Hajalan Kyläyhdistys ry

Kokous nro 001-2019

PÖYTÄKIRJA
Hallitus
Aika: Torstai 10.1.2019 klo 18.00
Paikka: Hajalan koulu
Läsnä: Pasi Lehti, Reijo Niemi, Pirjo Heinonen, Aleksi Alanto, Sanna Alifrosti, Elina Lindberg, Henrik Holm,
Johanna Laiho
1§ Kokouksen avaus, puheenjohtaja
2§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja
Päätös: Valittiin Pasi Lehti kokouksen puheenjohtajaksi
4§ Valitaan kokouksen sihteeri
Päätös: Valittiin Elina Lindberg sihteeriksi
5§ Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Sanna Alifrosti ja Henrik Holm
6§ Hyväksytään kokouksen asialista ja päätetään kokousten numeroinnista
7§ Sovitaan hallituksen kokouksien pysyvä kutsumistapa ja kokouskutsujen sekä pöytäkirjojen
arkistointitavasta
Päätös: Kokouskutsut lähetetään sähköpostitse ja kyläyhdistyksen hallituksen Whatsapp-ryhmän kautta.
Hallitus kokoontuu joka kuukauden kolmas tiistai klo 19.00, kokoontumispaikka on kiertävä ja se sovitaan
aina tarkemmin lähempänä.
Kokouspäivämäärät: 19.2., 19.3., 23.4., 21.5., 18.6., heinäkuussa ei kokousta, 20.8. 17.9., 22.10, 19.11.
Allekirjoitetut pöytäkirjat säilytetään puheenjohtajan kotona. Sähköiset versiot lähetetään kyläyhdistyksen
hallituksen jäsenille kokouksen jälkeen ja ladataan kyläyhdistyksen nettisivuille.
8§ Valitaan vastuuhenkilöt yhdistyksen määrittelemille vastuualueille vuodeksi 2019 ja päätetään
toimintatavoista.
Päätös:
Puheenjohtaja Pasi Lehti
Varapuheenjohtaja Aleksi Alanto
Sihteeri Elina Lindberg
Rahastonhoitaja Timo Heinonen?
Arkistonhoitaja Pasi Lehti
Myllytyry-yhteyshenkilö Henrik Holm
Kotisivut ja mainonta omalla kylällä Johanna Laiho yhdessä markkinointityöryhmän kanssa
Viestintävastaava ja Salo-yhdyshenkilö Pasi Lehti
Tonttikauppa yhdyshenkilö Timo Heinonen
Koulun kentän talvihoito Aleksi Alanto
9§ Päätetään ja sovitaan vuoden 2019 toiminnasta
Valitaan vastuuhenkilöt yhdistyksen nykyisille ja tuleville toiminta- ja vastuualueille

Nykyiset toiminta-alueet
- Myllytyryllä toimintaa jatketaan kuten ennenkin. Henrik on yhteydessä Anteroon ja sopii
toiminnasta avantokauden jälkeen. Reijo on Henrikin aisaparina Myllytyryn asioissa.
- TYÖRYHMÄT: Ryhmissä olevat hallituksen jäsenet raportoivat hallitukselle työryhmien toiminnasta.
o Markkinointityöryhmä on aloittanut toimintansa ja ensimmäinen projekti on Matka-messut
ensi viikolla. Matkamessuilla vierailijana Salon kaupungin osastolla käy ryhmäläisistä mm.
Pasi Lehti tukemamassa Hajalan markkinointia.
o Maisematyöryhmä ottaa koulun rehtoriin Kimmoon yhteyttä ja selvittää millaisia
maisemanhoidollisia tarpeita koululla olisi.
- Metallijätteen keräys toteutetaan tänäkin vuonna toukokuussa. Elina L. koordinoi keräyksen.
- Nettisivut ja niiden sisältö tullaan muokkaamaan ja Johanna toteuttaa suunnitelmat yhdessä
markkinointityöryhmän kanssa.
- Koulun yläkerran remontti – Pasi kysyy Siniltä mikä tilanne projektikoordinaattorin rekrytoinnissa
on tällä hetkellä.
Tulevat toiminta-alueet:
- Historian kerääminen. Aloitetaan Hajalan alueen historian kerääminen ja kootaan tietoa yhteen
paikkaan. Historian kautta saadaan tarinallistettua kylää, joka on hyvä osa markkinointia.
Koordinaattorina Pasi.
- Kartat. Teetetään Hajalan alueesta hyvä, iso kartta joka voidaan laittaa esille ja jossa voisi olla myös
merkinnät myytävistä tonteista. Koordinaattorina Pasi.
- Hajalan koulu 110 vuotta tänä vuonna. Järjestetäänkö tämän teeman ympärille tapahtumaa tms.?
Palataan tähän ensi kokouksessa.
Seuraavaan kokoukseen mietitään isompia hankkeita ja pidempiaikaisia projekteja joita kyläyhdistys voisi
toteuttaa.
10§ Päätetään yhdistysaktiivien mahdollisista kulukorvauksista ja korvausperusteista (Huom! Tulorekisteri)
Päätös: Ei kulukorvauksia eikä toimintaa joka vaatii korvausperusteita.
11§ Muut esille tulevat asiat
- Salon kaupunkiesite menee uusiksi ja siihen tulee enemmän tietoa Hajalasta.
12§ Kokouksen päätös klo 19:34.
Pöytäkirjan tarkastaneet

Sanna Alifrosti

Henrik Holm
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