PUROLAN KYLÄYHDISTYS RY.
BOBÄCK BYAFÖRENING RF.
HALLITUKSEN KOKOUS 1/21, 24.1.2021
klo 14:30, Meribjörkö, Raippaluodontie 1089, 65800 Mustasaari
Läsnä: Peter Remahl, Katja Kotanen, Laura Uutela, Anne Ilmonen,
Janne Viinikka, Anssi Jäntti, Katriina Angervo (siht.)
1. Avaus
Puheenjohtaja Peter Remahl avasi kokouksen klo 15.00 ja toivotti kaikki tervetulleiksi
Meribjörkön laavulle.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Koronan aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi edellinen kokous on Skype- 4.4.2020.
Skype-verkkokokouksena. Kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
4. Rahastonhoitajan puheenvuoro
o Tilitiedot
Joulukuun 2020 lopussa pankkitilin saldo 5717€, tappiota 518,83€
o Tilinpäätös 2020
o Talousarvio 2021
o Toiminnan tarkastus
o Tukianomus

5. Sihteerin puheenvuoro
-Toimintakertomuksen laadinta 2020
Sihteeri Katriina Angervo laatii toimintakertomuksen

6. Vuosikokousvalmistelut.
-Tilanvaraus ja laitteet.
Vuosikokous järjestetään Teams-kokouksena 14.3.2021 klo 17.00

-Ohjelma, asiat, vierailija
“Omakotiasuminen ja talon huolto” Katriina ja Laura selvittävät potentiaalisia
esitelmöitsijöitä.

-Tarjoilut

Kokous järjestetään Skypellä joten ei tarjoiluja, mutta selvitetään esim.
Kotipizza-koodin mahdollisuutta kokouksen osallistujille.

-Toimintasuunnitelman suunnittelu
Sihteeri Katriina Angervo laatii toimintasuunnitelman vuodelle 2021
Edelleen jatkuvan, koronan aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi
tapahtumien järjestämisiä suunnitellaan varovaisesti ja tapahtumien
järjestämisessä huomioidaan kulloinkin vallitsevat rajoitteet.

-Talvirieha, Ajankohta? Ponit? Musiikki? Muuta?
Talviriehan järjestäminen ei Koronatilanteen vuoksi ole ajankohtaista mutta
tilanteen salliessa kesätapahtuman järjestäminen on tavoitteena.
Ajankohdaksi suunniteltiin 13.5.2021 ja ajatuksena on kylän lasten
kasvamisen myötä ottaa tapahtuman kohderymäksi nuoriso ja teinit.
Kesäksi tiedustellaan myös puistojumppaa, ja Janne selvittää
Paukkulanpuiston skeittiramppien edistämistä.

-Laitevuokrat ja sijainnit
Pidetään laitevuokrat samana, mietittiin myös laitteiden sijoittamista toisaalle
Peterin luota koska tila tarvitaan muuhun käyttöön. Tiedustellaan kyläläisiltä
onko jollakulla mahdollisuutta varastoida laitteet tontillaan. Myös
mahdollisuutta laitteiden realisointiin mietittiin.

-Sari Saarikoski on halukas järjestämään retkiä kyläyhdistyksen kanssa.

7. Jäsentiedote ja jako
Jäsentiedotteiden jako ja jakaja pysyvät ennallaan.

8. Historiikki
Historiikin menekki on ollut hyvä, niitä painettiin 150 kpl, ja tähän mennessä on
mennyt 120 kpl.

9. Kotisivujen päivitys
Anssi jatkaa kotisivujen päivittäjänä

10. Jäsenmaksu ehdotus
Jäsenmaksun suuruus pysyy ennallaan 10 eurossa.

11. Neuvottelukunnan kokous
Neuvottelukunnan kokous on tulossa myöhemmin

12. Hankintaehdotuksia/poistoja/kalustoluettelo
Kalustoluettelo ennallaan, realisoinnista keskusteltiin, selvitetään ensin tilakysymys.
13. Muita käsiteltäviä asioita
Paukkulanpuiston pulkkamäen vaaranpaikoista keskusteltiin, mäki on jyrkkä ja vauhti
kasvaa niin kovaksi ettei lyhyt vastamäki riitä aina vauhtia pysäyttämään, tästä on
aiheutunut vaaranpaikkoja.
14. Seuraava kokous
Seuraava kokous Teams-kokouksena 21.2.2021
15. Kokouksen päättäminen:
Kokous päätettiin klo 16.03.

Kokouksen puolesta
____________________________
Peter Remahl

______________________________
Katriina Angervo

