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Hallituksen kokous 

 
Aika 5.5.2013 klo 18 
Paikka Kalliokatu 30, Vaasa (Remahl) 
 
Läsnä Peter Remahl puh.joht. 
 Johanna Leskinen sihteeri 
 Riitta Karjala 
 Kalevi Ala-Karjanmaa 
 Kirsi Björkholm 
 Pirjo Takala 
 Harri Ala-Aho 
 Erkki Kasto 
 
 
1. Avaus 
Puheenjohtaja Peter Remahl avasi kokouksen klo 18.15. 
 
 
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
3. Esityslista 
Esityslista (liitteenä) hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 
 
4. Edellisen kokouksen asiat ja pöytäkirja  
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Jatkettiin keskustelua liikenneasioista, 
aiemman yhteydenoton perusteella kadunnimet on saatu Kutojantielle, mutta Ylimäentielle 
ei saada läpiajon kieltävää kylttiä edes väliaikaisesti. Kutojantie pitäisi saada paikattua ja 
samalla lanattua ja suolattua, kuten myös kaikki uuden alueen 1 ja 2 tiet (esim. Keilatie, 
Kiikkutie ja Palikkatie). Uuden alueen pyörtie pitäisi myös päällystää. Kalevi sopii Klaus 
Koivulan kanssa liikennekatselmuksen alueella, esim. Ojatien ja Sepänkyläntien risteyksen 
puita olisi hyvä karsia näkyvyyden parantamiseksi. Lisäksi olisi hyvä saada nopeusnäyttöjä 
Sepänkyläntielle sekä keskustella tien ylityskohdista. Sepänkyläntien alikulkutunnelin 
vesiongelmaa ei ole myöskään vielä ratkaistu. 
 
 
 
 



5. Saapunut posti ja tiedotteet 
Vaasan kaupungilta tullut kyläyhdistykselle kutsu valtakunnalliseen pyöräilytapahtumaan 
vkolla 20 sekä Pidä Vaasa siistinä – Poimi roska päivässä -hankkeen siivoustapahtumaan 
tiistaina 14.5. Päätettiin että kyläyhdistys ei osallistu tapahtumiin. 
 
 
6. Talkooavustus, toiminta-avustus ja taloustilanne 
Yhdistyksen taloustilanne on hyvä, uusia jäseniä on liittynyt yhdistykseen paljon. 
Kaupungilta anotaan talkooavustusta 300 euroa nurmikonleikkuuseen. Toiminta-avustus ei 
ole vielä tullut. 
 
7. Asuntoalueiden siivous  
Ei sovittu erityisiä toimenpiteitä asuntoalueiden siivoamiseksi kyläyhdistyksen toimesta.  
 
 
8. Uuden leikkipuiston avajaiset 
Uuden Purolan leikkipuiston avajaiset sovittiin pidettäväksi la 25.5. klo 10.00. Riitta pyytää 
Timo Jousmäkeä osallistumaan avajaisiin ja Peter pitää avajaispuheen. Pyydetään myös 
kaupungilta joku ohjeistamaan puiston kuntoiluvälineiden käyttöä. Harri pyytää Terhi 
Ekolaa tekemään jutun Pohjalaiseen ennen avajaisia ja samaan juttuun halutaan maininta 
myös kirpputorista. Kirsi järjestää lapsille avajaisiin perinneleikkejä ja kyläyhdistys tarjoaa 
makkaraa osallistujille. Peter järjestää tarjoilut. 
 
Leikkipuiston virallinen nimi kyltissä on Edvininpolun leikkialue, mutta sitä pidettiin 
harhaanjohtavana. Kokouksen jälkeen Riitta oli yhteydessä viheralueyksikön Marjo 
Lammiin, joka antoi luvan käyttää puistosta nimeä Purolan leikkipuisto. 
 
 
9. Paukkulanpuiston nurmikon leikkuu 
Paukkulanpuiston nurmikon leikkaajaksi on valittu Juuso Ala-Aho. Korvauksena 
leikkauksesta maksetaan 50 euroa / kerta. Seuraavaan tiedotteeseen voidaan laittaa 
Juuson yhteystiedot nurmikonleikkuun tilaamista varten omakustanteisesti, Peter 
varmistaa tämän. 
 
 
10. Kirpputoripäivä 
Kirpputoripäivä on tarkoitus pitää Paukkulanpuistossa su 26.5. klo 11-14. Asevelikylässä 
on samana päivänä myös kirpputori klo 10 alkaen, Peter kysyy Asevelikylän 
kyläyhdistykseltä mahdollisuutta mainostaa kirpputoreja yhdessä. Kirpputorista laitetaan 
laminoidut tiedotteet(15kpl) valotolppiin, Erkki lupasi hoitaa tämän. Riittaa ottaa yhteyttä 
Yle Pohjanmaa, Vega ja Vaasa –radioihin ja pyytää mainostamaan kirpputoripäivää siellä. 
Riitta hoitaa ilmoitukset myös Pohjalaiseen ja Vaasaan ikkunaan. Kirpputorille tuodaan 
omat pöydät ja tavarat, paikka on ilmainen. Peter järjestää tarjoilun (makkaraa, mehua ja 
kahvia) kirpputorille. 
 
 
11. Powerpark matka 
Powerpark matkan ajankohdaksi päätettiin la 3.8., lähtö Paukkulanpuistosta klo 10. Kirsi 
kerää sitovia ilmoittautumisia kesäkuun loppuun mennessä. Ehdotettiin että kyläyhdistys 
maksaa bussin(budjetti esim. 500 euroa) ja osallistujat maksavat itse sisäänpääsyt ja 



rannekkeet, mutta bussin hinta täytyy selvittää kun osallistujamäärä on selvillä. Riitta ottaa 
yhteyttä Powerparkiin ja kysyy ryhmien ennakkovarauksista. Kaikilla lapsilla pitää olla 
nimetty huoltaja mukana. 
 
 
12. Jäsentiedote 
Jäsentiedote julkaistaan noin viikkoa ennen 25-26.5. viikonloppua, jotta siihen saadaan 
maininta kirpputorista ja puiston avajaisista. Tiedotteeseen laitetaan tietoa myös 
Powerpark –matkasta ja jäsenmaksumahdollisuudesta. 
 
 
13. Muita asioita 
- Paukkulanpuiston suunnitelmissa ei ollut huomauttamista 
- Kyläyhdistyksen ilmoitustaulut täytetään, Riitalle avaimet tätä varten 
- Albertintiellä on kaatopaikka maiden poisajoa varten 
- Aurinkokeräimistä ollut juttua Vaasan ikkunassa, voitaisiin joskus pyytää esittelyä 
aiheesta 
- Riitta teki ryhmäpostiviestin kaikille hallituksen jäsenille 
 
 
14. Seuraava kokous 
Seuraava kokous on su 6.10.2013 klo 18 Kirsi Björkholmin luona, os. Kutojantie 10. Uutta 
kokousta ei pidetä ennen puiston avajaisia ja kirpputoripäivää. 
 
 
15. Päätös 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10.  
 
 
Kokouksen puolesta 
 
 
____________________________  __________________________ 
Peter Remahl   Johanna Leskinen 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 


