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HALLITUKSEN KOKOUS 28.9.2008

Läsnä:

Jari Kaivolahti, Erkki Kasto, Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa, Esko NiemiHukkala, Juha Saranpää

Asiat:
1. Avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 18.00.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi, lisättiin kohtaan ”Muut asiat”
tiedotusasia postinjakelun mahdollisesta muuttumisesta.
4. Kyläyhdistyksen tulevaisuus
Kaupunkiin on perusteilla itäinen aletoimikunta, johon Purolakin kuuluisi. Todettiin,
että vaikka tämä toteutuisikin, tarvitaan silti asukasyhdistyksiä paikallisten
asioiden vuoksi. Päätettiin jatkaa toimintaa suunnilleen entiseen tapaan. Hallintoa
päätettiin kuitenkin keventää siten, että hallitukseen valitaan tulevalle
toimintakaudelle ainoastaan viisi varsinaista ja kolme varajäsentä. Kalevi AlaKarjanmaa selvittää yhdistyksen säännöistä ja tarvittaessa PRH:sta kuinka tämä
muutos tulee tehdä. Varsinaisen päätöksen asiasta tekee vuosikokous ensi
vuoden alussa. Nyt kun Purolan uuden asemakaavan mukainen rakentaminen on
lähdössä käyntiin ensi vuoden alussa, seurataan erityisesti katusuunnitelmien
tekoa ja toteutusta. Tuotiin esiin, että voitaisiin kokeilla uutena kirpputorin
järjestämistä ensi keväänä talkoitten jälkeisenä päivänä tai loppukesästä. Asiaan
palataan kevätkokouksessa.
5. Koneet ja laitteet
Yhdistyksen konekanta todettiin tarkoituksenmukaiseksi. Klapikone tiputtaa öljyä,
se on tarkastettava. Puutarhajyrsimessä on käyttäjien mukaan toimintahäiriöitä,
Esko N-H noutaa sen sijoituspaikastaan Södrman:ilta ja tarkastaa/korjaa. Koneen
säilytyspaikka täytyy sopia uudestaan. Asiaan palataan syystalkoitten yhteydessä
6. Yhdystien laajennushanke
Lehtitietojen mukaan uutta Välitietä ruvetaan rakentamaan ensi vuoden alussa,
katusuunnitelma tästä on nähtävänä virastolla ja kaupungin Internet-sivuilla 28.9 –
9.10. Lisäksi samoin on nähtävän Purolan läjitysalueen suunnitelma. Jäseniä
kehotettiin huolellisesti tutustumaan näihin.
7. Paukkulanpuiston nurmikon leikkaus.
Nurmikon leikkausta on hoitanut Valtteri Niemi-Hukkala. Todettiin, että järjestely
on toiminut hyvin ja puiston käyttö on lisääntynyt. Kuten kevään kokouksessa
päätettiin, työstä maksetaan koko kesältä 100 € ja polttoainekorvausta 20 €.
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8. Purolalaisten kirkkopyhä helmikuussa
Viime talvena pidettiin ”Purolalaisten kirkkopyhä” helmikuussa. Tilaisuutta pidettiin
onnistuneena. Sihteeri on yhteydessä Huutoniemen aluekappalaiseen, Tuomo
Klapuriin tiedustellakseen, onko seurakunta halukas järjestämään tällaisen myös
ensi talvena. Samalla varataan seurakuntasali vuosikokouksen pitämistä varten.
9. Yhdistyksen osallistuminen koululaisten taksvärkkikeräykseen 14.10
Jos kyselyitä tulee, voi yhdistys ottaa pari koululaista taksvärkkiin siivoamaan
yleisiä alueita ja haravoimaan vanhusten pihoja. Kustannus 10 €/hlö.
10. Kaavakuulumiset.
Lehtitietojen mukaan ensimmäiset tontit tulevat jakoon marraskuussa
Sepänkyläntien itäpuolelta läheltä kunnan rajaa. Asiaa seurataan.
11. Ulkoilupäivä
Ulkoilupäivä järjestetään su 18.10 klo 16.00 alkaen. Ohjelmassa on
Paukkulanpuiston haravointi, makkaranpaistoa, arvontaa, sekä pelejä lapsille.
Peter Remahl hankkii makkarat, mehut, kahvit ja hoitaa arvonnan. Lava
puutarhajätteelle hankitaan.
12. Muut asiat
- Kylätiedote jaetaan 10.10.
- Edvin Hevonkosken muistotilaisuus on pe 2.10, Peter Remahl osallistuu
yhdistyksen puolesta
- On kuulunut, että posti haluaa laatikot kaduittain riviin myös vanhassa
Purolassa. Kalevi A-K selvittää kaupungin lakimieheltä, mikä on kaupungin kanta
tähän asiaan ja kysyy samalla mitä kuuluu ns. Yli-Kivistön taloasialle. Peter
Remahl kysyy postilaatikkoasiaa Asevelikylän kyläpäälliköltä Ahonpäältä. Asiaan
palataan tarpeen mukaan.
13. Seuraava kokous
Hallituksen vuosikokousta valmisteleva kokous su 7.2.2010 klo 18.00 Remahlilla
Vuosikokous ti 16.2.2010 klo 19.00 Huutoniemen kirkon seurakuntasalissa
14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.30.

Kokouksen puolesta:

Puheenjohtaja

____________________________
Peter Remahl

Sihteeri

____________________________
Esko Niemi-Hukkala
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