirtolavan Paukkulan puistoon ajalle 25.-26.5. (Vaasan
Kuljetus/Kivimäki). Purolan asukkaat saavat viedä lavalle puutarhajätettä, ei kuitenkaan
jätesäkeissä. Kasto hankkii myös lavan metallin keräystä varten (Rautavaara/Jouko
Vuorinen) ajalle > toukokuun viimeinen viikko. Ei kustannuksia yhdistykselle. Lavaan
laitettava ohjeet, mitä sinne saa viedä.
- Asuntomessumatka Tampereelle tehdään lauantaina 4.8.2012.
11. Seuraava kokous
Päätettiin, että seuraava kokous on 6.5.2012 klo 18 Remahlilla.
12. Päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.
Kokouksen puolesta
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