Hajalan Kyläyhdistys ry

Kokous nro 004-2019

PÖYTÄKIRJA
Hallitus
Aika: Maanantai 29.4.2019 klo 19.00
Paikka: Hajalan koulu
Läsnä: Pasi Lehti, Reijo Niemi, Pirjo Heinonen, Sanna Alifrosti, Elina Lindberg
1§ Kokouksen avaus klo 19.19, Puheenjohtaja Pasi Lehti
2§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3§ Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Valittiin Pirjo Heinonen ja Sanna Alifrosti.
4§ Hyväksytään kokouksen esityslista
5§ Tonttikampanjan tilannekatsaus.
Tällä hetkellä ei ole uutta tiedotettavaa tonttikampanjasta. Arkeologiset tutkimukset ovat parhaillaan
käynnissä ja ne etenevät omaa tahtiaan.
6§ Työryhmien tilannekatsaus
- Hajala-sivuston päivitys ei tällä hetkellä ole aktiivisessa työstössä. Selvitetään, miten sivuston
päivitystä saataisiin edistettyä. Pasi hoitaa.
7§ Myllytyryn pukukopit, tilannekatsaus ja päätökset (Ykkösakseli-projekti)
Pasi ottaa Siniin ja Henrikiin yhteyttä, jotta pukukoppihanke saadaan etenemään. Tehdään tilaus Vehaselle
ja järjestetään talkoot.
8§ Kylien ja kortteleiden Salo – tilaisuus kaupungin talolla 3.4.
- Hajala-brändin luominen (prosessi ja toteutus)
- Kts. https://kyliensalo.wordpress.com/menneet/
- Vinkki Hajalan esittelymahdollisuuksiin: https://fi.doerz.com/
- Markkinointityöryhmälle vinkataan doerzista ja aktivoidaan brändin tekeminen ja luominen, Pasi vie
viestiä eteenpäin.
9§ Muut esille tulevat asiat
- Koulun siivoustalkoot, tarkennetut tiedot, päätökset
o 11.5.2019 klo 9:00. Pasi tilaa soran Lehdon Jannelta viikolle 20. Talkootöinä tien levennys,
vesakoiden siistimistä. Tarjoilut: Katri tuo makkarat ja kahvit.
o Elina laittaa viestin sähköpostituslistalle ja nettisivuille
- Metallinkeräyslava. Toukokuun viimeisestä viikosta eteenpäin 2 viikkoa tai kunnes on täynnä. Lava
tilataan Ruskolla sijaitsevalta Keräyslava Oy:ltä.
o Elina laittaa viestin sähköpostituslistalle ja nettisivuille
- Myllytyryn siivous, tarkennetut tiedot, päätökset
o Martat siivoavat 13.5. mökin sisältä.
o Haravointi ym. tehdään samassa yhteydessä, kun metsurin kaatamat puut korjataan pois.
- Myllytyryn parkkipaikan laajennus, suunnitelma ja esitys
o Parkkipaikalta kaadetaan mäntyjä, ja ne pätkitään osiin. Ehdotetaan että puut sahataan 3-4
metrin mittaisiksi ja niistä saisi tehtyä penkkejä. Reijo käy levittämässä rantahiekan. Metsuri
käy kaatamassa talon ympäriltä olevia puita pois. Metsurin tarkkaa ajankohtaa ei vielä

-

tiedossa. Juhannuksen jälkeen pitäisi lampi kiertää ketjumurskaimen kanssa, jotta lammen
ympärillä olevat puskat saataisiin siistittyä pois optimaalisena ajankohtana.
o Talkoita ei ole 9.5. eikä helatorstaina. Talkoot tulee myöhemmin, kun puiden kaataja käynyt.
Koulun yläkerran asunnon tilanne, tilannekatsaus ja päätös
o Tilaa saadaan käyttää sellaisenaan, Pasi tekee kirjallisen sopimuksen tilan käytöstä 0 €
tilavuokralla.
Kyläkävelyt kesällä
o Kesäkuussa, tarkempi päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin. Tehdään Facebook-tapahtuma,
kutsutaan SSS mukaan.
Myllytyryn kesänkausi, aloitus + toiminta
o Pasi kyselee Henrikiltä ja Anterolta, saavatko hankittua buffet-tarpeet? Saunamajurilista?
Milloin kesän ensimmäinen kyläsauna?
Pasi L. järjestää Myllytyryn jäteastian tyhjennyksen.

10§ Kokouksen päätös klo 21.24

Pöytäkirjan vakuudeksi

Sanna Alifrosti

Pirjo Heinonen
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