
Hajalan Kyläyhdistys ry    Kokous nro 008-2019 
 
PÖYTÄKIRJA 
Hallitus      
 
Aika: Tiistai 24.9.2019 klo 19.00 
Paikka: Hajalan koulu 
Paikalla: Timo Heinonen, Pirjo Heinonen, Aleksi Alanto, Henrik Holm, Sanna Alifrosti, Reijo Niemi, Elina 
Lindberg, Pasi Lehti 
 
1§ Kokouksen avaus, varapuheenjohtaja Aleksi Alanto avasi kokouksen klo 19.03. 
 
2§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
3§ Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat 
Päätös: Valittiin Sanna Alifrosti ja Henrik Holm pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi 
 
4§ Hyväksytään kokouksen esityslista 

 
5§ Myllytyryn pukukopit 

- Keskeneräiset työt: pukukoppi-kyltti on vielä tekemättä. Elina hoitaa. Muutoin keskeneräiset työt 
on saatu päätökseen.  
 

Puheenjohtaja Pasi Lehti saapui kokoukseen klo 19.15 ja jatkaa kokouksen puheenjohtajan roolissa.  
 

- Loppuraportointi: Timo ja Pasi ovat käyneet dokumentteja läpi ja raportoineet niistä Ykkösakselille. 
Avustuksen maksatus on tulossa. Jaana Joutsen on sanonut, että maksu tulossa mahdollisimman 
pian, kun vain ehtivät tarkastaa lähettämämme raportit. 

 
6§ Salon kaupungin sopimusehdotus koulun yläkerran vuokraamiseksi 

- Tilannepäivitys ja päätös etenemisestä  
- Päätös: Sopimus on sellainen, kun toivoimme, joten päätettiin hyväksyä sopimus ja lähettää 

allekirjoitettavaksi.   
 

7§ Vuosikello 
- Vuosikello: Pasin ehdotus käytiin läpi ja todettiin, että pohja on hyvä jatkokehittelylle.  
- Jatkotoimenpiteet: sovittiin, että vuosikelloa työstetään valmiiksi hallituksen vapaamuotoisessa 

yhteistapaamisessa.  
 
 8§ Hallituksen vapaamuotoinen yhteistapaaminen 

- Vapaamuotoinen yhteistapaaminen, jossa työstetään hallituksen vuosikelloa valmiiksi, järjestetään 
Pasilla (Villantie 6) 6.11.2019 klo 17.30 (ennen syyskokousta). 
 

9§ Aiempien tilikausien katselulupa 
- Päätetään rahastonhoitaja Timo Heinoselle annettavasta oikeudesta katsella pankkitapahtumia 

aiemmilta vuosilta. Lounaismaan Osuuspankki vaatii yhdistyksen hallituksen päätöksen ko. 
oikeudesta. 

- Päätös: Hallitus myöntää rahastonhoitaja Timo Heinoselle katseluluvan pankkitapahtumiin vuosilta 
2013-2019 
 
 
 



10§ Sami Salo, Hajalasta pois muuton vuoksi muistaminen 
- Muistamiseksi aktiivisuudesta kylän hyväksi Sanna käy yhdistyksen puolesta viemässä Samille 

Hajala-kassin, jossa leipää ja suolaa (sopivan kokoisia Hajala t-paitoja ei ollut). 
 
11§ Syyskokouksen ajankohta ja paikka 

- Päätettiin, että Hajalan kyläyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 19.11.2019 
klo 18.00. Martat pyydetään järjestämään kahvitus tilaisuuteen. Pasi kysyy, sopiiko Annika 
Pöyhtärille kyseinen päivä.   

 
12§ Muut esille tulevat asiat 
- Klapitalkoot:  

o Myllytyryllä on vielä halkoja pihalla. Aleksi käy laittamassa pressun halkojen päälle.  
o Avantouimarit järjestävät talkoot Myllytyryllä 5.10. Aleksi sopii Anteron kanssa klapien 

sisäänheitosta.   
o Suunniteltiin, että ensi keväänä rakennetaan katos polttopuita varten. Reijo ottaa vetovastuun 

tästä.  
- Mopomeeting 

o Pasi sopii Hajalan koulun rehtorin Kimmo Ansamaan kanssa päivän lokakuulle, jolloin 
mopomeeting-porukka voisivat tulla koululle.  

- Myllytyryn kesäkauden tulojen tilitys 
o Kesäkaudelta kertyi tuloja 334,25€. Kotikoulutoimikunta ostaa sovitusti puoleen hintaan jäljelle 

jääneet limut kyläyhdistykseltä.   
- Webbi-hotelli palvelu hiirijahti.net  

o Katariina Sampinen on varannut uuden domainin uusia nettisivuja varten. Kyläyhdistys 
tarvitsee henkilön, joka voisi työstää uudet nettisivut valmiiksi Wordpress pohjalle.  

o Henrik kysyy ammattikoulusta, tietääkö siellä kukaan henkilöä, joka voisi tehdä 
nettisivupohjan. Pasi kysyy omalta opettajakontaktiltaan, löytyykö sitä kautta ketään tekemään 
nettisivuja.  

 
13§ Kokouksen päätös klo 20.43 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
_________________________________  ____________________________________ 
Pöytäkirjantarkastaja Sanna Alifrosti  Pöytäkirjantarkastaja Henrik Holm  
 
 


