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Hallituksen kokous
Aika
Paikka

23.3.2014 klo 17
Kiikkutie 3, Vaasa (Leskinen)
Läsnä
Peter Remahl
puh.joht.
Johanna Leskinen
sihteeri
Laura Uutela
Kirsi Björkholm
Kirsti Melin
Riitta Karjala
Kalevi Ala-Karjanmaa
Pirjo Takala
Katja Kotanen

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 lisäyksellä yhdistyksen
nimenmuutoksen käsittelystä.
4. Hallituksen järjestäytyminen
Hallitus järjestäytyi seuraavasti:
-puheenjohtaja: Peter Remahl
-varapuheenjohtaja: Laura Uutela
-sihteeri. Johanna Leskinen
-rahastonhoitaja: Kalevi Ala-Karjanmaa
-asukasyhdistyksen neuvottelukunnan edustaja: Peter Remahl
-toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja valitaan myöhemmissä
kokouksissa
-hallituksen kokoonkutsuja: Peter Remahl.

Sovittiin että jatketaan aiempaa tapaa hallituksen koolle kutsumisessa, eli Peter lähettää
muistutusviestin hallituksen jäsenille muutamaa päivää ennen kokousta ja esityslista
jaetaan muutamaa päivää ennen sähköpostissa ja yhdistyksen facebook-sivuilla.
5. Vuosikokouksessa esiin tulleita asioita
Liikenneasiat
-Kalevi laittanut kaupungille kirjelmän kaupungille betoniporsaan saamikseksi Solmutien ja
Lankatien päähän läpiajon estämiseksi. Vastaavanlainen tarvitaan myös Paukkulantien ja
Lystitien välisen pyörätien päähän.
-Kirjelmässä
-Haukankadun kulmaan ehdotettu hidaste on hylätty kaupungin käsittelyssä
-Kaupungille on ilmoitettu Sepänkyläntien alikulkutunneliin tarvittavista liikennemerkeistä
varoittamaan esim. jäästä talvella
-Kalevi ja Laura ovat toimittaneet muistutukse Välitien katusuunnitelmiin ennen 11.3.
kaupungille
-Paukkulanpuistoon tarvittavat muutokset(reuna-alueen tasaus ja kivituhkan levitys
jalkapallokentälle) otetaan uudestaan esille kaupungin kanssakun puistotyöt etenevät
Facebook sivut
-Yhdistyksen facebook sivuille voidaan lisätä eri lämmitysvaihtoehdoista kertovia tietoja.
Jäsenrekisteri
-Jäseniä pyydetään jatkossa ilmoittamaan jäsenmaksuissa nimi ja osoite viiteen sijasta,
jotta saataisiin luotettavampi jäsenluettelo. Jäsenrekisterin pitäjä täytyy myös valita.
6. Vuokrakoneiden hinnoittelu
Tiedot lisätty facebook sivuille, Johanna siirtää tiedot myös yhdistyksen nettisivuille.
7. Jäsentiedotteen jakaja
Jäsentiedotteen jakajana jatkaa Kimi Björkholm. Tiedotteita mennyt n.400 kpl kerralla.
Multiprintissä kulut 41eur/350kpl.
8.Jäsentiedote
Seuraavaan jäsentiedotteesseen laitetaan seuraavat asiat:
-Koneiden ja laitteiden vuokraus
-Yhdistyksen hallituksen esittely
-Jäsenmaksulomake
-Siivoustapahtuman ja kirpputorin tiedot
-Powerpark matkan ennakkotiedot
-Pyyntö lähettää yhdistykselle kuvia ja tarinoita Purolasta (jos mahtuu
tiedotteeseen mukaan)
9. Kulukorvaukset
Säilytettiin ennallaan.

10. Yhdistyksen nimenmuutos
Vuosikokouksen ehdotettuun nimeen tehtiin pieniä muutoksia ruotsinkielisen nimen
selventämiseksi
Vaasan Purolan kyläyhdistys ry,
Vasa Bobäck byaförening rf
Tämä ehdotus käsitellään kirpputoripäivänä pidettävässä virallisessa kokouksessa.
10. Edellisen kokouksen asiat ja pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen hallituksen kokouksen (2.2.2014) pöytäkirja. Riitta tuo
vuosikokouspöytäkirjan hyväksyntöineen seuraavaan hallituksen kokoukseen.
11. Muut asiat
1) Kirpputori järjestetään yhdessä Asevelikylän kyläyhdistyksen kanssa 18.5. klo 11-14
Jukolan jalkapallokentän parkkipaikalla.
2) Facebook perehdytys, Kirsi katsoo Kirstin kanssa.
12. Seuraava kokous
Seuraava kokous on su 27.4.2014 klo 17 Kirsti Melinin luona, os. Ylimäentie 7.
13. Päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.02.
Kokouksen puolesta
____________________________
Peter Remahl
puheenjohtaja

__________________________
Johanna Leskinen
sihteeri

