PUROLAN KYLÄYHDISTYS RY.
BOBÄCK BYAFÖRENING RF.
Vuosikokous
Aika
Paikka
Läsnä

7.3.2012 klo 18.30
Asevelikylän koulu, Aleksis Kiventie 54, Vaasa
Ks osallistujalista (liite 1)

1. Avaus
Puheenjohtaja Peter Remahl avasi kokouksen klo 18.30 ja toivotti kaikki tervetulleiksi sekä
esitteli Jukolan Rakentajat ry:n puheenjohtajan Markku Ahonpään, joka kävi läpi
Asevelikylän koulun laajentamissuunnitelmaa.
Suunnitelman mukaan laajennus sisältää noin 90 m 2 salin ja noin 26 m2 esikoulutilat.
Tiloja käytettäisiin myös ilta- ja nuorisokäyttöön.
Kaikki tarvittavat mittaukset koululla on suoritettu ja mitään huomautettavaa ei ilmennyt.
Ensi syksynä kouluun on tulossa 16 uutta oppilasta.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokousvirkailijat
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Peter Remahl, sihteeriksi Riitta Karjala ja pöytäkirjantarkastajiksi Jorma Paananen ja Aulis Ojanperä.

4. Esityslista
Esityslista (liite 2) hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Toimintakertomus 2011
Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen (liite 3) viime vuodelta. Kokous hyväksyi
toimintakertomuksen yksimielisesti.

6. Tilinpäätös ja tilintarkastus
Yhdistyksen rahastonhoitaja Kalevi Ala-Karjanmaa esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen (liite
4) ja tilintarkastuskertomuksen (liite 5) viime vuodelta.

7. Tilivelvollisten vastuuvapaus
Kokous myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden yksimielisesti.

8. Toimintasuunnitelma 2012
Puheenjohtaja esitteli hallituksen esityksen toimintasuunnitelmaksi (liite 6) kuluvalle
vuodelle. Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman yksimielisesti.

9. Jäsenmaksut
Hallitus esitti yhdistyksen jäsenmaksuksi 6 €/talous vuodelle 2012. Kokous hyväksyi
esityksen yksimielisesti.

10. Talousarvio 2011
Yhdistyksen rahastonhoitaja Kalevi Ala-Karjanmaa esitteli esityksen talousarvioksi (liite 7)
kuluvalle vuodelle. Kokous hyväksyi esityksen yksimielisesti.

11. Puheenjohtajan valinta
Kokous valitsi yksimielisesti yhdistyksen puheenjohtajaksi Peter Remahlin.

12. Hallituksen valinta
Hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi: Peter Remahlin lisäksi Kalevi Ala-Karjanmaa,
Erkki Kasto, Harri Ala-Aho, Jari Kaivolahti, Riitta Karjala (uusi) ja Kirsti Melin (uusi).
Varajäseniksi: Bjarne Udd ja Heikki Niemi.

13. Toiminnantarkastajien valinta
Toiminnantarkastajiksi valittiin Sven-Håkan Back ja Jorma Paananen sekä varatoiminnantarkastajaksi Aulis Ojanperä.

14. Muut esille tulevat asiat
- Markku Ahonpää/Jukolan Rakentajat ry ja Ari Syrjämäki/Edvininpolun Perinneseura ry
toivat esille patsaiden kummitoimintaehdotuksen. Toivomus olisi, että myös Purolan
asukkaat voisivat ylläpitää taideteoksia ympäristöineen. Kummien tehtävänä olisi huolehtia
teosten ympäristön siisteydestä ja näkyvyydestä ja ilmoittaa havaituista vahingoista.
Purolan kyläyhdistys ry sitoutui ”Pyrkyrit”- ja ”Kaksi varista”-patsaiden kummiksi (liite 8, 9
ja 10). Riitta Karjala lupautui patsaskummiksi teoksille ”Kolminaama” ja ”Kentauri”.
- Peter Remahl totesi, että kouluhanke näyttää hyvältä, joten olemme tukemassa asiaa.
- Aulis Ojanperä toivoi, että uuden alueen asukkaiden kanssa saataisiin jotain yhteistä
aikaiseksi, esim. leikkikentän/puiston suunnittelua yhdessä.
Kirsti Melin ehdotti, että samassa tilaisuudessa voisi kysellä asukkaiden odotuksia
kyläyhdistyksen toiminnan suhteen.
Marika Kuusi-Kotimäki ehdotti, että yhteisessä tilaisuudessa voisi olla myös Vaasan
kaupungin edustajia paikalla, esim viheryksikön Timo Jousmäki, rakennusvalvonnasta joku
ja alueen arkkitehti Aila Virtanen. Heille saisi esittää kysymyksiä.

- Päätettiin hankkia tehokkaasti uusia jäseniä, varsinkin uudelta alueelta.
- Päätettiin, että klapikonetta vuokrataan veloituksetta jäsenille.
- Kalevi Ala-Karjanmaa lupautui tekemään jäsenluettelon.
- Jorma Paananen toi esille, että jäsenistö haluaa tiedon päätöksestä Yli-Kivistön asiassa.

15. Päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25.
Kokouksen puolesta

_________________________
Peter Remahl
puheenjohtaja

LIITTEET

__________________________
Riitta Karjala
sihteeri

osallistujalista, esityslista, toimintakertomus 2011, tilinpäätös ja
tilintarkastuskertomus, toimintasuunnitelma 2012, talousarvio vuodelle
2012, Edvininpolun patsaskummi-sitoumukset

Pöytäkirjan tarkastus
Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen olevan
kokouksen kulun mukainen.
Vaasassa ___.___.2012

_____________________
Jorma Paananen
pöytäkirjantarkastaja

______________________
Aulis Ojanperä
pöytäkirjantarkastaja

