PUROLAN KYLÄYHDISTYS RY.
BOBÄCK BYAFÖRENING RF.
21.01.2018

Hallituksen kokous
Aika
Paikka

21.01.2018 klo 17.00
Katja Kotasen luona, Pasmatie 1
Läsnä
Peter Remahl
puh.joht.
Johanna Leskinen
sihteeri
Kirsti Melin
Riitta Karjala
Katja Kotanen
Raija Rintakallio
Janne Viinikka, 17.32 alkaen
Jarkko Kangasmäki

1. Avaus
Puheenjohtaja Peter Remahl avasi kokouksen klo 17.28.

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

3. Esityslista
Esityslista (liitteenä) hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Rahastonhoitajan puheenvuoro
Yhdistyksen kassassa on noin 3000 euroa, sisältäen 500 euron käyttämättömän
avustuksen Purolan historiikin kirjoittamiseen. Tuotot jäsenmaksuista vuoden aikana ovat
olleet 1705 euroa, avustukset 1250 euroa. Tapahtumakulut ovat olleet 2139,12 euroa.
Tilikauden voitto 927,26 euroa.
Käytiin läpi talousarvio vuodelle 2018, tulojen ja menojen suuruudeksi arvioitu 6450 euroa.
Katja toimittaa tilinpäätöksen, pöytäkirjat, toimintakertomuksen ja muut tarvittavat
dokumentit toiminnantarkastusta varten Hannu Rinnalle.

Peter varmistaa miten ja milloin haetaan kaupungin toiminta-avustus yhdistykselle ja
avustus historiikin kirjoittamiseen.

6. Sihteerin puheenvuoro
Käytiin läpi ja hyväksyttiin toimintakertomus vuodelle 2017. Hallituksen kokoukset ovat
vuonna 2017 olleet päätösvaltaisia ja hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin on
ollut hyvällä tasolla.

7. Facebook -ryhmä
Sovittiin, että yhdistyksen facebook –ryhmä pidetään jatkossakin suljettuna, mutta
henkilöitä, jotka hyväksyvät ryhmäläiset voisi olla enemmän, esimerkiksi kaikki hallituksen
jäsenet. Peter selvittää tätä Lauran kanssa.

8. Vuosikokousvalmistelut
Vuosikokous sovittiin pidettäväksi Purolan päiväkodissa tiistaina 13.3. klo 18.00. Katja
sopii tilavarauksen päiväkodin kanssa ja Peter hoitaa tarjoilut. Vuosikokoukseen yritetään
saada puhuja kiinteistön paloturvallisuuden omavalvontaan liittyen, Pirjo selvittää tätä.
Varasuunnitelmana on pyytää puhuja kaupungin nuorisotoimesta.
Laadittiin toimintasuunnitelma vuodelle 2018, ks. virkistysmatkat ja –toiminta kohdassa 9
sekä toimintasuunnitelma liitteenä.

9. Virkistysmatkat ja -toiminta
Talvirieha järjestetään sunnuntaina 11.3. klo 14-16 ja tarjolla on makkaraa, mehua, pullaa
ja musiikkia. Riitta järjestää tapahtumaan ponit ja Katja järjestää musiikin Lauran kanssa.
Perinteisen Powerpark -matkan sijaan järjestetään elokuussa lauantaina 11.8. matka
Ähtärin eläinpuistoon, lähtö klo 8.00 Paukkulanpuistosta.
Ensi keväänä pyritään järjestämään yhteistyössä kaupungin kanssa puistojumppa, Raija
selvittää asiaa kaupungin liikuntapalveluiden kanssa. Keskusteltiin myös Edvninpolun
latujen käytöstä – tällä hetkellä ladut ovat liian jyrkkiä monelle hiihtäjälle, tämä voitaisiin
ottaa esille myös kaupungin kanssa.
Kevätrieha järjestetään sunnuntaina 20.5. klo12-15 Purolan leikkipuistossa.
Kesäkuussa järjestetään yhteislaulutilaisuus Paukkulanpuistossa.
Vuoden lopussa suunnitellaan laskettelumatka johonkin Vaasan lähistön
laskettelupaikkaan.

10. Purolan historiikki
Historiikin kirjoittamiseksi perustetaan noin viiden hengen työryhmä, jossa on jäseniä myös
hallituksen ulkopuolelta. Kirsti kutsuu työryhmän koolle. Riitta kysyy tarjouksen historiikin
painatuksesta Granolta.

11. Laitevuokrat ja jäsenmaksut
Vuokralaitteisiin laitetaan mahdollisesti maksutiedot jotta vuokraajat muistavat maksaa
vuokrat. Tällä hetkellä suurin osa vuokraajista ei muista suorittaa maksua.
12. Jäsentiedote
Tiedotteiden kopiointi siirretään Facmanille ja aiempi jakaja jatkaa tiedotteiden jakoa. Peter
ja Laura laativat seuraavan tiedotteen. Kevään jäsentiedotteessa kerrotaan mitä asioita
kyläyhdistys hoitaa, jotta jäsenet ymmärtävät miksi jäsenmaksu kannattaa maksaa.
13. Neuvottelukunnan kokous
Peter ja Johanna osallistuvat seuraavaan neuvottelukunnan kokoukseen, pyritään
saamaan asialistalle Euroopan uuden henkilösuojalain (GDPR) toteutus yhdistyksissä.

14. Liikenneturvallisuus
Kaupunki on lisännyt Sepänkylän tien kunnostuksen budjettiin100 000 euroa
turvallisuuden parantamiseksi.
Huutoniemen koulun vanhempainyhdistys on ehdottanut liikenneturvallisuuden
parantamiseksi jättöpaikkaa Mussorintien päähän ja ajokieltoa koulun pihaan. Yhdistys on
ehdottanut myös Albertintien ja Paukkulantien kohtaan hidastetta ja Ojatielle levennystä
odotusta varten.

15.Kalustoluettelo
Päivitettiin yhdistyksen kalustoluettelo.

16. Muut asiat
Seurakuntayhteistyöhön palataan kevään aikana.
Suomen Kotiseutuliitto järjestää Vuoden kaupunginosa –kilpailun, Riitta hankkii tietoja
asiasta lisää.

17. Seuraava kokous
Vuosikokous järjestetään tiistaina 13.3. klo 18 Purolan päiväkodilla.

18. Päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.23.

Kokouksen puolesta

____________________________
Peter Remahl
puheenjohtaja

__________________________
Johanna Leskinen
sihteeri

