Hajalan Kyläyhdistys ry

Kokous nro 009-2019

PÖYTÄKIRJA
Hallitus
Aika: Tiistai 22.10.2019 klo 19.00
Paikka: Hajalan koulu
Läsnä: Pasi Lehti, Henrik Holm, Pirjo Heinonen, Sanna Alifrosti, Aleksi Alanto, Elina Lindberg, Reijo Niemi
Kokouksen alussa Piia-Riina Ihander ja Katariina Sampinen esittelivät Hajalan uusia nettisivuja (kts. kohta
11).
1§ Kokouksen avaus klo 19.25, Puheenjohtaja Pasi Lehti
2§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3§ Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Valittiin Sanna Alifrosti ja Henrik Holm pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi
4§ Hyväksytään kokouksen esityslista
- Lisättiin esityslistaan muihin esille tuleviin asioihin neljä kohtaa.
5§ Sini Piintilän ero Hajalan Kyläyhdistys ry:n hallituksesta
Sini Piintilä erosi kyläyhdistyksen hallituksesta 26.9.2019 henkilökohtaisista syistä.
Päätös: Hallitus myöntää Sinille eron hallituksesta.
6§ Johanna Syväjärven ero Hajalan Kyläyhdistys ry:n hallituksesta
Johanna Syväjärvi on pyytänyt eroa 26.9.2019 kyläyhdistyksen hallituksesta.
Päätös: Hallitus myöntää Johannalle eron hallituksesta.
7§ Salon kaupungin sopimusehdotus koulun yläkerran vuokraamiseksi
- Tilannepäivitys Pasi ja Elina ovat allekirjoittaneet sopimuksen ja se on nyt Lehdon Jannella
allekirjoitettavana.
- Kimmo Ansamaan kanssa sovittu, että kyläyhdistys tekee asuntoon välioven, joka toimii
varauloskäyntinä.
- Pasi soittaa Jaana Joutsenelle Ykkösakselille ja selvittää, onko koulun yläkerran remontin purkutyöt
kelvollinen kohde Live4 rahoitushakemukseen. Hakemus jätettävä 1.11.2019 klo 15 mennessä.
- Päätettiin hakea Ykkösakselilta avustusta Hajalan koulun yläkerran kunnostamiseksi.
8§ Aiempien tilikausien katselulupa
- Katselulupaa aiempiin tilikausiin ei myönnetty pankissa ilmaiseksi, se olisi ollut maksullinen palvelu.
Tilanne on ratkennut toista kautta ja katselulupaa ei enää tarvita.
- Palataan tarvittaessa uudestaan seuraavassa kokouksessa.
9§ Pilates, Hajalan koulu
- Pilates kirjataan kyläyhdistyksen toimintasuunnitelmaan myös kaudella 2020. Pilateksen vetäjällä
Silvialla on Pasin yhteystiedot. Pilates on järjestetty aina torstaisin kahdessa vuorossa. Tilan
käytöstä sovitaan Kimmo Ansamaan kanssa.
10§ Syyskokouksen järjestelyt
- Annika Pöyhtäri pääsee paikalle tilaisuuteen puhumaan.
- Pasi kysyy myös kaupungilta mahdollista toista esiintyjää, esim. joukkoliikenteestä.

-

Kestitys: Martat järjestää, Pirjo koordinoi
AV-laitteet löytyvät koulun tilasta.
Lehti-ilmoitus SSS, Elina, Elina tekee myös Facebook tapahtuman. Sanna kysyy Kimmolta, voiko
jakaa oppilaille koulussa kotiin vietävät flyerit syyskokouksesta
Pohditaan, järjestetäänkö kysely syyskokouksessa, miten kyläläiset näkevät kylän vuonna 2030?

11§ Hajala-nettisivut
- Tilannekatsaus käytiin kokouksen alussa.
12§ Muut esille tulevat asiat
- Vaatteiden myynnin tilitys
o Pasi tilittää tämän hetkisen vaihtorahakassan.
- Työryhmäsuunnittelua vuodelle 2020 ja työryhmien tulosten raportointi
o Otetaan käytännöksi lähettää työryhmille kokouskutsut jokaiseen hallituksen kokoukseen.
o Tulevaisuustyöryhmän perustamiselle voisi olla tarvetta, palataan tähän myöhemmin.
- Iltapäiväkerhon loppuminen
o Kyläyhdistys tulee ottamaan kantaa aiheeseen. Pasi kirjoittaa kirjelmän aiheesta ja lähettää
ensin hallitukselle kommentoitavaksi.
- Siirtovelkojen kuittaus
o Käsitellään asiaa ensi kokouksessa.
- Koulun tilanteen kuulumiset
o Keskusteltiin positiiviseen sävyyn Hajalan koulun tilanteesta.
- Kannatusjäsenmaksun käytäntöön vieminen
o Tehdään tilisiirtoluonnos 20 € kannatusjäsenmaksusta. Laitetaan lomake esille
syyskokoukseen. Elina suunnittelee luonnoksen.
13§ Kokouksen päätös klo 21.10.
Kokouksen vakuudeksi
__________________________
Sanna Alifrosti

_____________________________
Henrik Holm

