
Hajalan Kyläyhdistys ry    Kokous nro 004-2021 

 

Hallitus 

 

Aika: torstai 27.5.2021 klo 18:00 

Paikka: Kyläkammari/Myllytyry 

Läsnä: Sanna Alifrosti (pj), Reijo Niemi, Piia-Riina Ihander (siht.), Pirjo Heinonen, Satu Alm, Aleksi Alanto 

 

1§ Kokouksen avaus klo 18 

2§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

3§ Valitaan kokouksen toimihenkilöt: ptk tarkastajat Pirjo Heinonen ja Reijo Niemi 

4§ Hyväksytään kokouksen esityslista 

5§ Pöytäkirjan 003-2021 uudelleen tarkastus 

Kokouksen esityslistassa ei ollut merkittynä muihin asioihin komeron vuokrausta. Päätöksestä nro §9 

komeron vuokraus vihreille perutaan. Komeron vuokraus otetaan käsittelyyn asia ollessa esityslistassa.  

6§ Myllytyry 

- talkoot 16.5. yhteenveto 

o ikkunat ja sauna pesty, risut poltettu, puita tuotu metsästä, rantaa haravoitu, grilli tuotu ja 

pöytäryhmä asennettu.  

- Vesinäyte 

o Reijo vie vesinäytteen ennen juhannusta Turkuun ohikulkutien varteen. 

- Keskiviikkosaunat 

o Saunamajurilista kylän FB-ryhmässä, kesäkausi 2.6.-25.8 Saunamaksu 2€, Anterolla avain.  
- Pihakalusto 

o Ostettu torista 170€. Asennettiin talkoissa laiturin viereen. 

- Grillikatos 

o Tuotu betonilaattoja 70-80 kpl. Kaasugrilli riittää kyläläisten tarpeeseen. Hankitaan oma 

kaasupullo jota säilytetään kamarin komerossa. 

- saunapuut 

o Lisää rankoja pitää tuoda metsästä ja pilkkoa. Reijo ja Aleksi hoitaa.  

- Kioski 

o Ikkunan alle pari lavaa ja vaneri. Sannalla kioski -kyltti. Pieni arkkupakastin ostettu torista. 

Antero hankkii kioskin tuotteet, kysytään Maija Ihanderia keskiviikon kioskin pitäjäksi. 

- Käymälä  

o Haettu Somerolta Facebook-ryhmässä, maksoi 290 €. Haetaan Puuilosta kuivakäymälä nopealla 

aikataululla. Budjetti max 400 €. 
- Viemäri ei vedä 

o Reijo kaivaa kaivurilla ja puhdistaa putken. 

- Vuokraus jatkuu kyläläisille kesän aikana á 20€ 



o Elokuun kokouksessa käsitellään syksyn hinnoittelu, vuokraus sekä siivous ja vastuut. Sanna 

hankkii vieraskirjan saunalle. 

7§ Live5-rahoitus 

- Sopimus on allekirjoitettu ja palautettu 

8§ Kyläjuhla 

- Päätetään sunnuntaina 11.7  

- Puhujaksi lupautunut Petri Burtsov, mutta varapuhuja tarvitaan. Kysytään Juha Majasta. 

- Marttojen keittolounas Kerholassa 

- Cafe 68 :sta tarjous keittolounaasta 

- Makkaranpaistoa? 

- Suunnittelupalaveri pe 11.6 klo 18 kammarilla 

9§ Kyläkaava 

- Hyväksytty 24.5.2021, 30 vrk valitusaika. 

10§ Tonttivideo 

- Salon ammattiopistolla, video ei vielä esittelykunnossa, ei ole edennyt toivotussa aikataulussa.  

11§ Avoimet kylät 12.6. 

- Hajala on ilmoitettu kyläesittelyyn. Piia-Riina tekee videon ja Pasi tekstit videoon. 

12§ Infrapurku Oy 

- Kaupunkikehityslautakunta on käsitellyt ympäristölupaa ja vastustanut hanketta. 

13§ Kyläkammarin AV-laitteet 

- Timo saa hankkia näytön, ei budjettia, asennus 10.6 mennessä. 

14§ Kaupunginjohtajan vierailu 15.6. 

- Reijon autolla sightseeing Hajalassa, kyläkammarilla kahvitarjoilu ja kylän esittelyä 

15§ Muut esille tulevat asiat 

16§ Kokouksen päätös 21.35 

 

 

Sanna Alifrosti    Piia-Riina Ihander 

Puheenjohtaja    Sihteeri 

 

Reijo Niemi    Pirjo Heinonen 

Pöytäkirjan tarkastaja   Pöytäkirjan tarkastaja 


