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6.3.2014 klo 18
Asevelikylän koulu
ks osallistujalista (liite 1)

1. Avaus
Puheenjohtaja Peter Remahl avasi kokouksen klo 18.05 ja toivotti kaikki tervetulleiksi.
Kokouksen keskustelutilaisuuden teemana oli ”Lapset Purolassa” ja puhujana Purolan
uuden päiväkodin johtaja Minna Herttua-Niemi. Minna Herttua-Niemi esitteli uuden
päiväkodin pohjakuvia ja tilasuunnitelmia sekä kertoi päiväkodin toiminnasta.
Purolan päiväkodin luovutustarkastus on kesäkuussa 2014 ja päiväkoti aloittaa
toimintansa elokuussa 2014. Päiväkotiin tulee 96 hoitopaikkaa ja viisi lapsiryhmää, joista
yksi on esikouluryhmä ja yksi sisarusryhmä. Teeriniemeltä lakkautettavan Teerenpesän
päiväkodin henkilökunta ja lapset siirtyvät Purolan päiväkotiin. Teeriniemen päiväkodista
lakkautetaan myös yksi ryhmä, mutta muuten alueen päiväkotitilanteeseen ei tällä hetkellä
ole tiedossa muutoksia uuden päiväkodin valmistuessa.
Purolan päiväkotiin on jo mahdollista hakea kaupungin sivuilla ja hakemuksia onkin tullut
tähän mennessä runsaasti. Ilmoitus päiväkotipaikoista pyritään postittamaan toukokuun
loppuun mennessä. Esikoulu- tai koulupaikkojen jakamisessa ei ole Vaasan päiväkodeissa
tällä hetkellä aluerajoja, mutta lapset pyritään ohjaamaan lähimpään esikoulupaikkaan tai
kouluun vuosittaisen tilanteen mukaan.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokousvirkailijat
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Peter Remahl, sihteeriksi Johanna Leskinen ja
pöytäkirjan tarkastajiksi Riitta Karjala ja Harri Ala-Aho.
4. Esityslista
Esityslista(liite 2) hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi kohtaa 13
Toiminnantarkastajien valinta lukuunottamatta. Toiminnantarkastajat tullaan valitsemaan
myöhemmässä kokouksessa sääntömuutosten (kohta 13 pöytäkirjassa) voimaan
astumisen jälkeen.

5. Toimintakertomus 2013
Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2013(liite 3). Kokous hyväksyi
toimintakertomuksen yksimielisesti.
6. Tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus
Yhdistyksen rahastonhoitaja Kalevi Ala-Karjanmaa esitteli tilinpäätöksen(liite 4) ja
toiminnantarkastuskertomuksen vuodelta 2013 (liite 5).
7. Tilivelvollisten vastuuvapaus
Kokous myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden yksimielisesti.
8. Toimintasuunnitelma 2014
Puheenjohtaja esitteli hallituksen esityksen toimintasuunnitelmaksi (liite 6) kuluvalle
vuodelle. Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman yksimielisesti.
9. Jäsenmaksut
Hallitus esitti yhdistyksen jäsenmaksuksi 10 €/talous vuodelle 2014. Kokous hyväksyi
jäsenmaksun yksimielisesti.
10. Talousarvio 2014
Yhdistyksen rahastonhoitaja Kalevi Ala-Karjanmaa esitteli laatimaansa talousarvion
vuodelle 2014 (liite 7). 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, Laura Uutela,
Johanna Leskinen ja Pirjo Takala. Varajäseniksi Jari Kaivolahti ja Katja Kotanen (uusi).
Bjarne Udd päätettiin ottaa yhdistyksen kunniajäseneksi.
13. Sääntömuutokset 2kpl
Vuosikokous hyväksyi yksimielisesti seuraavat sääntömuutokset yhdistyksen sääntöihin.
Sääntöjen muuttaminen on päätettävä kahdessa kokouksessa ja niiden välillä on oltava
vähintään kuukausi, sääntömuutokset lähetetään Patentti-ja Rekisterihallitukseen toisen
kokouksen jälkeen. Vanhat ja uudistetut säännöt ovat kokouspöytäkirjan liitteenä (liite 8 ja
9).
1) Yhdistyksen nimenmuutos (1§)
Yhdistyksen nimi muutetaan muotoon Vaasan Purolan kyläyhdistys ry /
Bobäck byaförening rf i Vasa. Tiedotteissa jatketaan vanhan nimen käyttöä,

ainoastaan virallinen rekisteröity nimi muutetaan. Sääntöihin muutetaan
toimialueeksi Purolan kaupunginosa Vaasassa.
2) Toiminnantarkastajat ja vuosikokouksessa käsiteltävät asiat (7§, 11 §)
Toiminnantarkastajien määrä muutetaan yhteen varsinaiseen ja yhteen
varatoiminnantarkastajaan. Vuosikokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
lisätään vuosikokouksessa käsiteltäviin asioihin.
14. Muut esille tulleet asiat
Kalevi Ala-Karjanmaa on yhteydessä kaupunkiin seuraavista liikenneasioista:
-Solmutien ja Lankatien päähän tarvitaan betoniporsas läpiajon estämiseksi
-Haukankadun kulmaan tarvitaan hidaste nopeuksien hillitsemiseksi,
Haukankadulta pystyy tulevaisuudessa ajamaan suoraan Sepänkyläntielle
-Sepänkyläntien alikulkuun tarvitaan liikennemerkit varoittamaan esim.
mahdollisesta jäästä talvella
-Välitien katusuunnitelmat ovat esillä ja niihin on tehtävä muistutukset
11.3.2014 mennessä. Laura Uutela ja Kalevi Ala-Karjanmaa ovat yhteydessä
kaupunkiin muistutusten osalta.
-Paukkulanpuiston vasemmanpuoleinen reuna-alue pitäisi tasata ja
jalkapallokentälle pitäisi levittää kivituhkaa
Kokous päätti että yhdistyksen facebook sivuille voidaan lisätä eri lämmitysvaihtoehdoista
kertovia tietoja omalle sivulleen. Lisäksi päätettiin että jäseniä pyydetään jatkossa
ilmoittamaan jäsenmaksuissa nimi ja osoite viiteen sijasta, jotta saataisiin luotettavampi
jäsenluettelo.
15. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55. Seuraava kokous on su 23.3.2014 klo 17
Johanna Leskisen luona, os. Kiikkutie 3.
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Kokouksen puolesta
_______________________
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Johanna Leskinen
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Pöytäkirjan tarkastus
Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen olevan kokouksen
kulun mukainen.
Vaasassa __.__.2014

_______________________
Riitta Karjala

_______________________
Harri Ala-Aho

