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1. Avaus
Puheenjohtaja Peter Remahl avasi kokouksen klo 17.15.

2. Talous- ja jäsenasiat
Maksaneita jäseniä on 166 taloutta. Yhdistyksen tilillä on 2864 euroa, joka sisältää
kaupungilta saadun 740 euron avustuksen. PowerPark -matkasta tuottoa tuli 110 euroa ja
kuljetusmaksut matkalle olivat 432 euroa.

3. Tie- ja liikenneasiat
1) Kerätään listaa keskeneräisistä kohteista Purolan alueella ja kierretään ne kaupungin
edustajan kanssa läpi.
2) Uusista hidasteista on ollut keskustelua yhdistyksen facebook –ryhmässä esim.
Sepänkyläntielle. Kaupunki suunnittelee Sepänkyläntien muuttamista kaavanmukaiseksi,
peruskorjaus alkaa mahdollisesti ensi vuonna ja kaupunki järjestää asiasta
yleisötilaisuuden syksyllä.
3) Jukolan Rakentajat ovat olleet yhteydessä kaupunkiin Keskuskadun ja Kuninkaantien
risteykseen tarvittavista liikennevaloista, mutta ei ole vielä tarkkaa tietoa toteutuvatko ne.
Seurataan tilannetta liikennevalojen osalta.

4. Kesän tapahtumia
1) Jumpat Paukkulanpuistossa
Jumpissa on ollut hyvin osallistujia, toiseksi eniten koko kaupungissa. Kirsi on yhteydessä
kaupunkiin, jotta varmistetaan jumppien jatkuminen myös ensi vuonna.
2) PowerPark
Powerpark -matkalla oli 29 osallistujaa ja matka onnistui hyvin.

5. Suunniteltuja syksyn tapahtumia
1)Meteoririihi
Suunniteltu ajankohta retkelle on keskiviikkona 30.9, lähtö Paukkulanpuistosta klo 17.30.
Syyskuun lopussa kurjet lentävät Söderfjärdenistä saaristoon ennen auringonlaskua n. klo
18-19 ja tämän jälkeen n. klo 19-20 seuraa näyttelyn multimedia- ja opastettu kierros.
Viimeisenä illan pimentyessä on tähtien katselu vuorossa. Riitta on ollut yhteydessä
Meteoriiheen ja Kirsi selvittää bussivarausta Tapio Laelta.
2)Ikea- ja Ideapark -matka
Yhdistetyn Ikea ja Ideapark matkan päiväksi sovittiin 14.11. Kirsi selvittää bussivarausta
myös tälle.
3)Lasten juoksukilpailut
Voidaan osallistua järjestämään Jukolan Rakentajien kanssa lasten juoksukilpailut
Edvininpolulla. Johanna on yhteydessä Rakentajiin tästä.

6. Vuosikokousvieraat
Aletaan miettimään sopivia vieraita vuosikokoukseen, ehdotettiin mm. Pekka Puskaa ja
Hannele Helinkoa. Asumisturvallisuus todettiin myös hyväksi aiheeksi (esim. murtojen
estäminen, turvalliset koneet asunnoissa), joka varmasti kiinnostaa asukkaita. Pihojen
kunnostaminen ja puutarhanhoito voisi olla myös yksi aihealue.

7. Seuraava kokous
Seuraava kokous su 27.9. klo 17 Riitta Karjalan luona os. Keilatie 8 as 1.

8. Päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.15.

Kokouksen puolesta
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