Hajalan Kyläyhdistys ry

Kokous nro 003-2019

PÖYTÄKIRJA
Hallitus
Aika: Tiistai 19.3.2019 klo 19.00
Paikka: Hajalan koulu
Paikalla: Pasi Lehti, Reijo Niemi, Sini Piintilä, Sanna Alifrosti, Timo Heinonen, Pirjo Heinonen, Elina Lindberg,
Aleksi Alanto, Piia-Riina Ihander
1§ Kokouksen avaus, Puheenjohtaja Pasi Lehti klo 19:10
2§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3§ Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Valittiin Sini Piintilä ja Reijo Niemi
4§ Hyväksytään kokouksen esityslista
Muutos: Toiminnantarkastajien lausuntoa ei voida vielä käsitellä sen puuttuessa.
5§ Kevätkokouksen tilinpäätös, toimintakertomus.
Toimintakertomus hyväksyttiin. Vuoden 2018 rahastonhoitaja esitti hallitukselle tilikausien 2017 ja 2018
netti- ja sähköpostimaksuihin liittyvien siirtovelkojen merkitsemistä tappioksi, sillä kyseessä kylän
yhdistyksiltä laskuttamatta jääneitä maksuja, jotka voidaan tappioksi merkittyinä ajatella tueksi kylän
toiminnalle. Hallitus hyväksyi esityksen ja esittää samaa kevätkokoukselle. Lisäksi tilinpäätökseen tehdään
pari muuta tarkennusta ja tarkennusten jälkeen se hyväksytään.
6§ Tonttikampanjan tilannekatsaus
Maanomistajien yhteystietoja on kerätty, Katariina Sampinen on täydentänyt listaa. Timo Heinonen jutteli
Timo Alhokkeen kanssa, missä tällä hetkellä kaavan suhteen mennään. Arkeologisia tutkimuksia aloitetaan
tehdä nyt keväällä 2019, joiden aikataulusta ei tällä hetkellä tarkkaa tietoa. Timo Alhoke saapuu
kevätkokoukseen vieraaksi, jolloin häneltä voidaan kysyä suoraan tilannetietoja.
7§ Työryhmien tilannekatsaus
- mm. Hajala-sivuston päivitys
Piia-Riina Ihander saapui kokoukseen kertomaan markkinointityöryhmän tilannekatsauksesta.
Nykyiset nettisivut on tehty 13 vuotta sitten. Uudistuksessa nykyisiä sivuja tullaan päivittämään ja
päivitetyissä sivuissa tultaisiin käyttämään 2018 tehdyn esitteen aineistoa. Piia-Riina kävi kokouksessa
otsikkotasolla läpi sivuston sisältöä.
Aikataulu: tulevana perjantaina 22.3. työryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran työstämään sivupäivitystä
ja kevätkokouksen jälkeen palataan asiaan, kun ensimmäinen vedos alkaa hahmottua.
8§ Katsaus Ykkösakselitapahtumaan 28.2.2019
Tapahtuma järjestettiin Suomusjärvellä. Tilaisuudessa käytiin läpi, mihin hankeavustusta voi hakea ja mitä
kaikkea se vaatii. Seuraava teemahanke on Live4, joka tulee hakuun tänä vuonna. Pasi tekee tapahtumasta
tarkemman yhteenvedon ja jakaa sen muiden hallituslaisten kanssa.
9§ Muut esille tulevat asiat
- Päiväkoti / Valitus (Sini & co)
o Hajalan esikoulun järjestämisestä Metsärinteessä on tehty valitus lasten ja nuorten palveluihin
18.3.2019 Hajalan päiväkodin vanhempaintoimikunnan toimesta.
- ELY-keskus / Vastaukset tehtyihin lautakunta-aloitteisiin (Pasi L)

Tarkastuslautakunta tulee puuttumaan siihen, että aloitteisiin ei ole tullut asiallisia vastauksia
oikeita reittejä. Elystä tulee henkilö katsomaan Vanhalla Turuntiellä olevia kuoppia ensi
viikolla.
o Moottoritien liittymän bussikaista-asiaa on myös käsitelty lautakunnassa ja siellä on todettu,
että liittymän muutos on hankalaa ja kallista. Pasi jatkaa asian työstämistä ja painostamista.
Muiden Hajalan yhdistysten kanssa pidettävä palaveri (Pasi L)
o Kokous pidetään 27.3. klo 18 koululla. Tavoitteena sopia mm. yhteisistä tapahtumista kuluvalle
vuodelle.
Muuta
o Pasi Lehti ja Jari J. Laiho olivat pohtineet remontin suorittamisen sijaan esitystä kaupungille
siitä, että kaupungin määrärahoista tehtäisiin tilaan pintaremontti. Kokouksessa esitettiin, että
pintaremonttitiedusteluun sisällytettäisiin myös varauloskäynnin teko (puhkaisemalla ovi nk.
ATK-luokan ja nyk. asunnon väliin). Sovittiin, että kun tähän tiedusteluun on vastaus saatu,
päätetään remontin ja em. ratkaisun välillä. Keskusteltiin tilan käyttötarkoituksen
muutosprosessista sekä koulun mahdollisuuksista käyttää tilaa virallisesti. Pasi selvittää
kaupungilta remonttiasiaa ensi tai seuraavalla viikolla.
o Toukokuun mahdollisia tapahtumia:
§ Myllytyryn talkoot
§ Trömperin talkoot
§ Koulun talkoot
o Metalliromulava, Elina kilpailuttaa romuyritykset ja tilaa parhaan lavan toukokuun kaksi
viimeistä viikkoa ja kesäkuun ensimmäinen, tai kunnes lava on täynnä.
o

-

10§ Kokouksen päätös klo 21.23
Pöytäkirjan vakuudeksi

____________________________________
Sini Piintilä

___________________________________
Reijo Niemi

