Hajalan Kyläyhdistys ry

Kokous nro 002-2019

PÖYTÄKIRJA
Hallitus
Aika: Tiistai 19.2.2019 klo 18.00
Paikka: Hajalan koulu
Läsnä: Pasi Lehti, Pirjo Heinonen, Timo Heinonen, Sanna Alifrosti, Elina Lindberg, Reijo Niemi, Sini Piintilä
1§ Kokouksen avaus klo 18.09, Puheenjohtaja Pasi Lehti
2§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3§ Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Valittiin Timo ja Pirjo Heinonen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi
4§ Hyväksytään kokouksen esityslista
5§ Sovitaan Hajalan Kyläyhdistys ry:n tilinkäyttöoikeudesta.
Rahastonhoitajaksi on valittu Timo Heinonen ja hänelle myönnetään tilinkäyttöoikeudet. Lisäksi
puheenjohtaja Pasi Lehdelle myönnetään tilinkäyttöoikeudet.
6§ Sovitaan/Vahvistetaan Hajalan Kyläyhdistys ry:n toiminnan muutosilmoitukset Patentti- ja
Rekisterihallitukselle.
Elina ilmoittaa pöytäkirjan otteella seuraavat tiedot: Hajalan kyläyhdistyksen vuoden 2019 hallituksen
kokoonpano: puheenjohtaja Pasi Lehti, varapuheenjohtaja Aleksi Alanto, sihteeri Elina Lindberg, ja
rahastonhoitaja Timo Heinonen. Muut jäsenet: Pirjo Heinonen, Sanna Alifrosti, Reijo Niemi, Sini Piintilä,
Johanna Laiho, Henrik Holm.
Kyläyhdistyksen virallinen osoite vuonna 2019: Hajalan kyläyhdistys c/o Pasi Lehti, Villantie 6, 25240 Hajala.
Puh. 0400 391 786. e-mail: pasi.lehti@seutuposti.fi
7§ Sovitaan yhdistyksen kevätkokouksen aika, paikka ja ilmoitukset
Alustavasti kevätkkokous olisi 2.4. klo 18.00 Hajalan koululla.
Ulkopuoliseksi puhujaksi tavoitellaan henkilöä, joka tulisi kertomaan tunnin junan suunnitelmista.
Elina laittaa ilmoituksen lehteen ja Facebookiin, ja lähettää sähköpostituslistalle kutsun, kun päivämäärä ja
puhuja on vahvistettu.
8§ Katsaus Lähidemokratiapäivään 7.2.2019
Tilaisuus oli hyvä. Esitystä kommentointiin, että oli hyvä, tulevaisuuteen katsova esitys.
9§ Isommat kyläprojektit, visiointi, ehdotukset ja aikataulutukset
Avaimet maisemaan -hanke
Katri Salminen Maa-ja kotitalousnaiset ry:ssä yhteyshenkilö.
Aikaisemmin Avaimet maisemaan -hankkeen nimissä tehtiin koulun ympäristön maiseman siistimistä, se jäi
viime keväänä kesken. Hanke on saanut jatkoaikaa ja nyt voitaisiin selvittää, mitä hankkeen puitteissa
voitaisiin jatkaa. Koulun toiveena olisi koulun sivutien siivous ja levennys ja liittymä tilavampi. Muita
talkoita vaativia kohteita olisivat Myllytyryn talkoot keväällä ja Trömperin talkoot mahdollisesti myös
keväällä.
Sanna on Katriin yhteydessä ja kysyy häneltä näkökohtia aikatauluihin.

Tontti-yhteyshenkilö
Timo Heinonen sai Timo Alhokkeelta listan tonteista ja Timo on käynyt yhteyshenkilöitä läpi ja etsinyt
kontakteja jo valmiiksi. Joitain yhteyshenkilöitä vielä puuttuu. Listaa ei julkaista missään vaan tonteista
kiinnostunut henkilöä voi kysyä lisätietoja tonttiyhteyshenkilöltä, joka ohjaa tiedustelut oikeaan paikkaan.
Tonttiyhteyshenkilön tiedot laitetaan kyläyhdistyksen nettisivulle, Timon puhelinnumero p. 0504842364.
Kaavan viimeinen vahvistus odottaa vielä arkeologista selvitystä, joka käynnistettiin syksyllä ja saatetaan
loppuun keväällä, kun lumet ovat sulaneet.
Ekokylä
Aloitetaan selvitys, millaisia toimenpiteitä Hajalassa voitaisiin tehdä ja millaisia kannustimia rakentaa, jotta
Hajalasta voisi tulla ns. ekokylä. Jotkin oppilaitokset ovat tehneet aiheeseen liittyvää tutkimusta, pohdittiin
että näihin voitaisiin olla yhteydessä ja pyytää lisätietoja. Palataan tähän ensi kokouksessa.
Video Hajalasta
Yhteyshenkilö tähän on jo tiedossa, Joonatan Stenvall, kylän kestävyyspolku, Varsinais-Suomen kylät ry.
Videon toteutus etenee markkinointityöryhmässä.
Historian haastattelut
Markkinointityöryhmän projekti. Pasi koordinoi. Piia-Riina Ihander, joka vaikuttaa
markkinointityöryhmässä, voisi olla hyvä haastattelija.
Yhdistysten yhteinen kokous
Kokouskutsut lähtevät lähipäivinä. Tavoitteena käydä tulevaa vuotta yhteisesti läpi ja sopia yhteisistä
tapahtumista.
Kevyenliikenteen väylä ja katuvalot
Vanha Turuntie on luokiteltu vaaralliseksi koulutieksi, joten sille on hyvät perusteet hakea muutosta.
Pyydetään kaupunkia selvittämään ja suunnittelemaan kevyenliikenteen väylää, Pasi ottaa asian esille
kaupunkikehityslautakunnan kokouksen yhteydessä.
Koulun yläkerran projekti
Käyttötarkoituksen muutosilmoitus on tehtävä mahdollisimman pian, jos remontti halutaan tälle kesälle
2019. Pasi on yhteydessä kaupungin väkeen ja selvittää, voisiko remonttia saada hoidettua kaupungin
kautta. Pasi selvittää myös Jari Laiholta projektikoordinaattorin tehtävään kiinnostusta.
Hajalan koulu 110 vuotta tänä vuonna
Syksyllä koulun alkaessa. Sanna juttelee koulun väen kanssa, onko heillä siihen liittyen jotain ajatuksia.
Kesätapahtuma?
Otetaan puheeksi yhdistysten yhteisessä kokouksessa, järjestettäisiinkö tapahtuma Myllytyryllä
heinäkuussa. Tapahtumassa esim. luontopolkua, tehtäväpisteitä, makkarangrillausta tms.
10§ Muut esille tulevat asiat
-

Myllytyryn pukukoppihakemus Ykkösakselille meni läpi.

-

Kyläyhdistyksen vapaaehtoinen jäsenmaksu pitää jalkauttaa käytäntöön.

-

Trömperillä on kesäkahvila. Osuuspankilla on 500 nuoren työllistämiskampanja
#kesäduuniOPnpiikkiin. Jos Hajalan kylältä löytyy tähän sopivia henkilöitä niin kannattaa vinkata
hakemaan paikkaa OP:n kautta.

-

Tapiolantien ja Vanhan Turuntien risteyksen monttu on käsittelyssä virkamiestasolla ja siihen pitäisi
tulla kesänaikana päätös.

-

Liityntäpysäkki moottoritien liittymään on otettu esille kaupungin valtuustoseminaarissa ja kirjattu
kaupungin kehityssuunnitelmaan.

-

Hajalan katuvalot. Pasi on selvittänyt miksi valot ovat välillä pimeänä. Osa ongelmallisista puista on
karsittu, mutta vielä pitää selvittää, miten loputkin ongelmaa aiheuttaneet korkeat puut saataisiin
kaadettua. Palataan tähän vielä ensi kokouksessa.

11§ Kokouksen päätös klo 20.23

Pöytäkirjan vakuudeksi
Pirjo Heinonen

Timo Heinonen
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