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Hallituksen kokous 

 
Aika 15.03.2015 klo 17.00  
Paikka Pasmatie 1, Vaasa (Kotanen) 
 

Läsnä  
Peter Remahl puh.joht. 

 Johanna Leskinen sihteeri 
 Laura Uutela 

Riitta Karjala 
 Kalevi Ala-Karjanmaa 
 Kirsi Björkholm 
 Katja Kotanen 
 Kirsti Melin 
 Katriina Angervo 
 Pirjo Takala (klo 18 asti) 
 
1. Avaus 
Puheenjohtaja Peter Remahl avasi kokouksen klo 17.25. 
 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
3. Esityslistan hyväksyminen 
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 
 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.  
 
 
5. Hallituksen järjestäytyminen 
Hallitus järjestäytyi vuodelle 2015 seuraavasti 
 -varapuheenjohtaja: Laura Uutela 
 -sihteeri: Johanna Leskinen 
 -rahastonhoitaja: Kalevi Ala-Karjanmaa 
 -jäsenrekisterinhoitaja: Riitta Karjala 
 -asukasyhdistyksien neuvottelukunnan edustaja: Peter Remahl 

-hallituksen koolle kutsuja: 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. 
Jäsenrekisterin tiedot aletaan päivittää jatkossa kolme kertaa vuodessa (esim. 30.4 / 31.7. 
/ 31.12.) ja Kalevi toimittaa tiedot Riitalle rekisterin ylläpitoa varten. Riitta myös jatkaa 
tiedottamista yhdistyksen puolesta esim. sanomalehtiin ja radioon. 
 
 
6. Vuosikokouksessa esiin tulleita asioita 
Vuosikokouksessa nostettiin esille tarve parantaa Purolan uusien bussipysäkkien(n. 5kpl) 
ja päiväkodin hidasteen turvallisuutta, Kalevi laatii näistä kirjelmän kaupungille. Tämän 
lisäksi hallitus tukee hanketta liikennevalojen saamiseksi Keskuskadun ja Kuninkaantien 
risteykseen(Siwan risteys) Huutoniemellä, aloite on noussut Asevelikylän koulun facebook 
-ryhmästä ja edennee sitä kautta. 
 
 
7. Vuokrakoneiden hinnoittelu 
Vuokrakoneiden hinnoittelu pidetään ennallaan. 
 
 
8. Tiedotteen jakaja 
Tiedotteen jakajana jatkaa Johanna Kotanen. 
 
 
9. Retki maailmanperintöalueelle 
Retki maailmanperintöalueelle järjestetään sunnuntaina 26.4., lähtö Paukkulanpuistosta 
klo 10 ja paluu n. klo 14. Retken hinnaksi sovittiin 10 eur/aikuinen ja lapset ilmaiseksi (alle 
18v.). Retken kokonaishinta yhdistykselle on 500 euroa, joka sisältää opastuksen, bussin 
ja nokipannukahvit perillä. Sari Saarikoski/Kvarkens Relax hoitaa opastuksen ja kahvien 
lisäksi myös bussin varauksen. Vähimmäisosallistujamäärä retkelle on 20 henkilöä, Kirsi 
kerää ilmoittautumisia sähköpostiin purola11@gmail.com. Osallistujamäärä vahvistetaan 
Sarille viikkoa ennen retkeä. 
 
Kävelyreitti Bodvattnetin ympäri on n. 3,5 km maastossa, mutta osallistujien ei ole pakko 
kävellä reittiä ympäri, vaan tornin (Saltkaret) lähistöllä olevalta nuotiopaikalta voi 
halutessaan kävellä myös takaisin linja-autolle kiertämättä koko reittiä (esim. pienten 
lasten kanssa). 
 
 
10. Kirpputoripäivä 
Kirpputoripäiväksi sovittiin la 16.5. klo 11-14 Paukkulanpuistossa. Yhdistyksen facebook -
ryhmään luodaan myös tapahtuma, jonne halukkaat voivat ilmoittaa osoitteensa 
samanaikaista pihakirppistä varten. Riitta järjestää poniratsastuksen Paukkulanpuistoon 
kirpputoripäiväksi. Laura, Kirsi ja Katja tilaavat kirpputoria varten 3kpl yksipuolista ja 1kpl 
kaksipuolista muovikylttiä joilla voidaan mainostaa kirpputoria teiden varsilla jatkossakin. 
Teksti voi koosta riippuen olla esim. ”KIRPPIS LA / KLO 11-14 / PAUKKULAN-
PUISTOSSA”. 
 
 
 



11. Powerpark matka 
Powerpark matkan päiväksi sovittiin la 8.8. ja hinnaksi 10eur/talous. 
 
 
12. Siivouspäivä 
Purolan siivouspäivä järjestetään sunnuntaina 3.5., jolloin Paukkulanpuistossa jaetaan 
jätesäkkejä klo 11-12 ja niiden palautus on klo 14-15. Yhdistys tarjoaa siivouspäivän 
osallistujille makkaraa ja mehua. 
 
 
13. Jäsentiedote 
Seuraavaan tiedotteeseen laitetaan uuden hallituksen tiedot, jäsenmaksulomake, 
maailmanperintöretki, siivoustapahtuma, kirpputoripäivä, maininta Powerpark –matkasta 
sekä vuokrakoneet ja niiden hinnoittelu.  
 
 
14. Kulukorvaukset 
Kulukorvaus tiedotteen jakamisesta on 50eur/kerta. 
 
 
15. Kotisivut 
Käytiin läpi uusien kotisivujen tarpeita sivujen tekijän Harri Lehtisen kanssa. Esko Niemi-
Hukkala(esko.niemi-hukkala@vamk.fi) on ylläpitänyt nykyisiä sivuja INT2000 palvelun 
kautta, jonka hinta on 60eur/vuosi. Uuden palvelun hinta on alle 100eur/vuosi ja palvelua 
voidaan haluttaessa vaihtaa. Harri on Eskoon yhteydessä tietojen (esim. kokouspöytäkirjat 
ja valokuvat) siirrosta vanhoilta kotisivuilta uusille sivuille ja muistitikuille. Uudet sivut 
saadaan testaukseen parin viikon sisällä. Harri jatkaa myös yhdistyksen uuden logon 
kehittelyä. 
 
Uusille sivuille tehdään ajankohtaista osio, jonne voidaan laittaa tiedotteet ja päivittää 
useammin ajankohtaisia tekstejä ja kuvia. Ilmoittautumiset –osiossa voi ilmoittautua retkille 
ja tapahtumiin, samalla kaavakkeella olisi hyvä pystyä ilmoittamaan useampi henkilö 
(aikuiseksi lasketaan yli 18v. ilmoittautumisissa). Ilmoittautumisen yhteydessä kerätään 
henkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, jonne järjestelmä lähettää vahvistuksen 
ilmoittautumisesta. Ohje jäseneksi liittymisestä lisätään myös kotisivuille. 
 
 
16. Muut asiat 
1)Frisbeegolfkorit kiinnitetään Paukkulanpuistoon ja tarvittaessa Laura pyytää siihen 
hallituksesta apuvoimia. 
2)Aitaa kaadettu Paukkulantien ja Keskuskadun risteyksestä, näkyvyys parantunut. 
Purolan alueella kaadettu myös muita liikennettä haittaavia puita kaupungin kanssa tehdyn 
liikennekatselmuksen seurauksena.  
 
 
 
 
 
 
 



 
17. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen 
Seuraava kokous su 9.8. klo 17.00 Pirjo Takalan luona (hallituksen kesäkokous), os. 
Paukkulantie 7. Kokouksessa otetaan hallituksen yhteiskuva. 
 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.  
 
 
Kokouksen puolesta 
 
 
____________________________  __________________________ 
Peter Remahl   Johanna Leskinen 
puheenjohtaja   sihteeri 


