
Hajalan Kyläyhdistys ry    Kokous nro 007-2019 
 
PÖYTÄKIRJA 
Hallitus      
 
Aika: Tiistai 20.8.2019 klo 19.00 
Paikka: Hajalan koulu 
Paikalla: Pasi Lehti, Sini Piintilä, Sanna Alifrosti, Reijo Niemi, Pirjo Heinonen, Elina Lindberg 
 
1§ Kokouksen avaus, Puheenjohtaja Pasi Lehti 
 
2§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
3§ Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat 
Päätös: Sanna Alifrosti ja Sini Piintilä valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.  
 
4§ Hyväksytään kokouksen esityslista 

 
5§ Myllytyryn pukukopit 

- Raportoiminen Ykkösakselille 
o Pasi vie Ykkösakselille allekirjoitetut dokumentit viimeistään 26.8. Sitä ennen täydennetään 

vielä puuttuvat tiedot. 
- Talkootyötunnit on saatu kirjattua exceliin. 
- Korjaustarve kattoa varten 

o Pasi kysyy Vehaselta mitä mieltä asiasta ovat. Tarvittaessa Reijo hankkii tarvittavat pellit 
kattoa varten.  

- Puuttuvat työt alkavat olla valmiita. (Rampit ovat kunnossa, pohjasora kysytään kaupungilta, penkit 
ovat nyt paikallaan maalattuna, kulkutietä varten löytyy haketta Myllytyryltä) 

- Grillikatos tullaan maalaamaan vielä tänä syksynä, Reijo hoitaa sen.  
 
6§ Salon kaupungin sopimusehdotus koulun yläkerran vuokraamiseksi 

- Sopimusehdotuksesta päättäminen 
o Sopimus käytiin läpi hallituksen kanssa ja siiten tehtiin korjausehdotuksia. 

- Jatkotoimenpiteet, Pasi toimittaa korjausehdotukset sisältävän sopimusluonnoksen Janne Lehdolle.  
 
7§ Vuosikello ja tilikartta 

- Vuosikellon tekeminen, työryhmästä sopiminen.  
o Päätös: Pidetään 10.9.2019 klo 17.30 alkaen Pasin kotona (osoite Villantie 6) 

vapaamuotoinen kehitysiltama vuosikelloon liittyen. 
- Vuosittaisten maksujen näkyvyyden parantaminen 

o Nämäkin liitetään vuosikelloon, ja jutellaan tästäkin tarkemmin 10.9. 
 
8§ Kuulumiset kesä-elokuun tapahtumista 
- MLL:n uimakoulu meni oikein hyvin.  
- Maanantairastit 22.7.  

o Suunnistajia oli noin 240 henkilöä. Noin 60 makkaraa myytiin, rahaa tiliytyi n. 261 €. Pohdittiin, 
voisiko Ankkurit osallistua niittotyön kustannuksiin? Otetaan asia puheeksi alkuvuoden 
kokouksessa. Muita huomioita:  

o Maanantairastien aikana pitää tilata ylimääräisen tyhjennyksen.  
o Tutkitaan mahdollisuutta hankkia isompi roska-astia Myllytyrylle. (600 litranen) 

- Yhdistysten iltatori 8.8.  



o Hyvä oli tunnelma, Hajalan kylä tuli monelle tutuksi ja tunnetuksi. 1 Hajala-paita myytiin. 
Kyläasiamies Henrik Hausen totesi erikseen, että oli hyvä, että Hajala oli esillä Salon osastolla.  

- Hajala-kävelyt olivat todella onnistuneet. SSS teki hyvän jutun lehteen, joka ilmestyi 30.7.2019. Yksi 
kyläkävely on vielä tulossa.  

- Pukukoppien käyttö, hyvää palautetta on kuulunut.  
- Myllytyryn siivoustalkoot 
- Avaimet maisemaan -hankkeen päätösfilmi kuvattiin koululla, Piia-Riina Ihander esiintyy filmillä.  

 
9§ Muut esille tulevat asiat 
- Hajalan Kyläyhdistys-kyltti, joka teetettiin yhdistysten iltatoria varten, on säilytyksessä Pasilla. Pirjolla 

on säilytyksessä A1 -kokoinen laminoitu kyläkaavaluonnos.  
- Mopomeeting?  

o Pasi kysyy koulun rehtorilta Kimmolta, milloin voisi olla hyvä ajankohta meetingille.  
- Nettisivujen päivitystilanne.  

o Sivut tullaan nyt rakentamaan uudelle pohjalle. Uutta pohjaa varten luodaan varadomain ja 
näihin juokseviin kuluihin hallitus päätti myöntää max. 200€, jota ei tarvitse vahvistaa erikseen 
uudella päätöksellä.  

- Oppimisympäristöselvitystyöryhmän jäsenen valinta Kuntalaistyöpaja 1:een (Salon kaupunki) 
o Sini osallistuu Kyläyhdistyksen edustajana tilaisuuteen 28.8. 

- Koululaisten ”ekaluokkalaiskylttien” tarve ja tulevaisuuden käytöstä päättäminen 
o Sini kysyy Paula Achrenilta miten ja mistä sekä mihin hintaan koululaiskyytejä saisi hankittua 

ensi vuoden varalle.  
- Paita- ja vaatetilaukset 

o Tilataan Hajala-paitoja lisää keväällä 2020. Tällä hetkellä on myynnissä naisten T-paitoja, muut 
on loppuunmyyty. Päiväkodin vanhempaintoimikunta on tilaamassa syksylle Hajala-pipoja ja 
KKTK mahdollisesti kasseja.  

- Muut ajankohtaiset asiat 
o Järjestetään kaikille kyläläisille avoin iltama lokakuussa, vieraaksi Annika Pöyhtäri läpikäymään 

kyläkyselyn tuloksia. Tavoitteena kuulostella kyläläisten toiveita toiminnan ja kyläkehityksen 
saralla.  

o 14.9. Ykkösakselin hankemessut järjestetään Särkisalossa  
o Palo- ja ilkivaltavakuutus pukukopille? Reijo kysyy vakuutusyhtiöltä hinta-arviota 

vakuutukselle.  
 
10§ Kokouksen päätös klo 21:41. 
 
Seuraava kokous 24.9. klo 17.30 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
_________________________________  ____________________________ 
Pöytäkirjantarkastaja Sanna Alifrosti  Pöytäkirjantarkastaja Sini Piintilä 


