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TOIMINTASUUNNITELMA 2007 

 

1. Yhdistys jatkaa toimintaansa asukkaiden yleisenä edunvalvojana. 

2. Yhdistys pyrkii edistämään ja säilyttämään alueen luonnonläheistä ja asukas/lapsiystävällistä 
asumismuotoa. 

3. Kaavoitustyön edistymistä seurataan tiiviisti, pyrkien huolehtimaan siitä, että vanhan alueen 
nykyinen kylämäinen asumismuoto säilyy. Yhdistyksen antaman lausunnon 25.9.2006 
päivättyyn asemakaavaluonnokseen huomioonottamista seurataan tiiviisti. Kadunhoidon 
jatkumista vähintään nykyisellä tasolla seurataan. 

4. Paukkulanpuistoa hoidetaan edelleen talkoilla. Keväällä jatketaan leikkivälineiden 
kunnossapitoa. 

5. Työvälineiden yms. lainausta jatketaan. 

6. Toiminta-avustusta anotaan. Talkoomäärärahaa haetaan kaupungin varoista. Jäsenmaksu 
on talouskohtainen (5 €/tal.) 

7. Urheilukilpailuja järjestetään lapsille 

8. Pidetään kaksi kokoperheen talkoo- ja ulkoilupäivää Paukkulanpuistossa (keväällä ja 
syksyllä). 

9. Järjestetään keväällä yhteinen virkistysmatka ja syksyllä teatteri tms. matka 

10. Yhteisvastuukeräystä voidaan hoitaa edelleen yhdistyksen toimesta. 

 

Esko Niemi-Hukkala 
sihteeri 
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TOIMINTAKERTOMUS 2006 

 

1. Asukkaiden edunvalvontaa on edelleen jatkettu. 

2. Hallitus on kokoontunut neljä kertaa, lisäksi on pidetty kaksi kaavoitusasiaan liittyvää 
suunnittelukokousta. Vuosikokous on pidetty helmikuussa. 

3. On järjestetty kaksi kokoperheen ulkoilu- ja talkoopäivää Paukkulanpuistossa.  

4. Paukkulanpuiston liukumäen katto on vaihdettu. 

5. Kaavoitustyön edistymistä on seurattu tiiviisti, pitäen erityisesti silmällä liikennejärjestelyjä ja 
vanhojen asuinalueiden muutoksia. Yhdistys on antanut lausunnon 25.9.2006 päivättyyn 
asemakaavaluonnokseen korostaen yllä mainittuja asioita. 

6. On osallistuttu kaupungin järjestämiin kyselytunteihin. 

7. Yhteistyössä Vaasan läänin puhelimen kanssa on toteutettu ”digi-TV kampanja” jossa on 
halukkaille toimitettu ja käyttöönotettu digiboksi ja kaapelikortti. Tarvittaessa on annettu myös 
opastusta digiboksin käytössä. Kaikkiaan asennuksia tehtiin 25 kpl. 

8. Marraskuussa on järjestetty teatteri-ilta ”Frutti di Wasa” näytelmään. Yhdistys subventoi 
lippujen hintaa kaikkiaan 153 €:lla. 

9. Yhdistyksen tiedottamista ja yhteydenpitoa on jatkettu mm. internet-kotisivuilla 

(www.purolankylayhdistys.fi). 

10. Työkoneita yms. on edelleen lainattu jäsenille omakustannushintaan. 

11. Lapsille on pidetty helmikuussa hiihtokilpailut ja maastojuoksukilpailut toukokuussa. Kaikki 
osallistujat palkittiin. 

12. Kaupungilta on saatu toiminta-avustusta 450 € ja talkooavustusta Paukkulanpuiston 
ruohonleikkuuseen 196 € 

 

 

Esko Niemi-Hukkala 
sihteeri 


