Hajalan Kyläyhdistys ry

Kokous nro 005-2019

PÖYTÄKIRJA
Hallitus
Aika: Tiistai 21.5.2019 klo 19.00
Paikka: Hajalan koulu
Läsnä: Pasi Lehti, Pirjo Heinonen, Timo Heinonen, Aleksi Alanto, Reijo Niemi, Elina Lindberg, Sanna Alifrosti,
Henrik Holm, Sini Piintilä
1§ Kokouksen avaus klo 19.07, Puheenjohtaja Pasi Lehti
2§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3§ Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Päätös: Valittiin Sanna Alifrosti ja Henrik Holm
4§ Hyväksytään kokouksen esityslista
5§ Työryhmien tilannekatsaus
- Markkinointityöryhmällä ei mitään ole uutta tiedotettavaa.
- Maisematyöryhmä: Koulun maisematalkoot järjestettiin 11.5.2019. Talkoot sujuivat oikein hyvin,
tarmokas porukka oli paikalla. Levennetyn tieosuuden rumpua tullaan vielä jatkamaan, jotta tie
saadaan levennettyä, niin että myös bussi mahtuisi kääntymään paremmin. Reijo hoitaa tämän.
Isoja puita jää kaupungin työntekijän kaadettavaksi, se on monivuotinen suunnitelma ja puut tulee
kaadetuksi, kun kaupungin työntekijä ehtii työn tehdä.
6§ Myllytyryn pukukopit
- Pukukoppien saapuminen viikolla 25 -> talkoot
- Pukukopit tulevat valmiiksi koottuna, mutta ei maalattuna. Kattoa ei myöskään ole, eli
talkootunteja tulee maalauksesta ja katon asentamisesta. Myös perustukset täytyy tehdä.
- Helatorstaina Myllytyryn talkoissa pohditaan tarkempi paikka pukukopeille, ja sovitaan tarkka
paikka yhdessä Metsästysseuran Jukan kanssa. Pasi kysyy Jukalta, ehtiikö hän tulemaan
Helatorstaina paikan päälle.
- Pasi soittaa Vehaselle ja kysyy millaiset perustukset pukukopit tarvitsevat ja tiedustelee tarkempaa
toimituspäivää pukukopeille. Perustuksia varten tarvitaan ainakin soraa. Kysytään kaupungilta
soraa tähän tarkoitukseen.
- Kirjataan jo nyt tehdyt talkootunnit ylös, jotta voitaisiin ne jo laskuttaa. Henrik toimii
yhteyshenkilönä ja kokoaa kaikkien tunnit yhteen.
7§ Lähidemokratiapäivä
- Annika Pöyhtärin opinnäytetyön esittely
- Syyskuu, paikka ehkä Teijo (Henrik Hausen)
- Hajalan Kyläyhdistystä pyydetty mukaan tilaisuuden järjestämiseen. Aika ja paikka avoin.
- Toiveena tilaisuuteen olisi noin 10-15 minuutin esitelmä Hajalan tulevaisuuden suunnitelmista,
tonttikampanjasta sekä tapahtumista.
- 8.6.2019 järjestetään Avoimet kylät päivä, mutta Hajala ei ole tänä vuonna mukana.
8§ Maanantairastit Myllytyryllä
- Aika 22.7.2019
- Kyläyhdistys on aikaisempina vuosina lämmittänyt saunan, sauna ollut lämmin klo 17:00-21:00,
saunamaksu 2 € aikuisilta.

-

Myllytyryn perusbuffet-tarjonnan lisäksi myynnissä on ollut makkaraa (viime vuonna myytiin 50kpl), ja
tätä varten paikalle tuotiin oma grilli. Lisukkeena sinappi ja ketsuppi.
Maanantairastien väki on koordinoinut pysäköinnin ohjauksen (yhteyshenkilö Juhani Aaltonen)
Henrik kysyy Anterolta, onko käytettävissä koordinoimaan maanantairastien kyläyhdistyksen osuuden
järjestelyjä (saunanlämmitys, saunamaksut, buffet ja grillaus).

9§ Muut esille tulevat asiat
- Myllytyryn talkoot 30.5.
o Talkookohteet: Haravointia. Lammen ympäriltä risut pois. Mökkiin ja huussiin tehdään kaiteet,
Henrik hankkii tarvikkeet. Toivosen Markku käy ennen talkoita siirtämässä kaadetut puut
halkoliiterin päätyyn. Aleksi tuo klapikoneen ja moottorisahan.
o Tarjoilut: Pirjo tekee hernekeiton. ja Sini tuo lautaset, leivät, levitteet ja perkolaattorin sekä
kahvia. Henrik tuo kahvimukit. Myltsällä pitäisi olla UHT maitoa ja sokeria (kertaannospakkauksia) ja kahvilusikoita, Henrik tarkistaa.
o Talkoot alkavat klo 10. Sanna tekee talkoista Facebook tapahtuman ja Elina lähettää kutsun
sähköpostituslistalle.
o Myllytyryllä olisi tarve toiselle huussille/bajamalle kesäksi. Pasi tiedustelee
Rakennuskonevuokrauksesta tarjousta ja tiedustelee myös, löytyisikö Bajamajalle sponsoria.
o Lisätietona: parkkipaikka laajenee viikon päästä ja sinne tulee lisää soraa.
-

-

-

Esitemateriaalit, päivitys
o Pasi kirjoittaa lähipäivinä muutostekstin valmiiksi ja Elina Peikola päivittää aikaisemman
esitteen uudella tekstillä. Valmis aineisto toimitetaan Henrik Hausenin kautta painoon.
Mopomeeting?
o Kyseessä on vanhojen mopojen harrasteporukka, joka etsii aika ajoin tapahtumia reittien
varrella sekä reittejä, joita pitkin ajella. Pasi tiedustelee, voisiko Trömperi-päivä olla sellainen
ajankohta, kun mopojengi tulisi kylään. Mopomeeting yhteyshenkilö on Teuvo Heikkilä.
Koulun yläkerran vuokraus ja käyttö
o Kirjallinen sopimus tulee tehdä, nimellinen vuokra tulee olemaan pieni.
o Nettiyhteyden järjestämisen osalta tutkitaan tällä hetkellä kahta vaihtoehtoa.
o Tapettia ym., kyläyhdistys saa vaihtaa, jos halutaan.
o Mikäli yläkerran keittiö vaihdetaan, kaupunki voi tuoda paikalle käytetyn keittiön, mikäli
sellainen jostain kaupungin omasta puretusta kiinteistöstä jää yli.
o Sini laittaa kyselyn projektisihteerin tehtävästä Facebookiin ja sähköpostituslistalle.
Nettisivujen päivitystilanne
o Työryhmän palaveri aiheeseen liittyen on todennäköisesti ensi viikon maanantaina.
Yhdistysten yhteinen palaveri
o Palaveri siirretään syyskuuhun, ja kokouksessa keskustellaan, millainen väli palavereille olisi
tulevaisuudessahyvä.
Kyläkävely: 28.6 klo 18-20, Lähtö Villantie 6. Maks. 10 henkilöä mahtuu mukaan. Ilmoittautumiset
Pasille sähköpostitse. Elina tekee sähköpostituslistalle sekä Facebookiin tästä ilmoitukset.
Petteri Sainio rakentaa Kankareenjärven grillipaikan. Kyläyhdistys tukee projektia ja sponsoroi
toteutuneita kuluja max. 50 €.

10§ Kokouksen päätös klo 21.02
Kokouksen vakuudeksi
Sanna Alifrosti

Henrik Holm
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