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Toimintasuunnitelma 2018  
  

1. Yhdistys jatkaa toimintaansa asukkaiden yleisenä edunvalvojana.  
 

2. Yhdistys pyrkii edistämään ja säilyttämään alueen luonnonläheistä ja 

asukas/lapsiystävällistä asumismuotoa. 
 

3. Kaavoituksen ja uudisrakentamisen etenemistä seurataan tiiviisti pitäen erityisesti 

silmällä liikennejärjestelyjen toteutusta. Seurataan myös kadunhoidon jatkumista 

vähintään nykyisellä tasolla.  
 

4. Alueen koulu- ja esikoulupolkujen toteuttamista seurataan tarkasti. 

 

5. Työkoneiden ja välineiden lainausta/vuokrausta jatketaan.  
 

6. Toiminta-avustusta anotaan kaupungin varoista. Jäsenmaksuksi ehdotetaan 10 

€/talous.  

 

7. Pidetään koko perheen ulkoilupäivä Purolan leikkipuistossa maaliskuussa. 

Järjestetään keväällä Purolan siivoustapahtuma. 
 

8. Tuetaan alueen asukkaiden liikuntaa mm. koordinoimalla Paukkulanpuistoon 

kaupungin kanssa keväällä puistojumppa. Yhteistyössä Jukolan rakentajien kanssa 

järjestetään lasten juoksukilpailut. 
 

9. Järjestetään 2-3 virkistysmatkaa jäsenille 
 

10. Yhdistetty kirpputori ja Popup -ravintolatapahtuma  

 

11. Jatketaan projektia Purolan historiikin kirjoittamiseksi. 

 

 
 

Johanna Leskinen sihteeri    
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Toimintakertomus 2017  
  

1. Asukkaiden edunvalvontaa on edelleen jatkettu. 
  

2. Hallitus on kokoontunut viisi kertaa. Vuosikokous on pidetty maaliskuussa.  
 

3. Kaavoitus- ja uudisrakentamistyön edistymistä on seurattu tiiviisti, pitäen erityisesti 

silmällä liikennejärjestelyjä ja vanhojen asuinalueiden muutoksia.  
 

4. Koulu ja esikoulupolkujen toteutusta ja kaupungin kouluverkkoselvitystä on seurattu 

tarkasti.  

 

5. Yhdistyksestä on osallistuttu asukasyhdistysten neuvottelukunnan kokoukseen.  
 

6. Yhdistyksen tiedottamista ja yhteydenpitoa on jatkettu kotisivuilla 

(www.purolankyläyhdistys.fi) ja omassa facebook -ryhmässä 

(http://www.facebook.com/groups/243275479123185/, ryhmässä 290 jäsentä). 

Tiedotteet on jaettu myös paperisena postitse alueen talouksiin sekä jätetty 

julkisesti esille Paukkulanpuiston ilmoitustauluille. 
 

7. Työkoneita/-välineitä on edelleen lainattu sekä vuokrattu jäsenille 

omakustannushintaan.  
 

8. Kaupungilta on saatu toiminta-avustusta 750 €. 

 

9. Keväällä yhdistys järjesti Purolan leikkipuistossa koko perheen laskiaisriehan ja 

toukokuussa Purolan siivoustapahtuman. Kevätrieha tapahtuma järjestettiin 

Purolan leikkipuistossa toukokuussa. 
 

10. Yhdistys järjesti Martin kesäkahvilan Huutoniemen kirkolla kahdesti (30.5. ja 1.6.) 

yhteistyössä seurakunnan kanssa. 

 

11. Puistojumppa järjestettiin yhteistyössä kaupungin kanssa kesä- ja heinäkuun 

aikana kerran viikossa Paukkulanpuistossa ja lasten juoksukilpailut yhteistyössä 

Jukolan rakentajien kanssa syyskuussa Edvininpolulla. 

 

  

http://www.purolankyläyhdistys.fi/
http://www.purolankyläyhdistys.fi/
http://www.purolankyläyhdistys.fi/
http://www.facebook.com/groups/243275479123185/
http://www.facebook.com/groups/243275479123185/
http://www.facebook.com/groups/243275479123185/


12. Alueella esiintyneen nuorten häiriökäyttäytymisen ja vahingontekojen estämiseksi 

yhdistys keräsi vapaaehtoisia kiertämään alueella syksyllä parina viikonloppuiltana, 

tavoitteena saada nuoriin hyvä keskusteluyhteys.  

 

 

 

 

13. Purolan puutarharyhmä on kokoontunut vuoden aikana kahdeksan kertaa, aiheena 

mm. pihakierrokset, puutarhaneuvonta, betonityöt ja jouluaskartelut. 

 

14. Yhdistys on järjestänyt jäsenille virkistysretket elokuussa Powerparkiin, syyskuussa 

Raippaluotoon Villieläinhoitolaan ja joulukuussaTampereelle Ikeaan ja Ideaparkkiin. 

 

15. Purolan historiikin kirjoittamista ja valmistelua on jatkettu. 

 

 

 

Johanna Leskinen sihteeri  

 


