PUROLAN KYLÄYHDISTYS RY.
BOBÄCK BYAFÖRENING RF.
31.7.2014

Hallituksen kesäkokous
Aika
Paikka

31.7.2014 klo 18
Paukkulantie 7, Vaasa (Takala)
Läsnä
Peter Remahl
puh.joht.
Johanna Leskinen
sihteeri
Laura Uutela
Kirsti Melin
Riitta Karjala
Pirjo Takala
Kalevi Ala-Karjanmaa

1. Avaus
Puheenjohtaja Peter Remahl avasi kokouksen klo 19.30.
2. Suunniteltuja syksyn tapahtumia
1) Kylätapahtuma
Tutustutaan uuteen puistoalueeseen sekä järjestetään lapsille valokuvasuunnistuskilpailu.
Yritetään saada samalla järjestettyä tutustuminen päiväkotiin. Ajankohdaksi suunnitellaan
lokakuun alkua.
2)Ikea matka
Kyläyhdistys voisi järjestää bussimatkan Tampereen Ikeaan, joko omalla bussilla tai
varaamalla tilausmatkan matkajärjestäjiltä. Yhdistyksen tuki maksimissaan 500 euroa,
ajankohta voisi olla loka-marraskuun vaihde.
3)Tutustumismatka maailmanperintöalueeseen Björköbyssä
Yhdistyksen jäsenille tutustumismatka syys-lokakuussa arki-iltana
maailmanperintökohteeseen Raippaluotoon. Asiasta sovitaan Sari Saarikosken kanssa ja
yhdistyksen tuki retkelle maksimissaan 300 euroa.
3. Uusi linja-autoreitti 15 Purolassa
Vaasan paikallisliikenne on avannut uuden linja-autoreitin 15, joka kulkee Purolan kautta.
Yhdistys kannustaa kyläläisiä käyttämään reittiä ja ideoidaan miten saadaan
matkustajamäärä pysymään tarpeeksi korkeana.

4. Tieasiat
1) Purola II alueella tiestöjä nostetaan oikeaan tasoon.
2) Välitien rakentamista jatkettu, seurataan rakennustöiden etenemistä.
3) Haukantien alle jäävät rakennukset purettu ja liittymät työn alla
4) Purolan uuden päiväkodin kohtaan saatu hidaste. Päiväkodin pihan alue ympyröineen
tuntuu ahtaalta, seurataan liikenteen sujuvuutta kun päiväkoti aloittanut toimintansa.
5) Seurataan kaupungin teknisen lautakunnan suunnitelmaa Lankatie-Ylimäentie
pyörätiestä (suunnitelma b-436). Kyläyhdistys vastustaa 23.6. lautakunnalle lähetetyn
muistutuksen mukaan pyörätien toteuttamista.
5. Talous ja jäsenasiat
Maksaneita jäseniä on 138 taloutta. Yhdistyksen tilillä on n. 2300 euroa
6. Paukkulan puiston käyttösuunnitelmia
1) Laura jatkaa frisbeekorien selvitystä ja hankintaa. Hankitaan aluksi kaksi koria ja
valetaan ne maahan kiinteiksi. Tarvittaessa pyydetään puiston suunnittelijalta konsultointia
sijoituksiin.
2) Uuden päiväkodin toiveesta ja kylän lasten tarpeeseen pyydetään kaupungilta lanausta
Paukkulanpuiston luistinradan pohjasta. Kyläyhdistys hankkii pari kiinteää penkkiä
luistinradan alueelle ja myös mahdollista katosta kartoitetaan.
7. Seuraava kokous
Seuraava kokous su 31.8. klo 17.30 Kalevi Ala-Karjanmaan luona os. Paukkulantie 1.
8.Päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.
Kokouksen puolesta
____________________________
Peter Remahl
puheenjohtaja

__________________________
Johanna Leskinen
sihteeri

