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Läsnä  
Peter Remahl puh.joht. 

 Johanna Leskinen sihteeri 
 Laura Uutela 
 Kirsi Björkholm 
 Kirsti Melin 

Riitta Karjala 
 Pirjo Takala 
 Katja Kotanen 
 Kalevi Ala-Karjanmaa (klo 17.35 alkaen) 
 
 
1. Avaus 
Puheenjohtaja Peter Remahl avasi kokouksen klo 17.17. 
 
 
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
3. Esityslista 
Esityslista(liite 1) hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 
 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen(23.3.14) pöytäkirja. 
 
 
5. Saapunut posti ja tiedotteet 
Käytin läpi yhdistyksen saama pöytäkirja kaupungin katusuunnitelman ’Välitie välillä 
Kutojantie-Huuhkajankuja a-2078’ hyväksymisestä(liite 2). Linturaitin Välitien ylityksen 
kohdalle Huuhkajankadun risteyksen suojatie varustetaan kevyen liikenteen 
liikennevaloilla sekä keskisaarekkeella ja hidasteilla. 
 

6. Talkooavustus, toiminta-avustus ja taloustilanne 
Yhdistyksen tilillä on 1044 euroa. Yhdistyksen jäsenmaksun on maksanut 34 taloutta ja 
Kalevi on täydentänyt jäsenten osoitteita, kolmasosa osoitteista puuttui. Jäsenmaksun 



eräpäivä on huhtikuun viimeinen päivä. Talkooavustusta tullaan hakemaan 
Paukkulanpuiston suunnitelmista riippuen. Jousmäkeen ollaan yhteydessä tarkemmista 
suunnitelmista ja päätetään sen jälkeen miten edetään mm. nurmikonleikkuun kanssa. 
 
 
7. Asuntoalueiden siivous 
Siivouspäivä on su 4.5. ja siivousvälineitä jaetaan klo 11-12. Päiväkodin rakentaja Lujatalo 
on jo pyynnöstä siivonnut ympäristöön lentäneitä rakennusjätteitä. 
 
 
8. Nimenmuutos ja toiminnantarkastajan valinta 
Toinen kokous nimenmuutosta varten pidetään kirpputoripäivänä su 18.5. klo 12.30. 
Samalla valitaan toiminnantarkastaja ja hänen varahenkilönsä, ehdotuksena 
toiminnantarkastajaksi on Hannu Linna ja varahenkilöksi Jaakko Perttu. 
 
 
9. Kotisivujen uudistaminen 
Laura on tehnyt ehdotuksen uusista kotisivuista ja sivuja aletaan tehdä kesän aikana. 
Kotisivuilla voisi olla listattuna myös lenkkipolut, leikkipuistot yms. lähialueisiin liittyvää. 
Sivut voisivat sisältää tietoa alueen historiasta, esimerkiksi Jussi Kankaan historiikkeihin 
viitaten. 
 

 

10. Jäsenluettelo 
Päätettiin jatkaa Kalevin tekemällä jäsenluettelolla. 
 
 
11. Paukkulan nurmikon leikkuu 

Palataan asiaan myöhemmin mikäli on tarvetta (ks. kohta 6), nurmikon leikkuuseen pitää 
silloin hakea uusi tekijä. Mikäli leikkuu järjestetään yhdistyksen toimesta, tiedotteeseen 
voidaan laittaa maininta että samalta henkilöltä voi tilata nurmikonleikkuuta ja mainita asia 
myös facebookissa. Frisbeegolf –korit hankkiminen selvityksessä Lauralla. 
 
 
12. Kirpputoripäivä 
Kirpputori järjestetään yhdessä Asevelikylän kyläyhdistyksen kanssa 18.5. klo 11-14 
Jukolan jalkapallokentän parkkipaikalla. Riitta hoitaa Markku Ahonpään kanssa ilmoitukset 
lehtiin. Purolan kyläyhdistys hoitaa tarjoiltavat buffettiin ja pari henkilöä myös myymään. 
Kaupungille tehdään ilmoitus tapahtumasta ja varmistetaan että samaan aikaan samalla 
paikalla ei ole mitään liikuntatapahtumaa tms. 
 
 
13. Powerpark matka 
Powerpark matka järjestetään la 2.8. ja yhdistys maksaa bussin jäsenten puolesta. Kirsi 
kerää ilmoittautumiset. 
 
 
 
 
 



14. Jäsentiedote 
Tiedotteeseen tulee seuraavat asiat: kirpputori, yhdistyksen ylimääräinen kokous 
nimenmuutoksen ja toiminnantarkastajan valinnan vuoksi, Powerpark matka sekä 
mahdollisuus maksaa jäsenmaksu käteisellä kirpputorilla. 
 
 
15. Muut asiat 
1) Vaasan kaupunki ei mahdollisesti tue enää Mustasaaresta tulevaa bussilinjaa 6, uutena 
vaihtoehtona bussireitti Teeriniemeltä Välitien ja Lystitien kautta kaupunkiin.  
 
2) Kalevi selvittää Bjarne Uddin kunniajäsenyyttä. 
 
3) Liikenne- ja katuasioita: 
-Sepänkyläntien alikulkuun on saatu liikennemerkki varoittamaan mahdollisesta jäästä 
yms. 
-Oja Kokkolan tielle päin maisemoidaan  
-Betoniporsaita kaikkiin pyydettyihin tieosuuksiin ei vielä saatu vaikka ilmoitettu Jartamolle 
-Riitta on selvitellyt asfaltoinnin lupia talojen pihoille, ei vielä selkeää vastausta saatu 
 
4) Johanna lupasi tehdä geokätkön esim. Paukkulanpuistoon, joka voisi sisältää 
kuvauksen alueen historiasta. 
 
 
16. Seuraava kokous 
Ylimääräinen kokous sääntömuutosten hyväksymiseksi pidetään kirpputoripäivänä 18.5. 
klo 12.30. Seuraava kokous to 31.7. klo 18.00 Pirjo Takalan luona os. Paukkulantie 7. 
 
 
17. Päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.33.  
 
 
Kokouksen puolesta 
 
 
____________________________  __________________________ 
Peter Remahl   Johanna Leskinen 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 


