
1 

PUROLAN KYLÄYHDISTYS RY.    
BOBÄCK BYAFÖRENING RF. 
                2/2018 
 

Hallituksen kokous  
 
Aika  8.4.2018 klo 17.00 
Paikka  Alkulan tila, Gripinpolku 1 
 
Läsnä  Peter Remahl pj 
   Anne Ilmonen (poistui klo 18.52, § 13 jälkeen) 

Riitta Karjala 
Katja Kotanen 
Kirsti Melin 
Raija Rintakallio siht 
Pirjo Takala 
Janne Viinikka 

 
 
 
 
1. Avaus 
Puheenjohtaja Peter Remahl avasi kokouksen klo 17.12.  
 

2. Edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirjan tarkistus 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (21.1.2018) pöytäkirja.  
 
3. Vuosikokouspöytäkirjan tarkistus 
Hyväksyttiin vuosikokouspöytäkirja. 
 
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
5. Esityslistan hyväksyminen 
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 
6. Hallituksen järjestäytyminen 
Hallitus järjestäytyi vuodelle 2018 seuraavasti 
 -varapuheenjohtaja: Riitta Karjala 
 -sihteeri:  Katriina Angervo , varalla Raija Rintakallio 
 -rahastonhoitaja: Katja Kotanen 
 -asukasyhdistyksien neuvottelukunnan edustaja: Peter Remahl 

-hallituksen koolle kutsuja: Peter Remahl 
Sovittiin, että jatketaan aiempaa tapaa hallituksen koolle kutsumisessa, eli Peter lähettää 
esityslistan sähköpostilla ja lisäksi Whatsapp-viestin. 
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7. Vuosikokouksessa esiin tulleita asioita 
Kokouksessa oli kiinnostusta 72 tuntia-kurssista. Kurssi opastaa omatoimiseen 
varautumiseen ja kertaa perusasiat kodin turvallisuudesta. Päätettiin pitää kurssi syksyllä. 
Riitta varaa kouluttajan.  
 
8. Vuokrakoneiden hinnoittelu 
Kyläyhdistyksen omistamia pienkoneita vuokrataan Purolan alueen asukkaille.  
Hinnat:  kyläyhdistyksen maksaneille jäsenille kaksi ensimmäistä vuorokautta ilmaiseksi, 
seuraavat vuorokaudet 5 €/vrk. Ei jäsenille 5 €/ vrk. Koneen lainaaja ilmoittaa Peterille 
tekstiviestillä/ Whatsapp –viestillä, kun hakee ja palauttaa koneen. Koneiden 
vuokraushinnat ja tilinumero laitetaan esille/ ilmoitetaan vuokraajalle. Luettelo 
vuokrattavista laitteista ja hinnoista ilmoitetaan myös mm kotisivuilla ja kevään 
tiedotteessa. 
 
9. Tiedotteen jakaja 
Tiedotteen jakajana jatkaa Elias Palola Ojatieltä. Hänelle maksetaan kulukorvauksena 
50€/ jakokerta. 
 
10. Matka Ähtäriin 
Syysretki järjestetään lauantaina 11.8. Bussi kulkee Keskisen kyläkaupan kautta Ähtärin 
eläinpuistoon, mahdollisuus jäädä Keskiselle. Lähtö Vaasasta klo 8.00 ja paluumatka 
lähtee Ähtäristä klo 17.00. Kyläyhdistys maksaa bussin. Matka on kyläyhdistyksen 
maksaneille jäsenille ilmainen, muille 10 €/ hlö (maksu tilille). Osallistujat hankkivat itse 
pääsyliput. Anne tiedustelee bussitarjouksia. Matkasta tiedotetaan tiedotteessa, fb-sivuilla 
sekä ilmoitustauluilla, sähköinen ilmoittautuminen. 
 
11. Ulkoilu- ja ravintolapäivä 
Ulkoilu-, kirppis- ja ravintolatapahtuma lauantai la 19.5. (kansainvälinen PopUp -
ravintolapäivä) klo 12-14 Purolan leikkipuistossa. Janne kysyy paikalle 
moottoripyöräpoliisin ja Riitta paloauton. Anne selvittää ruokatarjoilua, Peter järjestää 
lettujenpaistopisteen. Purolan puutarharyhmä organisoi kasvikirppiksen. Purolan alueen 
asukas Janika Viitanen toimii kirppiksen puuha-/yhteyshenkilönä.  
 
12. Puistopiknik 
Paukkulanpuistossa pidetään kesäkuussa arki-iltana puistopiknik, jossa esiintyy ex-The 
Voice Finland –laulaja Sini Mäki (os Alatalo), joka laulattaa yleisöä. Tapahtumasta 
ilmoitetaan facebook-sivuilla sekä ilmoitustauluilla. 
 
13. Seurakunta-yhteistyö 
Jatketaan yhteistyötä seurakunnan kanssa. Kyläyhdistys pitää kahtena iltana seurakunnan 
kesäkahvilaa Huutoniemen kirkon pihassa. Seurakunnan kanssa suunnitellaan 
kesätapahtumia. 
 
14. Jäsentiedote, siivouspäivä  
Purolan alueen siivousilta pidetään 2.5. Siivouksen jälkeen tarjotaan makkaraa ja mehua 
siivoojille. 
 
Seuraavaan tiedotteeseen laitetaan uusi hallitus, jäsenmaksulomake, siivoustapahtuma, 
ulkoilupäivä, (puistojumppa?), Ähtäri/Tuuri-matka sekä vuokrakoneet ja niiden hinnoittelu. 
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Tiedotteessa mainitaan myös puutarharyhmän toiminnasta. Tiedote laitetaan jakoon 27.5. 
Tiedotteen tulee olla valmis ke 25.5. 
 
15. Kulukorvaukset 
Kulukorvaus tiedotteen jakamisesta on jatkossakin 50 e/kerta. Rahastonhoitajalle 
hankitaan Office-lisenssi. Hallituksen jäsenille maksetaan harkinnanvaraisesti korvauksia 
kuluista kuitteja vastaan.  
 
16. Muita käsiteltäviä asioita 
 
1) Raija jatkaa selvittelyä, että saadaanko kesäksi puistojumppaa Paukkulanpuistoon. 
 
2) Peter hoitaa nimenkirjoitusoikeuden ilmoituksen patentti- ja rekisterihallitukseen. 
 
3) Asukasyhdistyksien neuvottelukunta suunnittelee asuntomessumatkaa Poriin. Retki olisi 
viikolla 29, jolloin Porissa on myös Suomi Areena -tapahtumia. Peter ilmoittaa myöhemmin 
tarkemmin retkestä. 
 
4) Uudet tietosuojamääräykset tulevat voimaan 25.5. Puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja 
sihteeri tekevät yhdessä tietosuojaselosteen, joka tulee nähtäville kyläyhdistyksen 
kotisivuille. 
 
16. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen 
Seuraava kokous on sunnuntaina 29.7. klo 18 Pirjo Takalan luona. 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.36. 
 
 
Kokouksen puolesta 
 
 
 
____________________________   __________________________ 

Peter Remahl        Raija Rintakallio 


