
        PUROLAN KYLÄYHDISTYS RY                    

KYLÄTIEDOTE 1/2006  Vaasa 8.2.2006 
  

 
Hyvää alkanutta  uuttavuotta, hyvät purolalaiset  
 

Kyläyhdistys järjestää keskustelutilaisuuden kylää 
koskevista asioista tiistaina 14.2.2006 klo 18.00 alkaen 
Huutoniemen kirkon seurakuntasalissa.  
 

Ilmainen kahvitarjoilu ja arvontaa, 
arvonnassa 2 kg kahvia. 
 

Tilaisuuden yhteydessä pidetään kyläyhdistyksen 
vuosikokous, jossa esillä sääntömääräiset asiat.  
 
Paikalla myös vanhoja valokuvia kylästämme sekä 
askartelutöitä, Halutessasi voit tuoda esille käsitöitäsi tai 
muita keräilyharrastuksiasi  
 
TIEDOKSI: 
NUOHOUKSEN SUORITTAMINEN 
Pohjanmaan pelastuslaitos on valinnut NY-JA Nuohous ja kiinteistöhuolto / Kenneth 
Turpeinen ky piirinuohoojaksi Mustasaari 1. ja Vaasa 2. nuohouspiiriin puh. 06 7230839. 
 
Vain piirinuohooja voi alueellaan suorittaa lakisääteisen nuohouksen ja siihen sisältyvän 
tulisijan ja savuhormin turvallisuuden tarkastuksen. 
Tietoomme on tullut, että Mustasaari 1. ja Vaasa 2. nuohouspiireissä ovat muut kuin 
tehtävään valittu piirinuohooja suorittaneet nuohouksia. Tällainen nuohous ei kuitenkaan 
täytä pelastuslain tarkoittamaa nuohousta.  
Jos kiinteistössänne on suoritettu nuohous, joka ei täytä pelastuslain vaatimuksia ja 
haluatte vielä varmistua tulisijan ja savuhormin turvallisuudesta voitte ottaa yhteyden yllä 
mainittuun piirinuohoojanne. Mahdollisista tarkastuskustannuksista vastaa näissä 
tapauksissa tällä kertaa Pohjanmaan pelastuslaitos. www.pohjanmaanpelastuslaitos.fi 

 
LAPSET HUOMIO!!  HIIHTOKILPAILUT  KAIKEN IKÄISILLE LAPSILLE SUNNUNTAINA 

19.2  KLO 13:00 Edvininpolulla, Asevelikylän puolella. Kaikille palkinnot (sää varaus) 
 

Muista kotisivut: www.purolankylayhdistys.fi 
    VÄND!    



     BOBÄCK BYAFÖRENING RF 
BYAINFO 1/2006   Vasa 8.2.2006 

 
       
God fortsättning på nya året!      
        

Byaföreningen ordnar ett diskussions tillfälle på  tisdagen 
den 14.2.2006 från och med kl. 18.00 i Roparnäs kyrkans 
församlingssal.  
 

Gratis kaffe serveras och lotteri, där 
det utlottas 2kg kaffe.   
 

Vid samma tillfälle ordnas byaföreningens stadgeenliga 
årsmöte, var det behandlas årsmötesärenden. 
 
Vid tillfället också en liten utställning av gamla fotografier 
samt  hobbyn, Om du vill kan du komma och visa dina 
handarbeten eller andra hobbyn 
 
Till kännedom: 
UTFÖRANDE AV SOTNING 
 
Österbottens räddningsverk har valt NY-JA sotnings och fastighetsservice kb / Kenneth 
Turpeinen till distriktssotare i Korsholm 1. och Vasa 2. sotningsdistrikt. tel. 06 723839 
 
Den lagstadgade sotningen och därtill hörande kontroll av eldstads och rökrörs säkerhet 
kan endast utföras av distriktssotaren. 
Enligt erhållna uppgifter har andra än den ovannämnda distriktssotaren utfört sotningar i 
Korsholm 1. och Vasa 2. sotningsditrikt. En sådan sotning uppfyller inte räddningslagens 
krav på sotning. 
Om det i Er fastighet har utförts sotning som inte uppfyller räddningslagens krav och ni 
ytterligare vill försäkra Er om eldstadens och rökrörets säkerhet kan ni kontaka Er 
ovannämnda distriktssotare. Österbottens räddningsverk svarar i dessa fall den här 
gången för eventuella granskningskostnader. www.pohjanmaanpelastuslaitos.fi 
 

BARNEN OBS!! SKIDTÄVLING ORDNAS ÅT BARN I ALLA ÅLDRAR 

PÅ SÖNDAGEN DEN 19.2 KL 13:00 VID EDVINSSTIGEN på Vapenbrödrabyns sida.  

  
Kom ihåg hemsidan: www.purolankylayhdistys.fi 


