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1. Avaus
Puheenjohtaja Peter Remahl avasi kokouksen klo 17.15.
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.
Peter ottaa yhteyttä Asevelikylän kyläyhdistykseen yhteistyöpalaverin järjestämiseksi.
Frisbeegolfkorien hankkimista Paukkulanpuistoon selvitetään uudelleen kun puiston
kunnostus on tehty.
Suomen Kotiseutuliitosta tullut mainos käytiin lyhyesti läpi ja todettiin että kyläyhdistyksellä
ei ole aikeita liittyä sen jäseneksi.

5. Tilinpäätös ja talousarvio
Rahastonhoitaja Kalevi Ala-Karjanmaa esitteli laatimaansa tilinpäätöstä ja talousarviota
vuodelle 2014 läpi (ks. liite).
Yhdistyksen tulot 2074,88 euroa tilivuodelle 2013 koostuvat pääasiallisesti
jäsenmaksuista(n.140 jäsentä), avustuksista(kaupungin toiminta-avustus ja avustus
ruohonleikkuuseen) sekä muista tuloista (mm. vuokrat yhdistyksen puutarhatyökaluista ja
laitteista). Tilivuoden 2013 menot 1752,90 euroa koostuvat mm. tapahtumakuluista
(jäsenille järjestetty Powerpark –matka, tarjoilut tapahtumissa yms.), kokous- ja
tiedotuskuluista, pankkikuluista ja muista kuluista. Voitto vuodelta 2013 on 321,98 euroa.
Talousarviossa vuodelle 2014 tuloja ja kuluja arvioitiin muodostuvan 3000 euroa. Tuotot ja
kulut on arvioitu muodostuvan samanlaisista eristä kuin vuonna 2013. Tuottojen osalta
yhdistyksen jäsenmaksua sovittiin korotettavan 10 euroon vuodessa per perhe. Kalevi
laatii vuoden 2014 tukianomuksen kaupungille. Kulujen osalta on varauduttu yhdistyksen
nettisivujen uusimiseen.
Yhdistyksen puutarhatyökalut ja laitteet sekä niiden vuokra on ilmoitettu yhdistyksen
nettisivuilla ja Kirsi Björkholm on siirtänyt tiedot myös yhdistyksen facebook –ryhmään.
Wasatradelta laitevuokrista saatavat jäsenalennukset ovat myös facebook –sivuilla.
6. Hiihtokilpailut
Peter kysyy Asevelikylän kyläyhdistykseltä aikeista järjestää hiihtokilpailut, Purolan
kyläyhdistys voi olla mukana järjestämässä tapahtumaa haluttaessa.
7. Vuosikokous
Vuosikokous sovittiin järjestettäväksi Asevelikylän koululla to 6.3. klo 18.00. Kahvitarjoilu
aloitetaan klo 17.30. Johanna kysyy tilaisuuteen puhujaksi Purolan uuden päiväkodin
johtajaa Minna Herttua-Niemeä ja Peter Irti Huumeista Ry:n Anne Salovaara-Keroa.
8. Yhdistyksen nimenmuutos
Yhdistyksen nimi halutaan muuttaa muotoon Vaasan Purolan kyläyhdistys ry. / Bobäck
byaförening rf. i Vasa. Suomessa toimii muitakin kyläyhdistyksiä samalla nimellä mikä on
aiheuttanut sekaannuksia Patentti- ja rekisterihallituksen sekä pankin kanssa. Kalevi
tarkistaa yhdistyksen säännöistä riittääkö 1 vai 2 kokousta nimen muuttamiseen.
Tiedotteissa jatketaan vanhan nimen käyttöä, ainoastaan virallinen rekisteröity nimi
muutetaan.
9. Jäsentiedote
Seuraava jäsentiedote on tarkoitus jakaa viikon 8 lopulla sisältäen
-Vuosikokouksen ajankohta ja tiedot (ks. kohta 7)
-Kyläyhdistyksen nimenmuutos (ks. kohta 8)
-Laskiaistapahtuma ti 4.3. klo 17.30, tapahtuman sisältö ja paikka vielä päättämättä.
Alustavasti keskusteltiin rusettiluistelun järjestämisestä, mutta suunnitelmia joudutaan

luutavasti muuttamaan. Kalevi tekee huvilupa-ilmoituksen kaupungille kun päätös
tapahtumasta tehdään.
-Pyydetään Purolan asukkaita lähettämään kuvia ja tarinoita alueen historiasta (ks. kohta
15)
10. Hallituksen jäsenten kokouksiin osallistuminen
Todettiin että hallituksen kokouksissa on ollut hyvin osallistujia.
11.Neuvottelukunnan kokous
Peter järjestää neuvottelukunnan kokouksen lähiaikoina.
12. Toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman laadinta
Johanna laatii toimintakertomuksen vuodelta 2013 ja toimintasuunnitelman vuodelle 2014.
Toimintasuunnitelmaan laitetaan mm.yhdistyksen kirpputorit ja Powerpark -matka
lauantaina 2.8.2014. Lisäksi suunnitellaan jäsenille jokin virkistysmatka.
13. Kotisivut ja facebook
Laura oli tutkinut mahdollisuutta ottaa käyttöön ilmainen yhdistysavain.fi –nettisivut
yhdistykselle. Mikäli yhdistysavain.fi kautta halutaan lisätoimintoja, kustannus on n. 150200 euroa vuodessa. Nykyiset nettisivujen hinta on 4 euroa /kk int2000.net –palvelun
kautta.
Harri kysyy tutultaan mahdollisuudesta siirtää kotisivut uuteen versioon. Uuteen versioon
halutaan siirtää aiempien kotisivujen tietoja (esim. pöytäkirjat, valokuvat) ja uusilla sivuilla
haluttaisiin olevan myös uutiset, kalenteri ja palaute –toiminto.
14. Hankintaehdotuksia / poistoja
Ei muutoksia.
15. Muut asiat
1) Kirsti Melin ehdotti että aletaan keräämään tarinoita ja valokuvia Purolan historiasta.
Kirsti ottaa yhteyttä Purolan historiaa hyvin tunteviin henkilöihin ja kerää tietoja esim.
Purolan Atlaksesta.
2) Katukirppiksiä ei aleta järjestämään yhdistyksen toimesta, Paukkulanpuiston kirpputorit
riittäviä.
16. Seuraava kokous
Seuraava kokous on su 23.3.2014 klo 17 Johanna Leskisen luona, os. Kiikkutie 3.

17. Päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.
Kokouksen puolesta
____________________________
Peter Remahl
puheenjohtaja

__________________________
Johanna Leskinen
sihteeri

