PUROLAN KYLÄYHDISTYS RY.
BOBÄCK BYAFÖRENING RF.
11.9.2016

Hallituksen kokous
Aika 11.9.2016 klo 17.00
Paikka Kuninkaantie 1 B, Vaasa (Remahl)
Läsnä
Peter Remahl pj
Katja Kotanen sihteeri
Kalevi Ala-Karjanmaa
Katriina Angervo
Anssi Jäntti
Jarkko Kangasmäki
Riitta Karjala
Kirsti Melin
Raija Rintakallio
Pirjo Takala
Laura Uutela
Janne Viinikka

1. Avaus
Puheenjohtaja Peter Remahl avasi kokouksen klo 17.00.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin sihteeri Johanna
Leskinen poissaolevaksi ja valittiin kokouksen sihteeriksi Katja Kotanen.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistus
Siirretään tarkistettavaksi ensi kokoukseen.
5. Talous ja jäsenasiat
144 jäsentaloutta maksanut jäsenmaksun tänä vuonna. Rahastonhoitajan mukaan tilillä on
n. 3200 e. Asuntomessumatkan ruokailut maksettu, mutta Peterillä vielä saamisia
messulipuista (linja-auton maksanut kaupunki). Myös peruuntuneen (sään vuoksi)
Powerpark matkan linja-autokustannukset on maksettu.
6. Syksyn tapahtumia
Suunnitellaan linja-autoretki Ikeaan ja Ideaparkkiin Tampereelle sunnuntaina 30.10.2016,
lähtö klo 7 Paukkulan puistosta. Peter toimittaa aamupalaa linja-autoon ja luo
ilmoittautumislomakkeen. Kirsti tilaa linja-auton ja Laura luo tapahtuman Facebookiin. Hinta
10 e/jäsentalous ja ei jäseniltä 20 e/aikuinen.

7. Koulu- ja päiväkotipaikat
Teeriniemelle keskitetyn esikoulun osalta ei tarvittavia korjauksia vanhoihin koulutiloihin oltu
tehty esikoulun alkaessa, eikä lepohetkeä varten ollut mitään lepopaikkaa. Nyt on aita
kuitenkin saatu pihan ympärille ja lepohetkiä varten patjoja. Sisätilan ilmanlaadusta on
edelleen epäilyksiä, myös esikoulun tiloissa hajuhaittaa. Purolan päiväkodissa on otettu
vanha esikoulutila pienempien lasten käyttöön. Koulujen osalta puhetta oli, että ongelmaksi
tulevat myöhemmin myös ylitse pursuavat yläasteet. Koulutoimenjohtaja Lehmus itse on
ongelman tuonut ilmi. Pohditaan olisiko hyvä pyytää Lehmus vaikka yhdistyksemme
vuosikokoukseen puhumaan ongelmasta enemmän.
8. Koneet ja laitteet
Klapisirkkelin myynti on viivästynyt, on menossa myyntiin. Kaikki muut laitteet ovat olleet
hyvässä käytössä.
9. Puistojen kunto
Paukkulan puistossa on aluetta niitetty ja frisbeegolf kori on ollut hyvin käytössä.
Nuorten häiriköiminen puistossa ja päiväkodin alueella on puhuttanut paljon mm.
Facebook-ryhmässä. Useampi on käynyt nuorten kanssa juttelemassa ja osa tuntuukin ihan
fiksulta porukalta, mutta valitettavasti osa on aiheuttanut ongelmia, roskaamista ja jopa
nuotioita ja roskispaloja, mopoilla kaahailua ja häiriökäyttäytymistä. Poliisit ovat käyneet
useasti paikalla. Pj ollut yhteydessä perhekeskuskoordinaattori Karita Mäkiseen joka on
luvannut nuorisotyöntekijöiden kanssa käydä kartoittamassa tilannetta ja ohjaamassa
nuoria uuteen nuorisotaloon Huutoniemen kirjaston vanhoihin tiloihin. Tilanne on hieman
rauhoittunut ilmojen viiletessä. Seurataan tilannetta.
Luistinrataa mietittiin jälleen alueelle. Katsotaan tuleeko sellainen talvi, että rata olisi
mahdollista jäädyttää. Tarvittaessa Riitta on yhteydessä kaupungin Keijo Taipalukseen ja
pyytää jäädyttämään Paukkulan puistoon luistinradan, koska olisi keskeisemmällä paikalla
kuin ns. Poropuisto ja palvelisi paremmin myös päiväkodin lapsia.
10. Uudet kotisivut
Anssi kertoi uusien kotisivujen olevan nyt käytössä, vaikka viestintäviraston kanssa oli ollut
hieman ongelmia, johtuen heillä olevista vanhentuneista tiedoista. Anssin kautta nettisivuille
saa lisättyä tietoa. Todettiin, että tunnukset voisi antaa myös Johannalle, joka voisi tulostaa
ne talteen.
Tässä vaiheessa Anssi Jäntti poistui kokouksesta.
11. Verisure yhteistyö
Katriina on saanut selvitettyä yhteyshenkilön (Nygård) Verisurelle ja sovittiin, että yrittää
saada hänet Purolan päiväkodille 26.10. esittelemään kyläläisille asiaa. Toiveena, että
saisimme hyvän alennuksen jos useampi purolalainen ottaa. Tarjous koskisi
kyläyhdistyksen jäseniä. Katriina varmistaa myös päiväkodin tilojen käytön. Laitetaan
tiedotteeseen asiasta infoa, kun ajankohta vahvistuu.
12. Jäsentiedote
Laura ja Katja kokoavat tiedotteen/lehtisen ja tarkistuttavat Peterillä ja Riitalla. Tiedote tulee
olla lokakuun alussa valmiina, jotta jakaja ehtii sen jakaa ajoissa. Tiedotteeseen tulevat
asiat:

-

Ikean matka 30.10.
nuorten häiriökäyttäytyminen
puutarhajätteiden jättäminen metsän rajalle
lintujen/eläinten ruokinta
koiran kakat roskiin –tarrat
uudet nettisivut
puutarharyhmän kokoontumisista
puska-aitojen leikkaus kadunvarsilta
historiikkiin haastatteluja, Kirstin sähköposti yhteystiedoksi
jäsenmaksumuistutus

13. Yli-Kivistön tontti
Pihaa on niitetty, mutta muutoin tilanne ennallaan.
14. Liikenteen ongelmakohdat
Johanna, Laura ja Katja ovat tehneet jo aiemmin kesällä koosteen liikenteen ongelmista.
Laitetaan eteenpäin Kalevin kautta liikennejärjestelypäällikkö Klaus Koivulalle.
15. Muut asiat
Kirsti kertoi historiikin etenevän. Apurahoja on haettavissa alkuvuodesta.
Facebookissa kyselty pihakirppiksien järjestämisestä. Todettu ettei kyläyhdistyksen
toimesta osallistuta järjestelyihin. Kehotetaan järjestämään vaikka tiekunnittain, koska alue
niin iso ettei välttämättä kannata yksittäisen pihan ryhtyä.
16. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Seuraava kokous sunnuntaina 22.1.2017 klo 17.00 Alkulan tilalla (Raija Rintakallion
järjestämä).
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.

Kokouksen puolesta

____________________________
Peter Remahl
puheenjohtaja

__________________________
Katja Kotanen
sihteeri

