PUROLAN KYLÄYHDISTYS RY.
BOBÄCK BYAFÖRENING RF.
15.02.2015

Hallituksen kokous
Aika
Paikka

02.02.2015 klo 18.00
Kuninkaantie 1B, Vaasa (Remahl)
Läsnä
Peter Remahl
puh.joht.
Johanna Leskinen
sihteeri
Laura Uutela
Riitta Karjala
Kalevi Ala-Karjanmaa
Kirsi Björkholm
Katja Kotanen

1. Avaus
Puheenjohtaja Peter Remahl avasi kokouksen klo 18.25.
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. Ylimääräisen kokouksen 8.9. pöytäkirja
lisätään myös yhdistyksen nettisivuille.
5. Rahastonhoitajan puheenvuoro
1) Tilitiedot
Yhdistyksen tilillä on 1228 euroa. Tukikeräyksestä on tehty tilitykset ja tiliotteet
toimitettu poliisille, keräyksen tuotto oli 2120 euroa. Yksityisten henkilöiden
lisäksi keräykseen osallistui kolme yhdistystä.
2) Tilinpäätös
Tukikeräys lisäsi tilitapahtumia vuoden aikana. Yhdistyksen jäsenenä on 160
taloutta. Tilikauden tappio on 66,64 euroa.

3) Talousarvio 2015
Vuoden 2015 tuloiksi on arvioitu 3000 euroa, josta jäsenmaksujen osuus on
1500 euroa ja kaupungin tuen osuus 1000 euroa. Tilivuoden menoiksi on
arvioitu 3000 euroa, joista suurimmat erät ovat tapahtumakulut 1200 euroa ja
tiedotus- ja kokouskulut 1200 euroa.
4) Toiminnantarkastus
Vuoden 2014 tilitiedot toimitetaan lähiaikoina eteenpäin toiminnantarkastajalle.
5) Tukianomus
Tukianomus jätetty kaupungille, haettu 1000 euroa vuodelle 2015.
6. Sihteerin puheenvuoro
1) Toimintakertomus 2014
Käytiin ehdotus toimintakertomuksesta läpi ja hyväksyttiin se.
2) Hallituksen kokouksiin osallistumisen tarkastelua
Kokoukset ovat olleet vuonna 2014 päätösvaltaisia ja hallitus on aktiivisesti
osallistunut kokouksiin.
7. Yhdistyksen kotisivut
Laura esitteli ehdotuksen yhdistyksen uusiksi kotisivuiksi(ks. liite 1), uusi logo on myös
kehittelyssä. Uusien kotisivujen hinta on 80 euroa/vuosi ja sivujen päivittäjiksi voidaan
sopia yksi tai useampi hallituksen jäsen. Kotisivuille halutaan myös Purolan kartta, josta
näkisi mm. alueen leikkipuistot ja ulkoilureitit. Vanhoilta sivuilta siirretään uusille sivuille
ainakin valokuvat, pöytäkirjat ja tiedotteet voidaan säilyttää muistitikuilla. Yhdistyksen
omassa ja Vaasan kuvia 1900-luvulla –facebook ryhmässä pyydetään ihmisiä lähettämään
valokuvia Purolasta, voidaan lisätä niitä uusille kotisivuille esim. omaan kansioon.
8. Facebook –ryhmä
Ryhmässä on 153 jäsentä, Päivi Pitkäranta hyväksyy jatkossa jäsenet ryhmään. Pyritään
tarkistamaan että ryhmän jäsenet ovat Vaasasta ja mieluiten asuvat Purolassa, tämä
päivitetään myös ryhmän tietoihin. Laura luo tapahtumat laskiasriehaa ja vuosikokousta
varten facebook –ryhmään.
9. Vuosikokousvalmistelut
Vuosikokouksen ajankohdaksi sovittiin tiistai 10.3.2015 klo 18.30 Purolan päiväkodissa.
Tilaisuuden avaa Karita Mäkinen Vaasan perhekeskuksesta aiheella ”It takes a whole
village to raise a child” – lapset yhteisöllisyyden näkökulmasta. Katja hoitaa tilajärjestelyt
Minna Herttua-Niemen kanssa, Peter hoitaa tarjoilut tilaisuutta varten. Kokousta varten
laadittiin toimintasuunnitelman pohja vuodelle 2015 ja päätettiin säilyttää laitevuokrat ja
jäsenmaksut samoina kuin vuonna 2014.

10. Jäsenmaksu 2015
Hallitus esittää yhdistyksen jäsenmaksuksi 10 €/talous vuodelle 2015
11. Laskiaisrieha
Laskiaisrieha järjestetään tiistaina 17.2. klo 17-19 leikkipuistossa. Riitta on järjestänyt
paikalle yhden ponin ja yhden pikkuhevosen, ratsastus maksaa 2 eur/kierros. Riittaa tekee
tapahtumasta myös käyttöilmoituksen kaupungille. Kirsillä on tallessa viime vuoden
musiikit, käytetään samoja ja Harri hoitaa kaiuttimet niille. Peter järjestää tarjoilut
tapahtumaan.
12. Jäsentiedote ja sen jakaminen
Uusi tiedote jaettiin 14.2 ja sen jakaja on jatkossa Johanna Kotanen. Tiedote nähtävissä
mm. https://www.facebook.com/groups/243275479123185/728363233947738/
13. Neuvottelukunnan kokous
Peter osallistuu neuvottelukunnan kokoukseen, kokouksessa käsitellään mm. yhdistyksen
tukianomus.
14. Purolan bussipysäkkien turvallisuus
Uudet bussipysäkit eivät ole turvallisia, niihin tarvittaisiin tien levennys jotta ihmiset eivät
joudu seisomaan ajoradalla tai ojassa, pimeällä näkyvyys on myös heikkoa. Peter vie
asian liikennetoimikuntaan käsiteltäväksi.
15. Hankintaehdotuksia / poistoja
Päätettiin poistaa yhdistyksen vanha ruohonleikkuri.
16. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Seuraava kokous su 15.3. klo 17.00 Katja Kotasen luona, os. Pasmatie 1.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10.
Kokouksen puolesta
____________________________
Peter Remahl
puheenjohtaja

__________________________
Johanna Leskinen
sihteeri

