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    15.5.2012 

 

Hallituksen kokous 

 
Aika 6.5.2012 klo 18 
Paikka Kalliokatu 30, Vaasa (Remahl) 
 
Läsnä Peter Remahl puh.joht. 
 Riitta Karjala sihteeri 
 Erkki Kasto 
 Kirsti Melin 
 Harri Ala-Aho 
 Jari Kaivolahti 
 
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. Talkooavustus, toiminta-avustus ja taloustilanne 
Talkooavustusta ei haettu. Toiminta-avustusta on saatu 780 € kaupungilta. 
Rahastonhoitaja  Kalevi Ala-Karjanmaa esitteli yhdistyksen taloustilannetta. Tilin saldo on 
300 € (jäsenmaksut ovat keräämättä). 
 
5. Asuntoalueiden siivous 
Päätettiin, että omat ”nurkat” siivotaan. 

 
6. Ulkoilupäivä la 26.5.2012 klo 10-13 
Lasten urheilukilpailut; Riitta Karjala järjestää jotain, esim juoksukilpailut tms. Kaikki 
osallistujat saavat palkinnon (Peter Remahl hankkii). Peter Remahl tekee ilmoitukset 
alueelle ja laminoi ne. Kalevi Ala-Karjanmaa ja Peter Remahl laittavat ilmoitukset paikalle 
viim. 18.5. Tarjolla on makkaraa, kahvia, mehua yms. Paikalla suoritetaan myös arvonta 
(kahvia 4 pkt).  
Paukkulanpuiston tulevaisuus; Vaasan kaupungin edustaja yritetään saada paikalle (esim. 
Jousmäki, Virtanen tai Bagge). Riitta Karjala hoitaa ilmoitukset toimintapalstoille 
(Pohjalainen ja Vaasan Ikkuna).   
 
7. Kirpputoripäivä su 27.5.2012 klo 11-14 
Erkki Kasto huolehtii kirpputori-”lätkät” puistoon sekä ilmoitustaulut. Kivimäki/Vaasan 
Kuljetus Oy tuo puistoalueelle siirtolavan puutarhajätteitä varten.  
He noutavat lavan maanantaina ja tuovat toisen lavan tilalle metallin keräystä varten. 



8. Jäsentiedote 
Seuraava jäsentiedote sisältää mm kutsun ulkoilu-/talkoopäivään, ilmoituksen 
kirppispäivästä ja uuden hallituksen jäsenten yhteystiedot sekä listauksen yhdistyksen 
vuokrattavista/lainattavista koneista.  
Myös asuntomessu-matkasta Tampereelle 4.8.2012 ilmoitetaan tiedotteessa. Yhdistys 
subventoi matkan hintaa 300 €:lla ja Vaasan kaupunki myös 300 €:lla. Jäsenmaksulomake 
liitetään mukaan. Ilmoitetaan myös jäsenmaksun maksumahdollisuudesta käteisellä. 
Tiedotteet jakavat Riitta Karjala uudelle alueelle ja Valtteri Niemi-Hukkala vanhalle 
alueelle. 
 
9. Muut asiat 
- Peter Remahl esitteli Vaasan Setlementtiyhdistys ry:n Siivet-projektia (liitteenä). Se koski 
kylätalkkaritoimintaa, jossa kyläyhdistyksemme toimisi työnantajana. Työtunteja olisi 25 
h/vko. Päätimme, että emme lähde mukaan projektiin. 
- Riitta Karjala toi esille kyläläisten vaatimuksen, että Lystitien pyörätie on viimeisteltävä ja 
päällystettävä. Pyöräilijät ajavat ajoväylällä pyörätien keskeneräisyydestä johtuen. Asia on 
hoidettava liikenneturvallisuussyistä! Peter Remahl kirjoittaa ko asiasta yleisönosastolle. 
Myös Kalevi Ala-Karjanmaa tekee kirjelmän toimialajohtaja Markku Järvenojalle/Vaasan 
kaupunki. 
- Kirsti Melin ehdotti jäsenkyselyn tekemistä kylän asukkaille. Päätettiin tehdä se 
myöhemmin. 
- Harri Ala-Aho toi esille Kuokkamiehentien ja Välitien väliin rakennetusta meluvallista. 
Vallin ja Kuokkamiehentien tonttien väliin on tehty oja. Paikallisten asukkaiden mukaan 
eräät tontit tulvivat sateella, koska vesi ei mene minnekään ojasta. Kalevi Ala-Karjanmaa 
viestittää asiasta rakennuttajainsinööri Vesa Lehtiselle/Vaasan kaupunki. 
- Todettiin, että Yli-Kivistön rakennus tontteineen on ympäristöhaitta, jossa pitäisi tapahtua 
jotain näkyvää, esim. ulkoverhoilu kuntoon, ikkunat paikoilleen ja romukasat pois pihasta. 
- Keskusteltiin aurinkokennoista, joiden avulla auringon säteily muunnetaan hyödynnettä- 
väksi sähköenergiaksi. Voisi tiedustella ko asiasta heiltä, joilla on kokemuksia niistä. 
Saako kaupungilta energia-avustusta? 
 
10. Seuraava kokous 
Päätettiin, että epävirallinen kesän kokous on 14.6.2012 Riitta Karjalan luona (Keilatie 8) ja 
virallinen seuraava kokous on 7.10.2012 Remahlissa klo 18. 
 
11. Päätös 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50. 
 
Kokouksen puolesta 
 
 
____________________________  __________________________ 
Peter Remahl   Riitta Karjala 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
LIITE esityslista 
 Siivet-projekti 


