
 

ASUKASYHDISTYSTEN NEUVOTTELUKUNTA   MUISTIO 

STADSDELSFÖRENINGARNAS SAMRÅD    PROMEMORIA 

 

Aika: 4.5.2021 KLO 18.00 – 19.40 

Paikka:      TEAMS-Kokous 

Osallistujat: 16 henkilöä erillisen listan mukaan 
  
 
Asiat: 
 
1. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja Peter Remahl avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi.  
 
2. Kokouspuheenjohtajan ja sihteerin valinta  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Peter Remahl ja sihteeriksi Marjo Mäki-Krekola. 
 
3. Esityslistan hyväksyminen  
Esityslista hyväksyttiin. 
 
4. Hulevesimaksun muutosesitys/Päätös  
Puheenjohtaja kertoi Asukasyhdistyksen neuvottelukunnan aloitteesta käynnistyneestä hulevesimaksujen 
muutostarpeiden tarkastelusta. Työtä oli tehty työryhmässä, jossa teknisen toimen viranhaltijoiden lisäksi 
olivat mukana Peter Remahl ja Erkki Teppo. Asia oli käsitelty teknisessä lautakunnassa maaliskuussa 2021 ja 
hyväksytty työryhmän esityksen mukaisesti.  
Merkittiin tiedoksi. 
 
5. Avustuksien haku ja jakoperusteet  
Puheenjohtaja esitti, että yksi hakuajan päättymisen jälkeen saapunut hakemus otetaan mukaan 
avustuskäsittelyyn. Tämä hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Asukasyhdistysten avustusten kokonaissumma on 20 000 euroa. Toiminta on yhdistyksillä ollut suhteellisen 
samanlaista kuin aiempina vuosina. Lähtökohtana avustusten haussa on, että avustusta hakee rekisteröity 
yhdistys.  
 
Puheenjohtaja esitti, että jokaiselle yhdistykselle myönnetään avustusta vuonna 2021 sama summa eli 900 
euroa ja 1100 euroa jätetään neuvottelukunnan yhteiseen toimintaan. Ensi vuonna hakemukset katsotaan 
yhdessä pienen, asukasyhdistysten puheenjohtajista koostuvan työryhmän toimesta, joka tekee esityksen 
avustusperiaatteesta. 
Esitys avustusten jakoperiaatteeksi hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
6. Yhdistysten toimintasuunnitelmien esitys max 3 min.  

o Palosaaren asukasyhdistyksen suunnitelmissa on ainakin Palosaari-Karnevaalin ja joulutorin 
järjestäminen. 

o Haapaniemen asukasyhdistyksen toimintaan on korona vaikuttanut ja kylätalkkaritoiminta on 
ollut pääasiallinen toimintamuoto. 

o Huutoniemen asukasyhdistyksen toiminnan päämuoto on kylätalkkaritoiminta. 



o Asevelikylän asukasyhdistys tuottaa perheille liikunta- ja viihdytystapahtumia koronatilanteen 
sallimien rajoitusten mukaan. 

o Suvilahtiseura pyrkii järjestämään ainakin lasten ja nuorten juoksukilpailut. Lisäksi mietitään 
Suvilahden koulun kellarissa olevan pienoissähköradan jatkoa, sillä koulu tarvitsisi tilan omaan 
käyttöönsä.  

o Västervikin asukasyhdistyksestä kerrottiin, että tarkoituksena on järjestää Gerby-Västervik-
päivä sekä muita pienempiä tapahtumia.  

o Teeriniemellä jatketaan aiempaan tapaan ja tarkoituksena on järjestää lähinnä lasten ja 
nuorten yhteisiä tapahtumia.  

o Isolahden asukasyhdistyksessä päätoimena on venevalvonta. Yhdistys on investoinut aiemmin 
valvontakameroihin ja valvontakeskukseen, joita ylläpidetään talkootyöllä. Lisäksi ollaan 
mukana Variskarin kehittämisessä yhteistyössä kaupungin kanssa yhteistyössä. Jokavuotiset 
siivoustalkoot järjestetään tänäkin vuonna. 

o Hietalahden asukasyhdistyksessä talkoita ei koronan takia ole pidetty. Yhdistyksellä on 
laitteiden, telttojen yms. tarvikkeiden lainaustoimintaa.  

o Kantakaupungin asukasyhdistys seuraa tiiviisti kaupungin kehitystä ja antaa lausuntoja, lisäksi 
panostetaan uusien jäsenten hankintaan.  

o Vanhan Vaasan asukasyhdistys pyrkii järjestämään Vanha Vaasa-päivät elokuussa, mukana on 
oltu myös Alkulan tilan kunnostuksessa. Lisäksi torjutaan aktiivisesti jättipalsamia ja seurataan 
alueen kehitystä. 

o Pohjois-Ristinummen asukasyhdistys pyrkii jälleen järjestämään Uuden Vuoden tapahtuman, 
lisäksi työkaluja on uusittu ja Ristinummen keskustan kaavatyötä seurataan tarkasti. 
Yhteistyötä tehdään Vaasan Ladun kanssa ja yhdistyksellä on myös oma lentopallovuoro 
Nummen koululla.  

o Vaasan Bölen asukasyhdistys järjestää lähinnä perheiden yhteisiä tapahtumia. Siivoustalkoot on 
järjestetty siivousviikon muodossa koronan takia ja mukana ollaan myös kaupungin hankkeessa 
risukasojen etsinnässä.  

o Vikingan asukasyhdistyksellä toiminnan pääpainona on tällä hetkellä ranta-alueen 
kehittäminen: mm. grillipaikkaa ja kaiken ikäisten liikuntapaikan saaminen tänne on 
tavoitteena. Yhdistys pyrkii järjestämään tukea ja toimintaa alueen asukkaille. 

o Purolan asukasyhdistyksen tavoitteena on järjestää yhteinen tapahtuma syksyllä, myös lasten 
yhteisiä syntymäpäiviä on suunniteltu. Skuuttipaikka alle 12-vuotiaille lapsille on tekeillä. 
Siivouspäivä on tänä vuonna muutettu siivousviikoksi täälläkin koronan takia. 

 
7. Vaasan Kaupungin avustukset 2021  
Marjo Mäki-Krekola kävi läpi asukasyhdistysten avustusten jaon kohdassa 5 hyväksytyn periaatteen 
mukaisesti. Asia hyväksyttiin ja etenee seuraavaksi kaupunginhallituksen käsittelyyn.   
Esityksen mukaan. 
  
8. Muita asioita  
Puheenjohtaja kehotti yhdistyksiä pitämään yhdistysten tiedot ajan tasalla Patentti- ja rekisterihallituksen 
yhdistysrekisterissä.  
Asukasyhdistysten yhteystietoja ylläpidetään kaupungin Kansalaisinfossa, jonne mahdolliset muutokset 
tulee ilmoittaa. 
 
9. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisesta keskustelusta ja päätti kokouksen klo 19.40.  
 
 
 
Peter Remahl    Marjo Mäki-Krekola 
puheenjohtaja  sihteeri 


