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1. Avaus
Puheenjohtaja Peter Remahl avasi kokouksen klo 17.20.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslista
Esityslista (liitteenä) hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Käytiin läpi muistio kesäkokouksesta.

5. Saapunut posti, talous ja jäsenasiat
Ei läpikäytävää postia. Yhdistyksen kassa on tällä hetkellä on n.3800 euroa, josta on
maksettu villieläinhoitola -retken bussikuljetus. Jäsenmäärä on tällä hetkellä 163 taloutta.

6. Syksyn tapahtumia
Retki IKEAan ja Ideaparkkiin sunnuntaina 3.12., lähtö klo 7.00 Paukkulanpuistosta ja paluu
n. klo 17.00 IKEAsta. Osallistumismaksu jäseniltä 10 euroa ja ei-jäseniltä 20 euroa. Maksu

sisältää aamupalan bussissa. Retki järjestetään jos vähintään 25-30 henkeä ilmoittautuu
mukaan. Kirsti järjestää bussivarauksen ja Peter aamupalan retkelle.

7. Koulu- ja päiväkotiasiat
Huudissa järjestetään keskiviikkona 25.10 klo 17 asukasilta, jossa keskustellaan alueen
asioista. Hallituksen jäseniä osallistuu tilaisuuteen, tuodaan tilaisuudessa esille erityisesti
Sepänkyläntiehen ja liikenteeseen liittyvät ongelmat.
Poliisi on lisännyt valvontaa Huutoniemen koulun pihassa, pihaan tulee puomit jotta
mopolla ei pysty ajamaan pihaan.

8. Koneet ja laitteet
Klapikone pitäisi uusia, laitetta on vuokrattu paljon. Peter selvittää uuden laitteen
hankintaa. Oksasilppuri on huollettu, mutta ei kestä isojen oksien silppuamista.
Vuokramaksut usein unohtuvat lainaajilta, jonka vuoksi laitetaan maksutiedot paremmin
keskusteluihin facebookiin.

9. Leikkipuiston kunto ja Paukkulanpuiston nurmikon leikkaus
Leikkipuiston pöytä ja penkit on korjattu, roskis on vielä paikoiltaan. Riitta kysyy
kaupungilta mahdollisuutta saada metallinen ilmoitustaulu leikkipuistoon.
Paukkulanpuiston nurmikko on leikattu kesällä kaupungin toimesta.
Nuorten häiriökäyttäytyminen Purolan päiväkodin pihassa on rauhoittunut ilmojen
viilentymisen ja kameroiden asentamisen jälkeen. Kaupunki on asentanut mopoilla
ajamisen kieltävät liikennemerkit Paukkulanpuiston molempiin päihin. Ensi kesänä
kaupunki on luvannut pitää nuorisotilan alueella auki, jotta nuorilla on kokoontumispaikka.
Alueella partiointi ja nuorten kanssa keskustelu osoittautuvat hyväksi keinoiksi käsitellä
asiaa.

10. Jäsentiedote
Uutta tiedotetta ei tarvita syksylle, IKEA ja Ideapark matkasta tiedotetaan facebookissa ja
nettisivuilla.

11. Yli-Kivistön tontti
Tilanne tontilla ei ole parantunut, Peter muistuttaa kaupunkia jälleen kuvien kera.

12. Vanhan Purolan teiden kunnostus ja liikenneturvallisuus
Alueen vanhat tiet mukaanlukien Sepänkylätie ja niiden vesi- ja viemäriverkosto uusitaan
marraskuun alusta lähtien. Asiasta ei ole tiedotettu vielä kaupungin toimesta, varmistetaan
että tiedotus tapahtuu ja mainitaan uudistamisesta facebook -ryhmässä.
Katriina on koonnut liikenneselvityksen Purolan alueelta kuvineen joka toimitetaan
kaupungille kyläyhdistyksen puolesta.

13. Muuta
1)Bussiliikenne
Peter ilmoittaa paikallisliikenteelle bussin liian suuresta nopeudesta Lystitiellä sekä
kyläläisten toiveet saada toimivat bussiliikenne Variskan ja keskuskoulun suuntaan.
Palvelubussin toiminnasta ei ole riittävästi tiedotettu paikallisliikenteen puolelta.
2)Martin kahvila
Seurakunnan loppupalaverissa Martin kahvila koettiin onnistuneeksi ja ehdotettiin myös
toimintaa jatkossa.
3)Punostie
Punostien päässä on tyhjä tontti, jota voitaisin ottaa käyttöön esim.pienenä leikkikenttänä.
Katja selvittelee asiaa.
4)Onedrive tiedostojen jakamiseen
Anssi tekee ohjeen Onedriven käyttöön hallitukselle.
5)Ehdotetut retket
Laskettelu- ja luontoretkeä ehdotettu keväälle, laitetaan toteutettavien listalle keväälle.
6)Kuvauskoptereiden käyttö
Laura laatii ohjeen facebook –ryhmään kuvauskoptereiden käytöstä.
7)Roskien polttaminen ja lintujen ruokkiminen
Roskien polttaminen on alueella kielletty, Laura tiedottaa tästä facebook –ryhmässä sekä
ohjeen lintujen ruokinnasta.
8)Vakuutukset
Yhdistyksen tiedotteen jakajalle ei tarvita vakuutusta, mutta toiminnan vastuuvakuutus olisi
hyvä olla yhdistyksen tapahtumia varten. Katriina tekee ehdotuksen sopivasta
vakuutuksesta yhdistykselle.
9) Historiikki
Pohjanmaan liitolta saatu 500 euroa historiikin toteuttamiseen, tarvitaan vielä n. 2500
euroa painotyön toteuttamiseen. Haetaan pidennystä Pohjanmaan liitolta, koska tarkoitus
oli saada historiikki valmiiksi vuoden vaihteeksi. Bjarne Stenströmin kautta voidaan kysyä
Wasa Graphicsiltä taittoa. Toinen vaihtoehto Puutarharyhmässä oleva purolalainen jolla
kokemusta taitosta. Tietojen kerääminen ei ole edistynyt halutun mukaisesti, lisähenkilöitä
tarvittaisiin kirjoitus- ja keräystyöhön.

14. Seuraava kokous
Seuraava kokous Katjan luona su 21.1. klo 17.

15. Päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.03.

Kokouksen puolesta

____________________________
Peter Remahl
puheenjohtaja

__________________________
Johanna Leskinen
sihteeri

