PUROLAN KYLÄYHDISTYS RY.
BOBÄCK BYAFÖRENING RF.
7.4.2013

Hallituksen kokous
Aika
Paikka

7.4.2013 klo 18
Keilatie 8, Vaasa (Karjala)

Läsnä

Peter Remahl
puh.joht.
Johanna Leskinen
sihteeri
Riitta Karjala
Kirsti Melin
Kalevi Ala-Karjanmaa
Laura Uutela
Kirsi Björkholm
Harri Ala-Aho

1. Avaus
Puheenjohtaja Peter Remahl avasi kokouksen klo 18.10.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslista
Esityslista (liitteenä) hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4.Hallituksen järjestäytyminen
Hallitus järjestäytyi seuraavasti:
-varapuheenjohtaja: Laura Uutela
-sihteeri: Johanna Leskinen
-rahastonhoitaja: Kalevi Ala-Karjanmaa
-asukasyhdistyksen neuvottelukunnan edustaja: Peter Remahl
-hallituksen kokoonkutsujana toimii Peter Remahl ja kutsu lähetetään
tekstiviestillä jäsenille. Esityslista laitetaan esille ennen kokousta
kyläyhdistyksen facebook –ryhmään sekä toimitetaan sihteerille.
5. Edellisen kokouksen asiat ja pöytäkirja
Keskeneräisiä asioita ei ollut. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

6. Liikenneasiat
Jatkettiin keskustelua liikenneasioista vuosikokouksessa esiin tulleiden asioiden pohjalta.
Kalevi Ala-Karjanmaa laatii kirjelmän kaupungin kadunsuunnitteluinsinööri Siri Gröndahlille
seuraavista asioista:
1) Lystitielle pitäisi saada hidasteet (2 kpl) uuden päiväkodin kohdalle sekä
kehitysvammaisten asuntolan kohdalle liikenneturvallisuuden lisäämiseksi. Autoilijat
eivät useasti noudata Lystitien nopeusrajoitusta(40 km/h) kuten myöskään
väistämisvelvollisuuksia risteyksissä. Uusi päiväkoti tulee lisäämään liikennettä ja
samalla vaaratilanteita Lystitiellä.
2) Uuden päiväkodin pihaan halutaan vinoparkkeja pyörähdysympyrän sijaan, jotta
päiväkodin piha ja Lystitie eivät ruuhkautuisi aamulla ja iltapäivällä.
3) Ylimäentie on jakautunut vanhaan ja uuteen osaan, eikä vanhasta osasta ole
läpiajoa uudelle puolelle. Vanhan osan alkuun tarvitaan liikennemerkki päättyvästä
kadusta, jotta esimerkiksi tonteille menevä rekkaliikenne ohjautuu oikein.
Vastaavanlainen päättyvän tien merkki tarvitaan myös Kalliokadulle.
4) Lystitien pyörätie tulisi päällystää piakkoin.
5) Lystitielle ei saisi tulla läpiajoliikennettä kun ohitustie valmistuu 2014 syksyllä.
6) Kuokkamiehentien viereinen liikenneympyrä on varsikin talvella liian ahdas raskaalle
liikenteelle.
Keskusteltiin, että julkinen liikenne on tällä hetkellä hyvin suppea Purolan alueella, bussi
kulkee vain kerran tunnissa kaupunkiin. Peter Remahl ottaa asukasyhdistyksen
neuvottelukunnan kokouksessa esille bussiliikenteen vuorojen tihentämisen.

7. Koulupolut
Varhaiskasvatus – ja opetuslautakunta on tehnyt päätöksen siirtää osan Teeriniemen
koulusta tulevista kolmasluokkalaisista Nummen kouluun Ristinummelle Huutoniemen
koulun sijasta. Laura Uutelan mukaan päätöksestä tehdään oikaisuvaatimus ja pyritään
saamaan kaupunginjohtaja Thomas Häyry mukaan keskusteluun. Laura ja Peter vievät
asiaa eteenpäin. Pyritään myös selvittämään mihin kaupunki on kohdentanut valtiolta
saadun koulujen pienryhmälisän ja mitkä ehdot siinä ovat. Purolan lasten tulevaisuuden
koulupolku on vielä epäselvä. Huutoniemen kouluun on saatu yksi lisäluokka
edellisvuonna, mutta se on käytännössä täyttynyt Asevelikylän koulusta siirtyvistä lapsista.
Ehdotettiin että Huutoniemen kirkon tiloja voisi jatkossakin harkita lisätilana kouluille.
Muistutettiin, että kaikki kaupungille lähetettävät viestit tulee lähettää myös osoitteeseen:
kirjaamo@vaasa.fi, jotta ne tulevat virallisesti kirjattua kaupungilla vastaanotetuiksi.

8. Vuokrakoneiden hinnoittelu ja markkinointi
Yhdistyksen laitevuokrat pidetään ennallaan ja niiden sijainti päivitetään kyläyhdistyksen
nettisivuille.

9. Jäsentiedotteen jakaja
Jäsentiedotteen jakajaksi valittiin Kimi Björkholm.
10.Jäsentiedote
Uusi jäsentiedote jaettiin 16.4.2013 ja se sisälsi tiedot yhdistyksen uudesta hallituksesta,
muistutuksen liikennekäyttäytymisestä, vuokrakoneiden hinnat ja sijainnin, tietoa tulevista

tapahtumista (kirpputori su 26.5. klo11-14 ja PowerPark-matka kesällä) sekä
jäsenmaksulomakkeen.

11. Kulukorvaukset
Tiedotteen jakajan kulukorvaus on 40 eur/krt koko Purolan alueelle. Rahastonhoitajan
kulukorvaus on 5eur/vuosi ja sihteerin 20 eur/vuosi. Nurmikonleikkauksesta ehdotettiin
korvattavaksi 50 eur/krt sisältäen 30 eur palkkaa, 5 eur polttoainekulua ja 15 eur korvausta
oman koneen käytöstä. Kertoja olisi 4-5 tarpeen mukaan kesässä. Palkasta maksetaan
työnantajalle kuuluvat sivukulut ja palkka on veronalaista tuloa. Päätös nurmikonleikkaajan
korvauksista tehdään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

11.Muita asioita
Kyläyhdistyksen nettisivut voisi päivittää uudelle ohjelmalle, pyydetään ensi kokoukseen
nykyisten kotisivujen ylläpitäjä Esko Niemi-Hukkala mukaan, jotta voidaan keskustella
tästä tarkemmin.
Kirsi Björkholm lupasi seuraavassa kokouksessa pitää facebook –perehdytystä, Peter
järjestää videotykin sitä varten.
Riitta ottaa yhteyttä Timo Jousmäkeen, jotta saadaan selville uuden leikkipuiston
valmistumisaikataulu. Tarkoitus on pitää 25.5. joko leikkipuiston avajaiset tai talkoot.
17. Seuraava kokous
Seuraava kokous on su 5.5.2013 klo 18.

18.Päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

Kokouksen puolesta

____________________________
Peter Remahl
puheenjohtaja

__________________________
Johanna Leskinen
sihteeri

