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Hallituksen kokous 
 
Aika 6.10.2013 klo 18 
Paikka Kutojankatu 10, Vaasa (Björkholm) 
 
Läsnä Laura Uutela puh.joht. 
 Johanna Leskinen sihteeri 
 Kirsi Björkholm 

Peter Remahl (klo 19.30 alkaen) 
Riitta Karjala 

 Kalevi Ala-Karjanmaa 
 Pirjo Takala 
 Harri Ala-Aho 
 Erkki Kasto 
 
 
1. Avaus 
Puheenjohtaja Laura Uutela avasi kokouksen klo 19.15. 
 
 
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
3. Esityslista 
Esityslista (liitteenä) hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 
 
4. Edellisen kokouksen asiat ja pöytäkirja  
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.  
 
Jatkettiin keskustelua liikenneasioista aiemman pöytäkirjan perusteella. 
Klaus Koivulan kanssa käydyn liikennekatselmuksen perusteella Sepänkyläntien 
risteyksistä on kaadettu puita ja Ylimäentielle on saatu läpiajon kieltävä kyltti. Uusien 
alueiden tiet lanattiin ja suolattiin myös pian yhteydenoton jälkeen. 
 
Kalevi ottaa yhteyttä uudestaan Koivulaan Sepänkyläntien alikulkutunnelin vesiongelman 
selvittämiseksi. 
 
 
 



5. Liikennemerkit leikkivistä lapsista uusille alueille 
Kutojantielle ja muutamalle muullekin Purolan uudelle tielle asukkaat ovat jo hankkineet 
liikennemerkkejä leikkivistä lapsista. Päätettiin että kyläyhdistys ei hanki liikennemerkkejä, 
vaan jokaisen tien asukkaat itse voivat halutessaan niitä hankkia. Kutojantielle kylttejä on 
hankittu Vaasan ikkunateippauksesta: panu@vaasanikkunateippaus.fi. 
 
 
6. Asevelikylän juoksukilpailut 
Juoksukilpailu onnistui hyvin, osanottajia oli paljon joka sarjaan ja osallistujia tuli paljon 
Purolan alueelta. Yhdistys on maksanut kilpailun mitaleista 60 euroa Jukolan rakentajien 
tilille. Tulokset ja valokuvia kilpailusta on nähtävissä Jukolan rakentajien sivuilla 
(www.asevelikyla.fi). Jatkossa voitaisiin järjestää muitakin tapahtumia yhdessä Jukolan 
rakentajien kanssa. Peter kysyy Markku Ahonpäältä jos voitaisiin pitää yhteistyöpalaveri 
Edvininpolun korsulla. 
 
Talvella voitaisiin järjestää hiihto- tai luistelutapahtuma, esimerkiksi rusettiluistelu 
Paukkulanpuistoon tai Kuokkamiehentien kentälle. 
 
 
7. Powerpark matka 
Matkalle osallistui 46 henkeä ja matka järjestelyineen sujui hienosti. Keskusteltiin että 
samanlainen matka voitaisiin järjestää ensi vuonna uudestaan ja otetaan matka 
vuosisuunnitteluun mukaan. Bussikuljetukset tilattiin Tapio Laen kautta ja kuljetus oli 
yhdistyksen jäsenille ilmainen. Ryhmäalennusten järjestäminen olisi ollut hankalaa, ensi 
vuonna voitaisiin järjestää mahdollisuus yhteiseen ruokailuun. 
 
 
8. Koulupaikat 
Suomenkielinen opetuslautakunta päättää mahdollisesti marras-joulukuussa uusien 
koulupiirien rajat. Esityslista ja kokouksen pöytäkirja julkaistaan netissä, tilannetta täytyy 
seurata jotta valitusajat eivät umpeudu. Kirsi seuraa tilannetta, facebookissa on myös oma 
suljettu ryhmä Vaasan peruskoululaisten vanhemmille josta saa hyvin tietoa kouluasioista: 
https://www.facebook.com/groups/546260582074160/. 
 
Koulujen aamu- ja iltapäivätoimintaan voi tulla leikkauksia, seurataan myös tilannetta 
niiden osalta. 
 
 
9. J:Blåfieldin kirjoittelut päiväkodista 
Todettiin yhteisesti että päiväkodista ei koeta olevan mitään haittaa, päinvastoin se nostaa 
Purolan ihmisten hyvinvointia ja alueen arvostusta. Päiväkodin tiloja voidaan iltaisin kysyä 
myös muuhun toimintaan. 
 
 
10. Koneet ja laitteet 
Sarvitraktori on korjattu, mutta keskusteltiin uuden traktorin hankkimisesta. Klapikone on 
tällä hetkellä lainassa. Oksasilppurista ja puutarhajyrsimestä saatiin vuokraustarjous 
Wasatradelta yhdistyksen jäsenille omalla hinnalla, laitetaan tieto tästä ensi kevään 
tiedotteeseen. 
 



11. Paukkulanpuiston nurmikon leikkaus ja kuntoonsaattaminen 
Pyydetään kaupunkia lanaamaan Paukkulanpuiston alaosalle menevän tien, Harri ottaa 
yhteyttä Koivulaan. Juuso Ala-aho on hoitanut nurmikon leikkuuta kesän aikana, nurmikko 
leikataan ehkä vielä yhden kerran. Paukkulanpuistoon haluttaisiin tiekyltti Sepänkyläntieltä 
ja historiasta kertova taulu, Kalevi ottaa yhteyttä Jartamoon/Pohjanmaan museoon näistä. 
Puistoon voisi lisätä esim. frisbeegolf –korit, Laura selvittelee mistä sellaiset voisi hankkia. 
 
 
12. Ulkoilupäivä su 27.10. klo 15 
Ulkoilupäivässä kiertokävely uuden alueen läpi, lähtö klo 15 Paukkulanpuistosta. Laura ja 
Kirsi järjestävät valokuvasuunnistuksen reitin varrelle lapsille, palkinnoksi hankitaan esim. 
herkkupusseja. Reitin lopussa tarjotaan makkaraa ja kahvia. 
 
 
13. Jäsentiedote 
Seuraava jäsentiedote julkaistaan viikolla 43 ennen ulkoilupäivää. Tiedotteeseen laitetaan 
ulkoilupäivän lisäksi muistutus jäsenmaksun maksamisesta ja liikenneturvallisuudesta, 
kommentti lintujen ruokintakiellosta sekä maininta keväällä hankittavasta risulavasta. 
 
 
14. Muut asiat 
 
1) Kotisivut 
Ilmaisia kotisivukoneita ei ole enää olemassa, nykyinen sivu maksaa 48 eur/vuosi. Peter 
kysyy Eskolta mitä eri mahdollisuuksia olisi kotisivujen kehittämiseen. 
 
2) Yhdistysrekisteriote 
Toinen yhdistys Pyhtäältä on virheellisesti rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 
Purolan kyläyhdistyksen alle. Kalevi huomasi asian ja seuraa että rekisteriote saadaan 
kuntoon. Koska Suomessa on kolme muutakin Purola –nimistä paikkaa vuosikokouksessa 
ehdotetaan että yhdistyksen nimi muutettaisiin muotoon Vaasan Purolan kyläyhdistys ry 
/ Vasa bobäck Byaförening rf. 
 
3) Taloustilanne 
Kassassa n.1100 euroa, kaupungilta 250 euroa saamatta toiminta-avustusta.  
 
4) Teiden lohkominen yleiseen alueeseen 25.9. 
Kaupungilta Kurt Granlund järjesti 25.9. kiinteistötoimituksen, jossa muodostettin 
Pasmatie, Haukankatu, Pirtapolku, Punostie, Linnustajantie, Kudetie(Palomäentie), 
Pellavatie, Loimitie, Kutojantie, Ylimäentie ja osa Sepänkyläntiestä yleiseksi alueeksi. 
Muodostettava alue liitettiin kaupungin omistuksessa olevaan kiinteistöön 905-23-9901-0. 
 
 
15. Seuraava kokous 
Seuraava kokous on su 26.1.2014 klo 17 Laura Uutelan luona, os. Kutojantie 21. 
 
 
16. Päätös 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.40.  
 



 
Kokouksen puolesta 
 
 
____________________________  __________________________ 
Laura Uutela   Johanna Leskinen 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 


