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Kokouksen avaus
Ilkka Tirkkonen avasi kokouksen

Yhteisötilan toimintaperiaate-esitys
Käytiin läpi Ilkka Tirkkosen valmistelemaa listaa toimintaperiaate-esityksen sisällöstä. Tehtiin täsmennyksiä
ja lisäyksiä listaan asioista, joita pitää määritellä toimintaperiaatteissa tai yhteisötilan säännöissä. Päivitetty
listaus on tämän kokousmuistion liitteessä.

Toiminta Pulju -yhteisötilassa
Todettiin, että toiminta Puljulla on alkanut vilkkaasti. Tilalle on luotu käyttäytymissäännöt/tsekkilista, jossa
määritetään miten tilaa käyttävän pitää tilassa olla ja miten huolehtia tilan siisteydestä. Tilalle on myös
luotu oma varausjärjestelmänsä, jolla on toimintaohjeet. Se on jo toiminnassa ja varauksia on tehty heti
paljon. Yhteisötila on otettu hyvin vastaan järjestöjen ja asukkaiden puolesta. Tilan saanti ”Kirkonkylän
kylätaloksi” on saanut paljon kiitosta. Puljun Köyri-iltana oli kävijöitä yli 50 henkeä, edustaen järjestöjä ja
yksityishenkilöitä, jotka tutustuivat tilaan.

Köyri-ilta
Köyri-illassa kävijöiltä kerättiin ideoita, millaista toimintaa he toivoisivat Puljulle. Saatiin seuraavat
toivomukset:
- Kokkikerho (3kpl)
- Lautapeli-ilta
- Tanssikurssi/Burleski
- Kädentaidonkurssi
- Lapsille disko-ilta
- Naamiasilta
- Yhteiset pikkujoulut
- Vähävaraisten jouluruokailu
- Eläkepappojen ”Turina-tupa” 1-2 kertaa/viikko Järjestöt saavat tämän kokouksen muistion ja voivat ottaa
koppia näistä ideoista.

Muut asiat
Keskusteltiin muissa asioissa mm:
- Toiminnalle pitää järjestöjen yhdessä luoda tapahtumien vuosikello, joka estää päällekkäistä suunnittelua
ja tukee yhdessä toteutettavia tapahtumia. Tähän kerätään myös seurakunnan suunnittelemat tapahtumat
- Lapsiperheille toteutetaan ”Lapsipolku-esite”, johon kootaan lapsille suunnattua toimintaa, jotta niiden
löytäminen on helppoa. Seurakunta ja Mannerheimin lastensuojeluliitto valmistelee asiaa.
- Koska seurakuntakeskuksessa ei koronatilanteen vuoksi voida järjestää perinteisiä markkinoita pyritään ne
järjestämään ulkona, joko Puljun ympäristössä tai ”Pestoo-markkinoiden” alueella.
- Järjestetään Puljulla kynttilä-ilta ja ajoitetaan se siihen, kun uudet jouluvalot sytytetään kirkkopuistoon.
- Tuotiin esille toive saada Haukkavuoren ulkoilureiteille opastaulut. Sovittiin, että Ilkka Tirkkonen on
yhteydessä Henry Vepsään ja kysyy josko Elimäen Vauhti, joka huolehtii reiteistä ja tekee niihin talvella
ladut, voisi talkoilla toteuttaa ne, jos Aluetoimikunta hankkisi tarvittavat materiaalit.

Seuraava kokous
Seuraava kokous on jo sovittu 15.10. klo 18, Puljulla

Kokous päättyi
klo 20:30
Muistion laati Ilkka Tirkkonen
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