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Hallituksen kokous 

 
Aika 31.8.2014 klo 17.30  
Paikka Paukkulantie 1, Vaasa (Ala-Karjanmaa) 
 

Läsnä  
Peter Remahl puh.joht. 

 Johanna Leskinen sihteeri 
 Laura Uutela 
 Kirsti Melin 

Riitta Karjala 
 Pirjo Takala 
 Kalevi Ala-Karjanmaa 
 Erkki Kasto 
 Kirsi Björkholm 
 Harri Ala-aho 
 Katja Kotanen 
 
 
1. Avaus 
Puheenjohtaja Peter Remahl avasi kokouksen klo 17.43. 
 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
3. Esityslistan hyväksyminen 
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 
 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Kokouspöytäkirjat pyritään jatkossa 
lähettämään hallituksen jäsenille sähköpostilla ennen seuraavaa kokousta. 
 
 
5. Saapuneet postit, talous ja jäsenasiat 
1) Saapuneet postit 

• Käytiin läpi kaupungin pöytäkirja (ks. liite 1), jossa käsiteltiin pyörätien 
rakentaminen välillä Lankatie-Ylimäentie. Muistutuksista huolimatta 
kaupunki on päättänyt toteuttaa pyörätien alkuperäisessä 
suunnitelmassaan.  



 
2) Talous 

• Yhdistyksen avustusanomus kaupungilta on hyväksytty, päätös liitteenä 
(liite 2). Purolan kyläyhdistys sai perusavustuksena kaupungilta 730 euroa. 

• Yhdistyksen tilillä oli elokuun lopussa n. 2000 euroa, PowerPark matkan 
bussikustannus oli jo maksettu. 

• Nimenmuutoksen hyväksymisen jälkeen Kalevi ilmoittaa yhdistyksen uudet 
tiedot pankkiin. 

 
3) Jäsenasiat 

• PowerPark matkan jälkeen jäsenmäärä ei ole kasvanut. 
 
 
6. Syksyn tapahtumat 
1) Jukolan juoksukilpailut 
Kyläyhdistys osallistui Edvininpolulla sunnuntaina 28.9. klo 10.00 Asevelikylän ja Purolan 
lapsille järjestettyihin Jukolan juoksukilpailuihin. Yhdistyksestä oli mukana muutama 
toimitsija ja yhdistys maksoi osan palkintojen kustannuksista.  
 
2)Kylätapahtuma 
Purolan uuden puiston vihkimistilaisuus järjestettiin sunnuntaina 12.10.2014 klo 17.00.  
Timo Jousmäki kaupungin viheralueyksiköstä avasi tilaisuuden yhdessä yhdistyksen 
puheenjohtajan kanssa. Lapsille oli järjestetty valokuva/heijastinsuunnistuskilpailu, jossa 
osallistujat palkittiin. Yhdistys tarjosi makkaraa, mehua, kahvia ja pullaa.  
 
3)Ikea matka 
Yhdistys järjesti matkan Tampereen IKEAan lauantaina 8.11.2014. Mukana oli n. 30 
henkilöä ja hinta 15 EUR/hlö. Yhdistys maksoi osan bussista, budjettia oli varattu 500 
euroa. Kuljetus tilattiin Tapio Laelta. Kirsi avasi ilmoittautumisia varten oman 
sähköpostiosoitteen purola11@gmail.com, jota voidaan käyttää jatkossakin 
ilmoittautumisten keräämiseen. 
 
4)Tutustumismatka maailmanperintöalueeseen Björköbyssä 
Sari Saarikosken kautta saatiin tarjous(ks. liite 3) retkestä maailmanperintöalueelle(Tmi 
KvarkenRelax), jonka hinta (250 EUR) sisältää mm. opastuksen ja nokipannukahvit max. 
40 hengelle. Tarjous ei sisällä bussikuljetusta (arvio 250-300 EUR). Päätettiin siirtää retki 
kevääseen, joka parempi ajankohta retkelle. 
 
5) Purolan päiväkodin avajaiset 
Päiväkodin avajaisia vietettiin tiistaina 16.12. klo 16-17.30, jossa yhdistys lahjoitti 
päiväkodille satukirjan ja tarjoili glögiä ja pipareita vieraille. Osallistujamäärä ei ollut kovin 
suuri, koska tilaisuudesta ei saanut tiedottaa laajasti päiväkodin pyynnöstä. 
 
 
7. Powerpark matka 
Yhdistyksen Powerpark matka 2.8. oli jälleen suosittu ja onnistunut tapahtuma. 
Suunnitellaan vastaavaa tapahtumaa myös ensi vuodelle. 
 
 
 



8. Koulu- ja päiväkotipaikat 
Purolan alueen ensimmäisen luokan oppilaat on sijoitettu pääsääntöisesti Teeriniemen, 
Asevelikylän ja Huutoniemen kouluihin. Kolmannen luokan paikka on vaihdellut 
vuosikohtaisesti. 
 
Asevelikylässä saatiin säilytettyä koulun iltapäivätoiminta lukuvuodelle 2014-2015, mutta 
muuten koulun tulevaisuus on epävarma kaupungin säästöohjelman vuoksi. Asevelikylän 
koulun tulevaisuudesta on syksyllä keskusteltu Jukolan rakentajien kanssa ja laadittu 
yhteinen mielipidekirjoitus koulun säilyttämiseksi. Mm. Asevelikylän perinteisissä 
hirvipeijaisissa kerätyn adressin koulun säilyttämisen puolesta kirjoitti yli 200 henkilöä. 
Adressi on toimitettu kaupungille. 
 
Kasvatus- ja opetusvirasto valmistelee kouluverkkoselvitystä, jonka tarkoituksena on 
kartoittaa Vaasan koulujen tilat sekä oppilaskapasiteetti ja valmistella aluekohtaiset 
ennusteet oppilasmäärien kehityksestä. Kouluverkkoselvityksen on määrä valmistua 
lähiaikoina. 
 
 
9. Linja-autoreitti 
Yhdistyksen kylätapahtumassa(12.10) arvottiin kuusi kuukausilippua(arvo 34euroa) 
seuraaville henkilöille:Katri Helena Muhonen, Juha-Matti Sumuranta, Julia Männistö, Terhi 
Vesiluoma. Raija Kangasniemi, Elina Peltoniemi. Sovittiin voittajien kanssa että he 
kommentoivat 2 kertaa viikossa kuukauden ajan Purolan Kyläyhdistyksen facebook-sivuille 
kokemuksia linjan 15 käytöstä. Kehitysideoita ja korjaustoiveita voi laittaa osoitteeseen: 
http://www.vaasanpaikallisliikenne.fi/Anna-palautetta. 
 
Kokouksessa ehdotettiin että linja-autoreittiä voisi laajentaa myös Kivihaan suuntaan ja 
pysäkeille voisi lisätä aikataulut. 
 
 
10. Koneet ja laitteet 
Nurmikkojyrää on kierrätetty facebookissa menestyksekkäästi, jatketaan sen osalta 
samalla tavalla. Halkomakonetta on lainattu jonkin verran, kone kaipaisi uusimista. 
Oksasilppuria ei toistaiseksi hankita. Pystyleikkurin voidaan myydä kokonaan pois. 
 
 
11. Leikkipuisto ja Paukkulanpuisto 
Riitta otti yhteyttä kaupungin viheralueyksikön Keijo Taipalukseen, joka tarkisti 
leikkipuiston korjauskohteet ja järjesti tekijän näille. Mm. Nuotiopaikka siirrettiin 
Edvininpolulta mäen päälle leikkipuistoon. Yhdistys lähetti paikallislehdessä kiitokset (8.10) 
kaupungin viheralueyksikölle hyvin hoidetusta työstä. 
 
Paukkulanpuiston nurmikon leikkaus ja kunnostaminen on hoidettu kesällä kaupungin 
toimesta, joten yhdistyksen omaa nurmikonleikkaajaa ei enää tarvitse palkata niin kuin 
aiempina kesinä. Puistossa ollut pöytä viedään pois. Luistinradan lanausta ja penkkejä 
selvitellään, Pirjo kysyy Kangasniemen Markolta tästä. Penkit voisi mahdollisesti hankkia 
sairaalan kautta. Laura hankkii Frisbee-korit Hong-Kongista (140EUR) ja hoitaa 
valun/paaluperustuksen niille järkevillä paikoille. Riitta ilmoittaa tästä Timo Jousmäelle 
vihertoimeen. 
 



 
 
12. Jäsentiedote 
Yhdistyksen kylätiedote 4/2014 postitettiin 16.9. ja on nähtävissä osoitteessa: 
http://www.purolankylayhdistys.fi/Dokumentit/Kylatiedote_4-2014.pdf 
 
Tiedote sisälsi mm. tilitiedot tulipalossa talonsa menettäneen perheen tukemiseksi, kutsun 
Paukkulanpuiston kylätapahtumaan ja IKEA-matkalle sekä tiedon puutarhajätteen 
vastaanottopaikasta. 
 
 
13. Muut asiat 
1)Liikenneasiat 

• Sepänkyläntiellä sinisiä liikennemerkkejä tulisi korottaa ylemmäksi korotusten 
kohdalla, koska lyhyempi jalankulkija ei näy niiden takaa. 

• Kutojantien liikenne ollut vaarallisen vauhdikasta joidenkin autoilijoiden osalta ja 
läpiajoliikennettä on esiintynyt. Mikäli tilanne ei parane Välitien ja Haukankadun 
uuden Sepänkyläntien liittymän avaamisen myötä, pitää harkita toimia asian 
suhteen. 

 
2)Kotisivut 
Laura on ollut yhteydessä kotisivujen tekijään, pohja uusista sivuista on tehty. Samalla 
voitaisiin harkita yhdistyksen logon päivittämistä ja kerätä sivuille tietoja Purolan historiasta 
(Purolanniemen posti jne.). 
 
 
14. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen 
Seuraava kokous ma 2.2. klo 18.00 Peter Remahlin luona, os. Kuninkaantie 1b. 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.  
 
 
Kokouksen puolesta 
 
 
____________________________  __________________________ 
Peter Remahl   Johanna Leskinen 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 


