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Keskusteltiin ja sovittiin seuraavista asioista: 
 
1. Nuorten häiriökäyttäytyminen Purolassa 

• Peter ottaa yhteyttä talotoimeen jotta Päiväkodin pihaan saataisiin kamerat ja 
että katolle kiipeäminen estettäisiin paremmin. Katto voitaisiin kytkeä myös 
hälytysjärjestelmään. Lisäksi päiväkodin pihaan ja puistoihin pyydetään samalla 
moottoriajoneuvoilla ajo kielletty –liikennemerkki. Purolan leikkipuiston 
nuotiopaikkaa olisi hyvä siirtää ylemmäksi puistossa, Paukkulanpuiston pöytää 
ei toistaiseksi pyydetä siirtämään. 

• Pyydetään facebookissa Purolalaisia viettämään enemmän aikaa alueen 
puistoissa, myös illalla. Esimerkiksi kyläläisten omat mölkkyturnaus puistossa. 
Nyt puistot olleet enemmän nuorten käytössä jolloin häiriöitä syntyy helpommin. 
Kannustetaan kyläläisiä positiiviseen kanssakäymiseen ja keskusteluun nuorten 
kanssa, negatiivisuus ruokkii helpommin häiriöitä. Sotkemista ja häiriöitä ei 
tarvitse kuitenkaan sietää jos nuoret haluavat aikaa alueella viettää, esim. poliisit 
kannattaa tarvittaessa soittaa paikalle. 

• Huvilakauden päättäjäisviikonloppuna(25-26.8) perjantaina ja lauantaina 
pyydetään aikuisia kiertämään Purolassa parissa vuorossa (18-21 ja 21-24) 
vaeltavien vanhempien tapaan. Laura luo facebookiin tällaisen tapahtuman 
johon pyydetään ilmoittautumaan. Vaeltavien vanhempien koulutusta on yritetty 
aiemmin kaupungin toimesta muutamaan otteeseen mutta paikalle ei ole tullut 
osanottajia ollenkaan. Peter kysyy kaupungin perheneuvottelukeskuksesta 
nuorisotyöntekijää mukaan näihin kahteen tapahtumaan. 
 

 



2. Jäsenmäärä ja taloustilanne 

• Yhdistyksen kassa tällä hetkellä 4464, 93 EUR josta vähennetään 
Powerpark –matkan bussikustannukset 400 EUR. 

• Jäsenmäärä suunnilleen samalla tasolla kuin viime vuonna 
 
3. Retket 

• Retki Villieläinhoitolaan Raippaluotoon su 24.9 lähtö klo 16 
Paukkulanpuistosta. Villieläinhoitolan hinta10 euroa per henkilö, ei 
alempaa hintaa lapsille. Retkeä ei suositella alle kouluikäisille ja 
isommillekin lapsille on hyvä muistuttaa että eläinten aitauksiin törmäily 
ja huutaminen ei ole sallittua oman turvallisuuden vuoksi. 
Villieläinhoitolan jälkeen voidaan mennä Sommarön linnakkeelle 
paistamaan makkaraa, retkeläiset tuovat omat eväät. Peter järjestää 
bussin retkelle. Ilmoittautumiset viimeistään keskiviikkona 21.9. 

• Matka IKEAan ja Ideaparkkiin la 18.11., hinta 10 euroa per hlö jos 
osallistuja jäsentaloudesta. Muut osallistujat 20 euroa. 

 
4. Muut asiat 

• Päivitetään hallituksen yhteystiedot yhdistyksen nettisivuille, Johanna 
lähettää tiedot Anssille. 

• Kirjaprojekti saanut avustuksia 500 euroa, avustuksia ei saatu haettuja 
määriä. Selvitetään mahdollisuutta käyttää taittajaa omalta kylältä. 

• Puutarhakerho kokoontunut aktiivisesti, esim. edellisessä 
tapaamisessa tutustuttu Vaasan hautausmaahan 

• Liikenneasiat työn alla Katriinalla, Johanna lähettää edellisvuonna 
tehdyn yhteenvedon Katriinalle. 

 
 
Seuraava kokous su 8.10. klo 17 Katjan luona (os. Pasmatie 1.) 
 


