PUROLAN KYLÄYHDISTYS RY.
BOBÄCK BYAFÖRENING RF.
17.04.2016

Hallituksen kokous
Aika
Paikka

17.04.2016 klo 15.00
Kutojantie 21, Vaasa (Uutela)

Läsnä
Peter Remahl, puh.joht.
Kirsti Melin, sihteeri
Kalevi Ala-Karjanmaa
Riitta Karjala
Janne Viinikka
Laura Uutela
Jarkko Kangasmäki
Pirjo Takala
Katja Kotanen (saapui klo 16)
Johanna Leskinen (saapui klo 16 ja poistui klo 17.15)
Anssi Jäntti (saapui klo 17)

1. Avaus
Puheenjohtaja Peter Remahl avasi kokouksen klo 15.10

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutamin täydennyksin kohtaan 13.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin vuosikokouksen 2016 pöytäkirja. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistus
siirtyi seuraavaan kokoukseen.

5. Koulu- ja päiväkotikuulumiset
Jarkko Kangasmäki kertoi esikouluryhmän Vaasan kaupungin suunnitelmasta koskien
esikouluryhmän siirtoa Purolan päiväkodista tyhjäksi jäävään Teeriniemen kouluun.
Kyläyhdistys oli tehnyt asiasta oikaisuvaatimuksen varhaiskasvatuslautakunnalle
päätöksen kumoamiseksi. Asian käsittely kaupungilla oli siirtynyt huhtikuuhun. Päätökset

ryhmien muodostamisesta tehdään kuitenkin siten, että kaupunki ei käytännössä voi
muuttaa enää ryhmien kokoonpanoja. Todennäköisesti esikoululaiset joutuvat siten
muuttamaan Teeriniemelle.
Yhdistys päätti odottaa kaupungin päätöstä asiassa ja tehdä mahdollisen uuden
oikaisuvaatimuksen kaupungin päätöksen tultua tietoon.

6. Linja-autopysäkkien kattaminen
Kalevi Ala-Karjanmaa laatii aloitteen linja-autopysäkkien kattamisesta ja aurauksesta kaupungille.
Vammaisten talon kohdalla oleva pysäkki tulisi siirtää pois tien ulkokaarteesta mahdollisesti
rakentamattoman talon kohtaan. Tämäkin päätettiin kirjata kaupungille tehtävään aloitteeseen.

7. Yli-Kivistön talo
Yli-Kivistön talon tontilla on suoritettu katselmus, jossa olivat läsnä Vaasan kaupungin
rakennuslakimies Hannu Kuokkanen, kaupungin tarkastusinsinööri, Kalevi Ala-Karjanmaa
ja Peter Remahl. Yli-Kivistölle on katselmuksen johdosta annettu toukokuun loppuun 2016
ulottuva määräaika tontin ja rakennuksen siivoamiseksi ulkoapäin. Määräajan päätyttyä
asiaan palataan tarpeen tullen.

8. Matkat, asuntomessut pe 22.07. ja Power Park 13.08.
Matkoista on saatu tarjoukset Tapio Lae Oy:ltä ja J Virtanen Oy:ltä. Kuljetuksen
toteuttajaksi valittiin kummankin matkan osalta Tapio Lae Oy. Kumpikin matka maksaa
440 €, joten yhteissumma on 880 €. Kirsti Melin ilmoittaa yhtiöille asiasta. Ilmoittautumiset
hoidetaan sähköisenä ilmoittautumisena, jota koordinoi Laura Uutela.
Asuntomessut Seinäjoella
Ilmoittautumiset pitää hoitaa 15.06.16 mennessä. Matkan hinta on 20 €/henkilö
yhdistyksen jäsenille ja 30 €/henkilö ei-jäsenille. Hinta sisältää bussimatkan, esittelyn sekä
ruuan. Ei-jäsenet voivat kuitenkin saada alennusta yhdistyksen jäsenmaksun verran.
Maksimissaan matkalle voi lähteä 50 henkilöä. Matkaa tarjotaan myös muiden
Asukasyhdistysten jäsenille, jotka määrittelevät oman hintansa jäsenilleen.
Power Park
Ilmoittautumiset on hoidettava 01.08.16 mennessä. Matkan hinta on 10 €/talous.
9. Kirpputori ja PopUp –ravintolapäivä 21.05.16
Tapahtuma järjestetään Paukkulanpuistossa kansainvälisenä ravintolapäivänä 21.05.16
klo 11-14. Riitta Karjala hoitaa paikalle ponit ratsastusta varten, Peter Remahl tarjoilut ja
Jarkko Kangasmäki laittaa kyltit isojen teiden varrelle ja liikenneympyröihin.
Pyttipannuannos sekä juoma maksavat asiakkaille 5 € kappale.
Kirpputorin osalta ei peritä pöytämaksua, mutta asiakkaiden tulee tuoda oma pöytä tai
muu myyntipaikka mukanaan.

10. Jäsentiedote
Kylän seuraava jäsentiedote jaetaan ennen vappua 1.5.16.
Siivouspäivä järjestetään tiistaina 03.05.
Paukkulanpuistossa jaetaan jätesäkkejä 03.05. klo 17 alkaen. Säkkien palautus tapahtuu
klo 19-20. Siivoukset tapahtuvat yleisillä alueilla. Palauttajat palkitaan kuumalla makkaralla
ja mehulla. Laura Uutela ja Riitta Karjala hoitavat makkaran paiston Paukkulanpuistossa.
Peter Remahl järjestää tarjoilut.

11. Kotisivujen uudistaminen
Anssi Jäntti esitteli kahta tekemäänsä ehdotusta kotisivujen toteutuksesta. Hänen
mukaansa vanhat tiedot saadaan ongelmitta mukaan tähän versioon. Käyttöön otettava
alusta on ilmainen. Anssi jatkaa sivujen työstämistä ja selvittää mahdollista palvelun
tarjoajaa.

12. Kotisivut ja uudet tiedot
Johanna Leskinen päivittää kotisivulle tulevan uuden tietosisällön ja lähettää tiedot Esko
Niemi-Hukkalalle, joka päivittää ne kyläyhdistyksen kotisivulle.

13. Muut käsiteltävät asiat
Verisure
Katariina Angervo palaa lähiaikoina sähköpostitse Verisuren mahdolliseen tarjoukseen
Liikenneturvallisuus
Pirjo Takala oli tehnyt yhteenvedon liikenteen ongelmakohdista Purolassa asukkaiden
ilmoitusten perusteella. Ehdotuksia oli kertynyt pari sivua. Kaupunki on myös todennut
koulujen lopettamisen yhteydessä, että liikenneturvallisuuden parantaminen on tarpeen
uusien koulureittien osalta.
Kyläyhdistyksen hallitus totesi, että laadittu luettelo kaipaa jäsentelyä ja priorisointeja.
Päätettiin, että Katja Kotanen, Johanna Leskinen ja Laura Uutela tiivistävät ehdotukset
siten, että kaupungille jätettävästä paperista käy ilmi neljä ehdotonta vaatimusta ja tiivistää
ja ryhmittelee loput ehdotukset neljään muuhun kategoriaan. Kalevi Ala-Karjanmaa
muotoilee kaupungille jätettävään paperiin virallisen osuuden. Kaupungilta pyydetään
katselmusta, johon kaupungin edustajien ohella osallistuvat kyläyhdistyksestä Kalevi AlaKarjanmaa ja Peter Remahl.
Variskan tapaaminen
Janne Viinikka oli osallistunut Kyläyhdistyksen puolesta Variskan tapaamiseen.
Tapaamisessa oli keskusteltu laajasti asiantuntijoiden alustusten pohjalta nuorten
tulevaisuudesta. Jannen selvityksen perusteella todettiin, että olisi hyvä, jos nuoret
saataisiin pysymään omalla kylällä ja he oppisivat tuntemaan ja luottamaan alueen

aikuisiin. Todettiin myös, että alueella kaivattaisiin tulevaisuudessa nuorten
kokoontumistilaa. Sellaiseksi soveltuisi hyvin Asevelikylän koulu. Jo aikaisemmin
kaivattaisiin alueelle peli- ja skeittipaikkaa.
Historiikki
Historiikkiin tulevien kuvien tulisi olla laadukkaita. Olisi tärkeätä, että alueelta löytyisi
kuvaaja, joka voisi ottaa taloista ja kartoista kuvia. Historiikin kirjoittamiseen liittyvää
taloudellista tukea myös tarvitaan, jos historiikista aiotaan tehdä painettuja kappaleita.
Rahoitusta voisi anoa kaupungilta, Museovirastolta ja muistakin rahoitusta myöntäviltä
tahoilta. Historiikkiin tulevaa tietoa kerätään arkisto- ja kirjatietojen lisäksi haastattelujen
pohjalta.
14. Seuraava kokous
Seuraava kokous järjestetään 12.06.16 klo 17 alkaen Pirjo Takalan luona.

15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30

Kokouksen puolesta

____________________________
Peter Remahl
puheenjohtaja

__________________________
Kirsti Melin
sihteeri

