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1. Avaus 
Puheenjohtaja Peter Remahl avasi kokouksen klo 18.35 ja toivotti kaikki tervetulleiksi. 
Kokouksen keskustelutilaisuuden teemana oli ”Lasten tulevaisuus Purolassa”. Aiheesta 
aloitti Vaasan Talotoimen toimistoinsinööri Kukka Potka esittelemällä Purolan päiväkodin 
rakentamisen teknistä puolta. Rakennustyöt aloitetaan elokuussa 2013 ja päiväkoti aloittaa 
toimintansa elokuussa 2014.  
Palvelupäällikkö Merja Martin Vaasan kaupungin varhaiskasvatusosastolta esitteli tulevan 
päiväkodin ryhmäjaot. Hoitopaikkoja tulee 96 lapselle (0-6 –vuotiaat) ja kaikki ryhmät ovat 
suomenkielisiä. Ryhmiä on viisi, joista yksi on sisarusryhmä. 
Koulutoimenjohtaja Juha-Pekka Lehmus Vaasan kaupungin kasvatus- ja opetusvirastosta 
kertoi kouluverkon rakentamisesta. Kasvua on noin 2-3 % ja vuosittaista kasvua seurataan 
jatkuvasti. Purolan lapset aloittavat koulun pääsääntöisesti Huutoniemen tai Teeriniemen 
kouluissa.  
 
  
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
3. Kokousvirkailijat  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Peter Remahl, sihteeriksi Riitta Karjala ja pöytäkirjan 
tarkastajiksi Kirsi Björkholm ja Laura Uutela. 
 
 
4. Esityslista  
Esityslista (liite 2) hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 
 
5. Toimintakertomus 2012 
Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen (liite 3) viime vuodelta. Kokous hyväksyi 
toimintakertomuksen yksimielisesti. 
 
 
6. Tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus 
Yhdistyksen rahastonhoitaja Kalevi Ala-Karjanmaa esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen (liite 
4) ja toiminnantarkastuskertomuksen (liite 5) viime vuodelta. 
 



 
7. Tilivelvollisten vastuuvapaus  
Kokous myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden yksimielisesti. 
 
 
 
8. Toimintasuunnitelma 2013 
Puheenjohtaja esitteli hallituksen esityksen toimintasuunnitelmaksi (liite 6) kuluvalle 
vuodelle. Kokous hyväksyi toimintakertomuksen yksimielisesti. 
 
 
9. Jäsenmaksut 
Hallitus esitti yhdistyksen jäsenmaksuksi 6 €/talous vuodelle 2013. Kokous hyväksyi 
esityksen yksimielisesti. 
 
 
10. Talousarvio 2013 
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, Riitta Karjala, Kirsti Melin, Kirsi Björkholm (uusi), Laura Uutela 
(uusi), Johanna Leskinen (uusi) ja Pirjo Takala (uusi). Varajäseniksi: Jari Kaivolahti ja 
Bjarne Udd.  
 
 
13. Toiminnantarkastajien valinta 
Toiminnantarkastajiksi valittiin Sven-Håkan Back ja Jorma Paananen, varatilintarkastajaksi 
Aulis Ojanperä. 
 
 
14. Muut esille tulevat asiat 
Kalevi Ala-Karjanmaa otti esille liikenneturvallisuuden lisäämisen tulevan päiväkodin 
kohdalle. 
Elina Välivainio totesi, että päiväkodin pyörähdysympyrän kymmenen pysähdyspaikkaa on 
liian vähän. Ns ulkokaarelle pitäisi saada vinoparkkipaikkoja.  
Johanna Leskinen toi esiin, että Lystitiellä kaikki risteykset ovat tasa-arvoisia (oikealta 
tulevaa pitää väistää), mutta niitä noudatetaan harvoin. 
Laura Uutela totesi, että julkinen liikenne puuttuu vieläkin Purolan uudelta alueelta. Uutela 
ilmoitti, että osa alueen koulujen vanhemmista on menossa 10.3.2013 kokoustamaan 
aiheesta ”Vanhempain tapaaminen Teeriniemi-Huutoniemi –koulupolkuasiassa”. Paikalle 
on kutsuttu vaasalaiset poliitikot Riitta Pääjärvi-Myllyaho ja Ville Jussila. Tavoitteena on 
keskustella ja tarkistella yhteinen näkemys koulupolkuasiasta, jonka yhteenvedon poliitikot 
vievät 11.3.2013 olevaan Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan, suomenkielisen 



jaoston kokoukseen, jossa aiheena on ”Oppilaiden sijoitukset kouluille lukuvuodelle 2013-
2014”. 
Peter Remahl totesi, että pitäisi saada uudelta alueelta enemmän ihmisiä mukaan 
yhdistykseen, koska siten saataisiin lisää vaikutuskanavia (facebook jne).  
 
15. Päätös 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25. Seuraava kokous pidetään 7.4.2013 klo 18 
Karjalalla (Keilatie 8).  
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   Kokouksen puolesta 
 
 
   __________________________   __________________________ 
   Peter Remahl       Riitta Karjala 
   puheenjohtaja       sihteeri 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   Pöytäkirjan tarkastus 
 

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen olevan 
kokouksen kulun mukainen.  

 
   Vaasassa  ____.__.2013 
 
 
 
   _________________________   ______________________  
   Kirsi Björkholm      Laura Uutela 
 
 


