
Hajalan Kyläyhdistys ry    Kokous nro 003-2021 

 

PÖYTÄKIRJA 

Hallitus 

 

Aika: torstai 15.4.2021 klo 18 

Paikka: Kyläkammari 

Läsnä: Sanna Alifrosti, Piia-Riina Ihander, Pasi Lehti, Reijo Niemi, Pirjo Heinonen, Satu Alm, poissa Aleksi 

Alanto ja Timo Heinonen 

 

1§ Kokouksen avaus klo 18:12 

2§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

3§ Valitaan kokouksen toimihenkilöt 

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Reijo Niemi ja Pirjo Heinonen 

4§ Hyväksytään kokouksen esityslista 

5§ Myllytyry 

- talkoot 3.4. yhteenveto 

o 10 henkilöä paikalla 

o Saunatuvan katto pesty 

o Haravoitu kertaalleen 

o Grilli ja huuva purettu 

o poltettiin risuja 

o tuulensuojalevyt siirretty katon alle 

- talkoot helatorstai 13.5 

o Katon maalaus 

o Muurin maalaus 

o Grillikatoksen lattian valu hoidetaan ennen talkoita, tarvitaan sementtiä ym. 

- saunan vuokraus yksityistilaisuuksiin 

o Satu vastuussa toukokuun ajan oven avaamisesta ja lukitsemisesta 

o Kesä-heinä-elokuun ajan vuokraus vain kyläläisille, ei avoimesti  

o Syyskuussa aloitetaan vuokraus uudestaan 

- Öljyvahinko 

o Ti 23.3 havaittiin Myllytyryllä öljyä 

o VPK tuli paikalle loppuviikosta ja aloitti öljyntorjunnan 

o Salon kaupungin ympäristöviranomainen kielsi uinnin 

o Saunavuorot peruttiin 2 viikon ajalta (15 vuoroa) menetykset 300 € 

o VPK on luovuttanut vastuun kaupungille viikolla 15 

o Öljyn alkuperää ei tiedetä 

o Hannu Retva sukeltaa jäiden lähdön jälkeen ja ennen uimakoulua lammen 

pohjan 



o Otetaan vedestä analyysi ja ilmoitetaan kaupungille että lasku tulee heille 

- LIVE5 rahoitus ja aikataulutus 

o Pihavaloihin ja kuivakäymälään saatiin rahoitus 

o Vanhaa käymälää voisi hyödyntää rakentamalla ainoastaan WC-koppi, olisi 

todennäköisesti halvin ratkaisu 

o 4 valaisinta alueelle 

o Metallinkeräyksen tuotosta riippuen katsotaan mitä hankitaan tänä kesänä ja 

mitä jää vuodelle 2022  

- tilojen valokuvaus 

o hoidettu, Sanna talkoissa ja Pasi jo aiemmin 

- saunapuiden teko/hankinta 

o muutama ranka on pätkimättä, avantouimareille tietoa että saa pätkiä 

- Valvontakamera 

o Saako rannalla kuvata /Reijo selvittää 

- Reijo hankkii 2 sorakuormaa parkkipaikalle 

6§ Kyläjuhla 

- Tilannekatsaus: 

o Marianne luvannut tehdä kakut 200-300 :lle 

o Marttojen keiton tarjoiluaika riippuen onko tarjoilu ulkona vai sisällä, Keittiön 

hinta 10 € 

o Aikataulu: 12-15 /myös tori auki sen ajan 

▪ 12.00 Sannan puhe 

▪ 12.20 Koulun tervehdys/Kimmo tai P-R 

▪ 12.40 Musiikkiesitys Mike Haywood 3 biisiä, menevää musaa, P-R kysyy 

▪ 13.10 VPK kyltin paljastus 

▪ 13.30 Musiikkiesitys Peppi + Angela 

▪ 14.00 Juhlapuhe/Petri Burtsov 

▪ Puhe Tauno Linkoranta 

▪ 14.30 Kahvit 

▪ Kunniamerkkien jako 

o Lavalle räsymatot ja kukkia 

o Sightseeing non-stop -ajelu vanhoilla autoilla, Pasi sopinut.  

o V-S Vuoden kylien mielipide koronan vaikutuksista juhlan järjestämiseen/Sanna  

7§ Kyläkaava 

- Tilannekatsaus 

o Ymp.lautakunta käsitteli 14.4, päätöskierrokselle toukokuussa, valtuustoon 

kesäkuun aikana 

o Kaava voimaan näillä näkymin heinäkuussa 2021 

- Maanomistajien yhteystiedot /P-R ja Pasi 

8§ Metallinkeräys 

- viikot 16-19, vastuuhenkilö Sanna 

9§ Kyläkammari 

- käyttöoikeudet (päiväkodin hlökunta, opettajat saa käyttää veloituksetta) kirje tehty 



- teetetään avaimet KKTK hoitaa : asunnon avain, alaoven avain ja munalukon avain 

- yhteyshenkilö Piia-Riina, varahenkilö Pasi Lehti 

- Satu Alm ottaa hoitaakseen roskapussit ja siivousvälineet yms. Kammarille ja saunalle 

 10§ Tonttivideo 

- Tilannekatsaus/Pasi 

o Teams -kokous 3 vkoa sitten Ammattiopiston kanssa 

o 3 oppilasta tekee videota Kalevi Kolun johdolla 

o Talojen sijoittelu melkein valmis, Koulu pitää näkyä, Vehasen mainos loppuun 

o Tavoite: huhtikuun aikana valmis 

o Kustannus stipendi 200 €/oppilas, 2 oppilasta 

o Vastuuhenkilö Piia-Riina, mukaan Pirjo ja Sanna, ehkä Katariina 

- Hajala-videon aikataulu, sisältö ja luvat 

o Vastuuhenkilö Piia-Riina 

o Käsikirjoitus videosta 

o Joonatan Stenvall drone- kuvaajaksi 

11§ Tonttipörssi 

- Piia-Riina on yhteydessä maallemuuttoasiamies Johanna Niilivuon kanssa vaihtoehdoista 

12§ Hajala-kassi 

- Vastuuhenkilöt Pasi ja Satu 

- kassin sisältö: Kuiron ruisleipä, kahvipaketti, Hajala-esite, tuubihuivi, Hajala-hunaja 

Hajala-kassissa 

- Tuubihuivien 30 kpl osto KKTK:lta 5 kpl 20€ eli 120 € 

- Muuttaneet: Arontie, Hajalantie (Himasen takana oleva talo maitolaiturin kohdalla). 

13§ Muut esille tulevat asiat 

- ELY bussipysäkki 

Olli-Pekka Ruponen tehnyt kuntalaisaloitteen kaupungille, mutta tuli bumerangina takaisin 

→ kuuluu Elylle 

- Liityntäparkki moottoritieltä 

Alhoke vastaa liityntäparkista ja suunnitelma tehty. Suunniteltu Laaksosen maille 

moottoritien liittymän eteläpuolelle. Pasi kysyy tilanteen Alhokkeelta. 

14§ Kokouksen päätös 20.43 

 

Sanna Alifrosti    Piia-Riina Ihander 

Puheenjohtaja    Sihteeri 

 

Reijo Niemi    Pirjo Heinonen 

Pöytäkirjan tarkastaja   Pöytäkirjan tarkastaja 


