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1. Avaus 
Puheenjohtaja Peter Remahl avasi kokouksen klo 17.18. 
 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
3. Esityslistan hyväksyminen 
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi, lisäykset esityslistaan käsiteltiin 
kohdassa 12. Muut asiat. 
 
 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
Hyväksyttiin edellisten kokousten 15.3. ja 9.8. pöytäkirjat. 
 
 
5. Talous ja jäsenasiat 
Yhdistyksen tilillä on 2437 euroa, Powerpark matkan kuljetus on maksettu. 
 
 
 
 



6. Syksyn tapahtumat 
 

1) Meteoriihi 
Retki Söderfjärdenin Meteoriiheen toteutettiin ke 30.9. omilla autoilla, 11 
henkilöä osallistui retkeen.  

 
2) IKEA matka 

IKEA-matkaa suunniteltiin toteutettavaksi la14.11., mutta liian pienen 
osallistujamäärän vuoksi matka jouduttiin perumaan. 
 

3) Powerpark 
Matka onnistui jälleen hyvin, osallistujia oli 29. Ensi vuonna retki voitaisiin 
toteuttaa samana ajankohtana, ei sisäänpääsymaksua elokuun alussa 
huvipuistoon. 

 
 
7. Koulu- ja päiväkotipaikat 
Seurataan kaupungin päätöksiä koulu- ja päiväkotipaikkojen osalta. Myös Huutoniemen 
kirjasto lakkautuslistalla. Mikäli kaupungin suunnittelemat Asevelikylän ja Teeriniemen 
koulujen lopettamiset toteutuvat, kaupungin tulee parantaa kouluteiden turvallisuutta. 
Sepänkyläntielle pitäisi saada hidasteita koulureittien kohdalle. Sepänkyläntien 
liikenteenjakaja Albertintien ja Haukankadun kohdalla on vaarallinen, jalankulkija peittyy 
sen taakse.  
 
 
8. Linja-autoreitti 
Kaupunki on rakentanut pysäkit Purolaan Lystitien varrelle. Bussireitti sopii myös 
koululaisille jotka kulkevat Purolasta Huutoniemelle kouluun. Tällöin voi nousta kyytiin 
Lysti- tai Välitiellä ja jäädä kyydistä Haukankadun kohdalla. Katriina laittaa tiedon tästä 
myös facebookiin. 
 
 
9. Koneet ja laitteet 
Ei muutoksia laitteisiin tai vuokrahintoihin. 
 
 
10. Leikkipuisto ja Paukkulanpuisto 
Purolassa kasvaa jättiputkia joista ilmoitettu kesällä Keijo Taipalukselle, kaupungin 
vihertoimesta luvattiin myrkyttää isoimmat esiintymät. Jättiputkista voi ilmoittaa 
Taipalukselle sähköpostilla (@vaasa.fi). 
 
Paukkulanpuiston luistinradan pohjan voisi lanata sekä järjestää viereen katoksen ja 
penkit. Palataan tähän talven alussa.  
 
Purolan leikkipuistoon saatu roskis grillipaikan viereen, sillä ehdolla että kaupungin ei 
tarvitse hoitaa tyhjennystä. Riitta lupasi hoitaa roskiksen tyhjennyksen, hänellä on 
kaupungilta saatu avain ja pusseja siihen. 
 
 
 



11. Jäsentiedote 
Päätettiin ettei lähetetä uutta tiedotetta syksyllä, tiedotetaan tapahtumista facebookin ja 
nettisivujen kautta. 
 
 
12. Muut asiat 
1) Kivimuuri Lysti- ja Sokkotien risteyksessä 
Yhdistys on pyytänyt Lystitie 40 tontilla olevan rivitalotyömaan rakentajaa Rakennuskultti 
Oy:tä sitomaan luonnonkivitukimuurin kivet toisiinsa jotta ne eivät voi liikkua tai pudota jos 
esim. lapset kiipeilevät niissä. Rakentaja lupasi tehdä tämän sekä rakentaa aidan 
tukimuurin päälle jottei tontin puolelta voi pudota muurin ylitse. Rakentaja hankkii 
tarvittavat luvat kaupungilta näihin muutoksiin. 
 
2) Katselmus Purolassa 
Laura pyytää facebookissa kommentteja 15.10. mennessä Purolan esim. liikenne- ja 
katujärjestelyistä joita voitaisiin käydä läpi kaupungin kanssa katselmuksessa. Muutamia 
ehdotuksia alla: 
 

-vanhojen katujen asfaltointi, esim. Vakkurintie 
-uusien katujen asfaltointi 
-läpiajot pyöräteitä pitkin 
-näköesteet risteyksissä 
-nopeusrajoituksen muutos Sepänkyläntielle, esim. 40km /h ? 

 
3) Yhdistyksen kotisivut 
Yhdistyksen uudet nettisivut yhä edelleen kesken, muistutetaan tekijää. 
 
4) Mopoilijat Edvininpolulla 
Mopoilijat ovat aiheuttaneet vaaratilanteita Edvininpolulla, mietitään jatkotoimia mikäli tämä 
jatkuu. 
 
5) Askartelutarvikkeita päiväkodille 
Päätettiin avustaa Purolan päiväkotia askartelutarvikkeiden hankinnassa, Laura on 
yhteydessä päiväkotiin. 
 
 
13. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen 
Seuraava kokous su 31.1. klo 17.00 Johanna Leskisen luona, os. Kiikkutie 3. 
 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.  
 
 
Kokouksen puolesta 
 
 
____________________________  __________________________ 
Peter Remahl   Johanna Leskinen 
puheenjohtaja   sihteeri 


