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Hallituksen kokous
Aika 20.3.2016 klo 17.25
Paikka Ritsatie 6, Vaasa (Angervo)
Läsnä
Peter Remahl pj
Katja Kotanen sihteeri
Kalevi Ala-Karjanmaa
Katriina Angervo
Anssi Jäntti
Jarkko Kangasmäki
Riitta Karjala
Kirsti Melin
Raija Rintakallio
Pirjo Takala
Laura Uutela

1. Avaus
Puheenjohtaja Peter Remahl avasi kokouksen klo 17.25. Suoritettiin lyhyt esittely, koska
uusia hallituksen jäseniä.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirjan tarkistus
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (31.1.2016) pöytäkirja.

5. Vuosikokouspöytäkirjan tarkistus
Hyväksyttiin vuosikokouspöytäkirja.

6. Hallituksen järjestäytyminen
Hallitus järjestäytyi vuodelle 2016 seuraavasti
-varapuheenjohtaja: Laura Uutela
-sihteeri: Johanna Leskinen

-rahastonhoitaja: Kalevi Ala-Karjanmaa
-asukasyhdistyksien neuvottelukunnan edustaja: Peter Remahl
-hallituksen koolle kutsuja: Peter Remahl
Sovittiin että jatketaan aiempaa tapaa hallituksen koolle kutsumisessa, eli Peter pyrkii
lähettämään muistutusviestin hallituksen jäsenille muutamaa päivää ennen kokousta.

7. Vuosikokouksessa esiin tulleita asioita
Kokouksessa oli kiinnostusta Verisuren kotihälytinjärjestelmiin. Sovittiin, että Katriina
Angervo tiedustelee, voisivatko tarjota alennusta/ilmaisia kuukausia, jota voitaisiin tarjota
purolalaisille.

8. Vuokrakoneiden hinnoittelu
Vuokrakoneiden hinnoittelu pidetään ennallaan. Päätettiin luopua sirkkelistä, joka laitetaan
kirpputoripäivänä huutokaupattavaksi. Laura päivittää tiedot FB-sivuille ja ilmoittaa
nettisivuille.

9. Tiedotteen jakaja
Tiedotteen jakajaksi valittiin Elias Palola Ojatieltä.

10. Matkat
Päädytiin Ikea-reissun siirtämisestä syksymmälle, koska nyt sinne tehdään paljon retkiä
muutenkin. Katsotaan myöhemmin onko syksyllä kohde Tampereen vai Uumajan Ikea.
Asuntomessumatkan ajankohdaksi päätettiin perjantai 22.7.2016, lähtö Seinäjoelle klo 9.
Hinta jäseneltä n. 15-20 e ja muilta hieman enemmän (sis. ruokailu, sisäänpääsy ja
bussimatka), hinta tarkentuu myöhemmin. Peter yrittää järjestää esittelyn ennen kierrosta.
Laura tutustuu Google Forms-ohjelmaan, jolla voi ilmoittautua tapahtumaan.
Powerparkin matka järjestetään lauantaina 13.8.2016 ja Riitta tiedustelee onko silloin
ilmainen sisäänpääsy.
Kirsti tiedustelee bussitarjouksia Asuntomessu- ja Powerpark-matkojen osalta
linja-autoyrityksiltä Lae ja Virtanen.

11. Kirpputori- ja PopUp ravintolapäivä
Päiväksi sovittiin lauantai 21.5.2016 (kansainvälinen PopUp ravintolapäivä) klo 11-14
Paukkulanpuistossa. Riitta järjestää poniratsastuksen klo 11-13. Viimevuotiset kyltit
laitetaan samoille paikoille. Peter järjestää pyttipannua viimevuotiseen tapaan.
Tarkennetaan suunnitelmia vielä ensi kokouksessa.

12. Jäsentiedote
Seuraavaan tiedotteeseen laitetaan uuden hallituksen tiedot, jäsenmaksulomake,
siivoustapahtuma, kirpputori/PopUp ravintolapäivä, asuntomessu- ja Powerpark-matka
sekä vuokrakoneet ja niiden hinnoittelu. Tiedote laitetaan jakoon viikolla17. Tiedotteen tulee
olla valmis perjantaina 22.4.

Pohdittiin kuinka purolalaiset muistaisivat paremmin maksaa jäsenmaksun ja sovittiin, että
laitetaan FB-sivuille ennen tiedotteen jakamista huomautus, että jäsenmaksulomake on
tulossa ja kerrotaan mitä kaikkea yhdistys tekee asukkaiden hyväksi eli mihin raha
käytetään.

13. Kulukorvaukset
Kulukorvaus tiedotteen jakamisesta on jatkossakin 50 e/kerta.

14. Kotisivut
Laura ei ole kuullut kotisivujen toteutumisesta mitään uutta. Uusi hallituksen jäsen Anssi
ilmoitti tekevänsä sivutoimisesti kotisivuja ja lupautui tekemään uudet sivut
kyläyhdistykselle. Anssi toimittaa ensi kokoukseen suunnitelman sivuista.

15. Muut asiat
1) Kirsti on haastatellut purolalaisia historiikkia varten ja kertoi projektinsa etenemisestä.
Vielä ei ole tietoa tehdäänkö siitä millainen julkaisu, mahdollisesti jopa kirja, johon olisi
mahdollista hakea avustustakin. Kirsti pitää hallitusta ajan tasalla työn edetessä.
2) Pirjo ei vielä ole laatinut koostetta liikenneasioista, jotka vaatisivat muutoksia alueella
(sovittu edellisessä kokouksessa), mutta lupasi sen tehdä.
3) Juoksukoulusta on Johanna laittanut viestiä FB-sivuilla, vielä ei ole virallisia
ilmoittautumisia tullut sähköpostiin. Pidetään Johanna kuitenkin yhteyshenkilönä tässä ja
Laura hoitaa sähköpostin seuraamista.
4) Katriina selvittää Perhekeskuksen Karita Mäkiseltä, että jatketaanko Purolassa
puistojumppaa viime kesän tapaan.
5) Sovittiin ehdotettavaksi sauvakävely-kokoontumista sunnuntaisin, lähtö
Paukkulanpuistosta klo 18. Katja laittaa ilmoituksen FB-sivulle.
6) Purolan siivouspäivä järjestetään tiistaina 3.5.2016, jolloin Paukkulanpuistossa jaetaan
jätesäkkejä klo 17-18 ja niiden palautus on klo 18-19, jolloin yhdistys tarjoaa siivouspäivän
osallistujille makkaraa ja mehua.

16. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Seuraava kokous sunnuntaina 17.4.2016 klo 17.00 Laura Uutelan luona (Kutojantie 21).
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05.

Kokouksen puolesta

____________________________
Peter Remahl
puheenjohtaja

__________________________
Katja Kotanen
sihteeri

