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Hallituksen kokous
Aika
Paikka

31.01.2016 klo 17.00
Kiikkutie 3, Vaasa (Leskinen)

Läsnä
Peter Remahl
puh.joht.
Johanna Leskinen
sihteeri
Kalevi Ala-Karjanmaa rahastonhoitaja
Riitta Karjala
Katriina Angervo
Katja Kotanen
Pirjo Takala
Harri Ala-aho

1. Avaus
Puheenjohtaja Peter Remahl avasi kokouksen klo 17.28.

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 (27.09.2015) pöytäkirja.

5. Rahastonhoitajan puheenvuoro
Tilitiedot
Yhdistyksen tilillä on 2200 euroa, IKEA-matkan peruuntuminen jätti yhdistyksen kassaan
suunniteltua enemmän rahaa.
Tilinpäätös

Rahastonhoitaja esitteli tilinpäätöksen kokouksessa (ks. liite 1). Yhdistys on saanut
jäsenmaksuja vuonna 2015 1701 euroa, kaupungin avustusta 740 euroa ja tuloja
jäsentapahtumista 379 euroa. Kuluerät koostuvat jäsentapahtumista, kokous- ja
tiedotuskuluista, muista kuluista sekä pankkikuluista. Yhdistyksen puutarhajyrsin on myyty
tilikauden aikana ja poistoja on tehty 75 euroa.
Talousarvio 2016
Talousarvio työn alla.
Toiminnantarkastus
Tarkastus valmistuu vuosikokoukseen suunnitelmien mukaisesti.
Tukianomus
Tukianomus on jätetty kaupungille, haettu 1500-2000 euroa vuodelle 2016.

6. Sihteerin puheenvuoro
Toimintakertomuksen laadinta
Käytiin läpi ehdotus vuoden 2015 toimintakertomukseksi (ks. liite 2)
Hallituksen jäsenten kokouksiin osallistuminen
Hallituksen kokoukset ovat olleet aina vuonna 2015 päätösvaltaisia ja hallituksen jäsenet
ovat aktiivisesti osallistuneet kokouksiin.
7. Yhdistyksen kotisivut ja facebook -ryhmä
Yhdistyksen facebook –ryhmä on Vaasan aktiivisin asukasyhdistysryhmä. Yhdistyksen
kotisivujen uudistaminen on kesken, pyydetään varapuheenjohtajaa(Laura Uutela)
olemaan yhteydessä sivujen tekijään, jotta saataisiin uudet sivut pian valmiiksi. Vanhat
kotisivut on tehty ohjelmalla(MS Frontpage), jota ei ole enää saatavilla ja jota ei ole
mahdollista asentaa uudempiin tietokoneisiin. Kotisivujen uudistaminen lähiaikoina on
tämän vuoksi välttämätöntä.

8. Vuosikokousvalmistelut
Vuosikokouksen ajankohdaksi sovittiin torstai 10.3.2015 klo 18.00 Purolan päiväkodissa.
Tilaisuuden alustajaksi Katriina pyytää Fennian riski-insinööriä kertomaan kotitalouksien
turvariskeistä, murtorikoksista ja näihin liittyvistä laitteista yleisellä tasolla. Vaihtoehtoinen
aihe alustukseksi on palotarkastus omavalvontana.
Katja on hoitanut tilajärjestelyt Minna Herttua-Niemen kanssa, Peter hoitaa tarjoilut
tilaisuutta varten. Kokousta varten laadittiin toimintasuunnitelman pohja vuodelle 2016 ja
päätettiin säilyttää laitevuokrat ja jäsenmaksut samoina kuin vuonna 2015.

9. Ulkoilutapahtuma
Ulkoilutapahtuman ajankohdaksi sovittiin sunnuntai 13.3. klo 14-16 Purolan
leikkipuistossa. Riitta hoitaa paikalle ponit, Harri musiikin ja Peter tarjoilut. Laura järjestää
toimintaa / kilpailun lapsille.

10. Jäsentiedote
Tiedotteen jakajana jatkaa Johanna Kiviniemi, seuraava tiedote jaetaan ennen
vuosikokousta ja ulkoilutapahtumaa.

11. Esikouluryhmän siirto Teeriniemelle
Kaupunki järjestää kuulemistilaisuuden koskien esikouluryhmän siirtoa Purolan
päiväkodista Teeriniemelle ma 1.2. klo 18 Teeriniemen koululla. MLL:n edustaja Arja
Siegfrieds osallistuu tilaisuuteen. Yhdistyksen facebook –ryhmässä on kerätty asioita
kirjelmään varhaiskasvatuslautakunnalle, jonka perusteella haetaan päätöksen
kumoamista.

12. Neuvottelukunnan kokous
Puheenjohtaja Peter Remahl osallistuu jatkossakin näihin kokouksiin yhdistyksen
puolesta.

13.Liikenneturvallisuus
Asevelikylän, Teeriniemen ja Palosaaren koulujen lopettamista koskevassa
kuulemistilaisuudessa kaupungin edustajat kertoivat, että liikenneturvallisuuden
parantaminen on vireillä uusien koulupolkujen osalta. Koulujen lopettaminen ja esikoulun
siirto Teeriniemelle lisää autoliikennettä alueella, minkä vuoksi kaupungin tulisi arvioida ja
toimeenpanna tarvittavat muutokset esim. Sepänkyläntien, Haukankadun ja Keskuskadun
vaarallisimpien kohtien osalta mahdollisimman pian. Tämä asia sisällytetään myös
esikoulun siirtoa koskevaan oikaisuvaatimukseen sekä seurataan mikäli koulujen
lopettamiset toteutuvat että kaupunki myös toteuttaa lupauksensa liikenneturvallisuuden
parantamisen osalta.

14. Hankintaehdotuksia/poistoja
Jatketaan samoilla jäsenille vuokrattavilla ja lainattavilla koneilla ja laitteilla kuin
aiemminkin. Ehdotetaan kaupungille beach volley ja/tai sählykentän rakentamista
Paukkulanpuistoon, yhdistys voi osallistua sählykentän laitojen tai maan täytön
kustannuksiin. Riitta on yhteydessä kaupunkiin ja ehdotetaan, että kaupunki pystyttäisi
esim. tolpat beach volleyta varten.

15. Muut asiat
1) Kivimuuri Lysti- ja Sokkotien risteyksessä
Rakennuskultti ei ole vielä tehnyt muutoksia rivitalotyömaan kivimuurin turvallisuuden
parantamiseksi, seurataan että muutokset toteutetaan kevään aikana.
2) Kooste liikenneasioista Purolassa
Sovittiin, että Pirjo laatii seuraavaan hallituksen kokoukseen koosteen liikenneasioista,
mitkä vaatisivat muutoksia alueella. Alla asioita, mitkä nousseet aiemmin esille:
-vanhojen katujen asfaltointi, esim. Vakkurintie
-uusien katujen asfaltointi
-läpiajot pyöräteitä pitkin
-näköesteet risteyksissä

-nopeusrajoituksen muutos Sepänkyläntielle, esim. 40km /h ?
3) Yli-Kivistön talo
Sepänkylän tien varrella kauan keskeneräisenä olleen Yli-Kivistön talon rakennuslupa
päättyy keväällä.
4) Beach volley / sählykenttä Paukkulanpuistoon
Mikäli beach volley ja/tai sählykenttä saadaan Paukkulanpuistoon (ks. kohta 14), voidaan
facebookissa ehdottaa kylän yhteisiä peli-iltoja kentällä.
5) Edvininpolun pudotus rivitalotyömaalle
Hyrrätielle rakennettavan rivitalotyömaan kohdalla on Edvininpolulla toistaiseksi suuri
pudotus joka on aidattu. Seurataan miten maanrakennus ja täyttötyöt tämän osalta
toteutuvat.
6) Katteet bussipysäkeille
Purolaan on rakennettu bussipysäkit, mutta ehdotetaan jatkossa kaupungille, että ne voisi
myös kattaa.

16. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Seuraava kokous su 20.3. klo 17.00 Katriina Angervon luona, os. Ritsatie 6.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.33.

Kokouksen puolesta

____________________________
Peter Remahl
puheenjohtaja

__________________________
Johanna Leskinen
sihteeri

