PUROLAN KYLÄYHDISTYS
BOBÄCK BYAFÖRENING RF.
HALLITUKSEN KOKOUS 3/20 14.6. 2020
Verkkokokous Skypellä klo 18:00.
Läsnä Skypessä:
Laura Uutela
Katja Kotanen
Peter Remahl pj.
Raija Rintakallio siht.
Janne Viinikka
Jarkko Kangasmäki
Anssi Jäntti
Anne Ilmonen
Katriina Angervo (poistui §8 jälkeen)

1. Avaus
Puheenjohtaja Peter Remahl avasi kokouksen klo 18.02.

2. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvalta
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus
Tarkastettiin edellisen kokouksen pöytäkirja 2/20 ( 4.4.2020).

5. Saapuneet postit
Turvallisuusesitys -mainios on tullut asukasyhdistyksille.
Talkooavustuasta on haettavissa kaupungilta

RY.

6.Talous -ja jäsenasiat
Tilillä rahaa 8210,13 €
Maksaneita jäseniä 143

7. Uuden alueen kaavamuistutus
Tehty kaupungille lausunto ja kaavamuistutus Purolan uudesta alueesta.
Selvitetään uuden tieliikennelain tuomia muutoksia mm mahdollisuuksista pihakatuihin. Selvitetään
mitä toimenpiteitä voisi tehdä Haukankadun – Kutojantien, Punostien, Pasmatien turvallisuuden
parantamiseksi. Tiedotetaan Purolan facebook sivuilla kaupungin palautekanavasta , jonne asukkaat
voivat laittaa palautetta mm liikennejärjestelyistä.
8.Kesätapahtuma
Pidetään Purolan kaikkien lasten syntymäpäiväjuhlat 14.8.2020 klo 17-19 Poropuistossa
–

Purolan kyläyhdistyksen jäsentalouksien lapsille.

–

Synttäripiknik – voi ottaa omia eväitä mukaan

–

Jaetaan 200 jätskiannosta. Jäätelöt ostetaan paikallisesta jäätelökioskista, Anne neuvottelee.
1,50-2 €/ jäätelö kahvimukissa ( mukit ja lusikat kyläyhdistykseltä), myös maidoton
vaihtoehto

–

Kysytään taikuria tms esiintyjää ( Laura). Ilmapallojen jako. Ideat kasaan kesäkuun loppuun
mennessä.

–

Kirpputoripöytiä voi pitää tapahtuman ajan alueella.

–

Tapahtumassa pidetään WasaUp lahjakorttiarpajaiset

–

Tapahtumaa koordinoi Laura. Paikan päällä tapatumassa myös Janne (Anne, Jarkko. Raija ),
kaikki hallituksen jäsenet jotka pääsevät paikalle.

9. Kyläkirjan status
Kyläkirja on päivitetty ja tarkastettu. Kirja valmistuu tämän vuoden aikana. Peter hoitaa aineiston
kirjapainoon. Muistetaan huomionosoituksella suuren työn kirjan eteen tehnyttä Kirsti Meliniä
tämän vuoden aikana.

10. Jyrän hankinta kadonneen tilalle
Hankitaan uusi vesitäytteinen nurmijyrä, jos vanhaa ei löydy. Jarkko selvittää hintoja ja hankkii jyrän.
Jyrää säilytetään Peterin varastokatoksessa Rekolankadulla. Hakiessaan lainaaja laittaa yhteystietonsa
katoksessa olevaan ruutuvihkoon.

11. Vanhan Purolan tiekunnostuksien eteneminen
Kaupunki on tehnyt kunnostustyöt Sepänkyläntien eteläpuolella, Vanhan Purolan tiet Haukankatuun
asti. Kunnostuksen jälkeen palautetta asukkailta ei ole tullut.

12. Muut asiat
–

Asukkaiden toiveena on skeittipaikka Paukkulan puistoon. Janne on yhteydessä kaupungin
viheraluehortonomi Leila Roiniseen ja sopii katselmuksen alueelle. Katselmukseen tulee
mukaan Jannen lisäksi ne hallituksen jäsenet jotka pääsevät.

–

Asukkaita muistutetaan taas alueen siistinä pitämisestä ja roskien siivoamisesta.

13. Seuraava kokous
PKY-hallituksen kesäkokous pe 14.8 klo 19,00. Paikka ilomoitetaan myöhemmin.

14. Päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19,47

Kokouksen puolesta

____________________________
Peter Remahl

______________________________
Raija Rintakallio

