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Hallituksen kokous 2/2019   
 
Aika 24.3.2019 klo 17.00 
Paikka Pasmatie 1, Katja Kotasen luona 
 

Läsnä  
Peter Remahl pj 
Raija Rintakallio sihteeri 

 Katja Kotanen  
 Anssi Jäntti 

Jarkko Kangasmäki 
Riitta Karjala 
Kirsti Melin 
Pirjo Takala 

 Laura Uutela 
 Janne Viinikka 
 
 
 
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 hallituksen kokouksen pöytäkirjan tarkistus 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (1/ 2019, 3.2.2019) pöytäkirja.  
 
 
5. Vuosikokouspöytäkirjan tarkistus 
Hyväksyttiin vuosikokouspöytäkirja. 
 
 
6. Hallituksen järjestäytyminen 
Hallitus järjestäytyi vuodelle 2019 seuraavasti 
 -varapuheenjohtaja: Riitta Karjala 
 -sihteeri: Katriina Angervo 
 -rahastonhoitaja: Katja Kotanen 
 -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. 
Hallituksen sisäisessä viestinnässä käytetään etupäässä WhatsAppia ja sähköpostia. 
 
 
7. Vuosikokouksessa esiin tulleita asioita 
Ensi vuonna kannattaa kokeilla vuosikokouksen pitämistä sunnuntaina, jotta väkeä tulisi 
enemmän paikalle. 
 
8. Vuokrakoneiden hinnoittelu 
Vuokrattavat koneet: lehtipuhallin, pystyleikkuri, klapikone, puutarhajyrä, tikkaat, 
oksasilppuri 
Vuokrakoneiden hinnoittelu pidetään ennallaan.  
 
 
9. Tiedotteen jakaja 
Tiedotteen jakajaksi valittiin Elias Palola Ojatieltä. 
 
 
10. Matka Simpsiölle 
Lasketteluretki Simpsiölle su 31.3.2019. Bussin hinta 380 €, kyläyhdistys maksaa bussin.. 
Ilmoittautuneita ei ole paljon, alkuviikosta, viikolla 13, päätetään toteutuuko matka. Retken 
vetäjänä toimii Janne Viinikka. 
 
 
11. Kevätrieha 
Kevätrieha ja juoksukiplailut pidetään sunnuntaina 19.5 Purolan leikkipuistossa. 
Kevätrieha on klo 13-15, juoksukilpailu alkaa klo 14, ilmoittautumiset kilpailuun klo 13-
13,45. 
Kevätrieha:  

• Riitta kysyy paloautoa paikalle ja Janne moottoripyöräpoliiseja.  

• Kirppis –Kirpputorin osalta ei peritä pöytämaksua, mutta asiakkaiden tulee tuoda 
oma pöytä tai muu myyntipaikka mukanaan.  

• Pop up-ravintola- myydään lättyjä ja quesadilloja, vesi/pillimehu sisältyy 
ruokaannokseen. Tilakset hoitaa Peter ja Anne. 

• Tilaisuudessa mainostetaan kyläyhdistyksen jäsenyyttä ja tapahtumassa on 
mahdollisuus maksaa jäsenmaksu 2019. 

Juoksukilpailut:  
Juoksukilpailu alle 13 vuiotiaille, pienet juksevat kentällä, vanhemmat pururadalla 
Janne Viinikka suunnittelee juoksuradat. Sarjajako 3v ja alle, 4-5 v, 6v, 7v, jne. 2011 
syntyneille ja sitä vanhemmille tytöille ja pojille eri sarjat. Kaikki osallistujat palkitaa 
pillimehulla ( Peter hankki) ja mitallilla. Katja tila mitallit, 100 kpl. Käytetään vanhoja 
Atlaksen numerolappuja. Laura tekee ilmoittautumislistat. Kysytään Huutoniemen koulun 
vanhempainyhdistyksestä henkilöitä mukaan toimitsijoiksi juoksukilpailun.  
 
 
12. Kesäkokous 
Kesäkokous pidetään sunnuntaina 11.8.2019 klo 17 Pirjo Takalan luona.  
Aikaisemmasta suunnitelmasta poiketen Sini Mäki ei esiinny kesäkokouksessa. Pidetään 
Pop up laulutapahtuma kesäkuussa Paukkulanpuistossa, jossa Sini esiintyy ja laulattaa 
yleisöä. 



 
13. Seurakunta yhteistyö 
Seurakunta voi tuoda seurakunnan tervehdyksen kevättapahtumaan.  
 
 
14. Jäsentiedote, siivoustapahtuma 
Katja tekee tiedotteen.Seuraavaan tiedotteeseen laitetaan tulevia tapahtumia sekä 
jäsenmaksulomake. Anssi laittaaäsenmaksutiedot kotisivuille.   
Erillistä siivouspäivää ei pidetä. Tiedotteessa ja fb -sivuilla kannustetaan asukkaita 
pitämään ympäristö siistinä.  
 
 
15. Kulukorvaukset 
Kulukorvaus tiedotteen jakamisesta on jatkossakin 50 €/kerta. 
Rahastonhoitajalle maksetaan Offise-lisenssistä 50%. 
 
 
16. Muut asiat 
1) Asukasyhdistyksen neuvottelukunta on ottanut kantaa hulevesimaksuun ja koko 
neuvottelukunta on 100 % sti hulevesimaksun kumoamisen kannalla. Kaupunki käsiittelee 
asiaa kevään aikana. 
 
2) Historiikin teko jatkuu.Tällä hetkellä yhdistyksellä on kaksi sponsoria, lisäksi kaupungin 
kulttuuripalvelut myönsi 600 € avustuksen historiikkia varten. Kirjan hinta tulee olemaan 
kyläyhdistyksen jäsenille 10 € ja muille 20 €. 
 
 
16. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen 
Seuraava kokous, kesäkokous, sunnuntaina 11.8. klo 17 Pirjo Takalan luona. 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45..  
 
 
Kokouksen puolesta 
 
 
 
____________________________   __________________________ 

Peter Remahl        Raija Rintakallio 


