Hajalan Kyläyhdistys ry

Kokous nro 003-2020

PÖYTÄKIRJA
Hallitus

Aika: Sunnuntai 23.2.2020 klo 18.00
Paikka: (Hajalan koulu) sähköpostikokous
Läsnä: Pasi Lehti, Pirjo Heinonen, Aleksi Alanto, Sanna Alifrosti, Henrik Holm,
1§ Kokouksen avaus klo18.00, puheenjohtaja Pasi Lehti
2§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3§ Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Päätös: Pöytäkirjantarkastajat Reijo Niemi, Henrik Holm
4§ Hyväksytään kokouksen esityslista
-

Lisätään kohtaan §9
- Myllytyrylle toimitettu kaupungin toimesta ilmainen sorakuorma, Reijo levittänyt soran
parkkipaikalle ja tiepohjalle.
- Pasi ja Piia-Riina I ovat saaneet tarjouksia Hajala-tarroista, tarra-asia käsitellään erikseen
myöhemmin.

5§ Markkinointityöryhmän raportti
Kts. Liite 1
Liite noteerattu. Informaatio hyödynnetään ja raportti arkistoidaan.
Pasi ollut yhteydessä Broomu Digitals Oy:ön (Tuukka Kahila).
Tapaaminen myöhemmin, koronakohun laannuttua.
Broomu Digitals oy tekee tarjouksen ja esityksen tonttien mainosesityksestä. Esitys sisältää
lisättyä todellisuutta, 3d-virtuaaliesitysta ja ilmakuvausta. Yhdistys hakee toimintarahoitusta
kaupungilta esityksen tekemiseen.

6§ Yhdistysten yhteiskokouksen raportti
Kts. Liite 2
Liite noteerattu. Informaatio hyödynnetään ja raportti arkistoidaan.

7§ Ykkösakselin Teema-hanke Hajalan koulun yläkerran entisen talonmiehen asunnon korjaamiseksi
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Tilannekatsaus
Purkutyöt tehty
Keittiön värit määritelty, maalit ja maalitarvikkeet hankittuna eteiseen
Keittiön katon ja seinien ensimmäinen maalaus tehty
Keittiösuunnitelma tehty, etsitään kalusteita
Olohuoneen suunnitelma työn alla, etsitään kalusteita
Väliseinän oviaukkoa koulun tiloihin ei puhkaista, koska paloturvallisuuskriteerit
täyttyvät ilman oviaukkoa.
Talkootyöt jatkuvat toistaiseksi pienryhmissä tarpeen ja kiinnostuksen mukaan,
erillisistä talkoista ei ilmoiteta FB:ssa eikä muutenkaan
Salon kaupungin edustajat (Janne Lehto & co) tehneet tarkastuksen 11.3.2020 (klo
13). Mukana Pasi L ja Aleksi
Purkutyöt tehty asiallisesti ja oikein
Sähkötyöt saa hankkia Hajalan Sähkö Oy:ltä tai T:mi Masan Sähkötyöltä
Putkityöt saa hankkia T:mi Putkiasennus Jukka Koskiselta
Vessasta poistetaan lämminvesivaraaja ja lämmin vesi yhdistetään vesikiertoiseen
lämmitysjärjestelmään
Palotikkaita ei uusita
Sähkökeskusta ei uusita
Pistokkeet ja kytkimet voivat olla ”retromallisia”, jos hinta on kohtuullinen
Kaupunki luvannut toimittaa kodinkoneet
keittiön kiintokalusteet lahjoittavat Alifrostit, pöytätasot jää muualta hankittavaksi
tiskialtaan lahjoittaa paikallinen keittiöliike (pysyy nimettömänä)
fb Marketplacesta hankittu iso pöytälevy (2400x1000) ruoka-/kokouspöydäksi. Hinta
60€. Ei kuittia. Pöydänjalat vielä etsinnässä.
Keittiön välitilaan tehdään kollaasi vanhoista valokuvista, lehtileikkeistä, tapetin
paloista, yms. Kollaasin päälle kirkas lasi. Valokuvia pyydetään kopioitavaksi
kyläläisiltä.
Huonekaluja pyydetään lahjoituksina ja etsitään kirpputoreilta. Jos ei tuota haluttua
lopputulosta, harkitaan uusien ostamista.

Tehdyt toimet noteerattu ja toimitaan esityksen mukaisesti; ottaen huomioon
valmiuslain velvoitteet.

8§ Valmiuslain määräysten huomioiminen kyläyhdistysten kokouksissa
o

o
o
o

Valtion käyttöön ottama valmiuslaki aiheuttaa mm. sääntömääräisen
kevätkokouksen (24.3.2020) peruuttamisen. Peruutus tehty ja ilmoitettu 17.3.2020 /
pj Pasi Lehti
Kokouksen vieraan LKV Alanko Oy:n Jukka Alangon esiintymien peruttu / pj Pasi Lehti
17.3.2020
Sääntömääräinen kevätkokous siirretty ilmoitettavaksi myöhempänä ajankohtana
Hallituksen kokoukset pidetään toistaiseksi sähköpostikokouksina

Kevätkokous odottaa vielä päivämäärää. Päivämäärä sovitaan, kunhan valmiuslain pituus
selviää. Kokouskutsu lähetetään viimeistään 2 viikkoa ennen kokouspäivää (Pasi hoitaa SSS:n,
Sanna fb:n). Lkv Alanko Oy:n esitys 24.3. peruutettu. Otetaan yhteys uudelleen, kunhan
kokouspäivä tiedetään. Jukka Alanko tulee kevätkokoukseen Lkv Alanko Oy:n edustajana.

9§ Muut esille tulevat asiat
-

Toiminta-avustus Salon kaupungilta

Pasi tekee toiminta-avustuksen ennen 31.3. Klo 12, kunhan saa toiminnantarkastajien
raportit. Toiminnantarkastus tehdään kuluvalla viikolla. Muut avustukseen tarvittavat
dokumentit ovat olemassa (Pasilla).

-

Avoimet kylät –ilmoittautuminen. Pj Pasi L hoitanut 17.3.2020

Pasi ilmoittanut Hajalan kylän avoimet kylät-tapahtumaan kesäkuulle. Ilmoittautuminen on
vahvistettu.

-

V-S Kylät ry / Tauno Linkoranta: Vierailu Hajalan koululla 25.3.2020, Pj Pasi L paikalla.

Pasi isännöi V-S Kylät ry:n edustajaa keskiviikkona 25.3. Hajalan koululla ja kirjaa muistiin v-s
kylät ry:n ehdotukset ja kommentit kyläyhdistyksen hallitusta varten koulun yläkerran
asunnon käytöstä ja ideoista.

- Myllytyrylle toimitettu kaupungin toimesta ilmainen sorakuorma, Reijo levittänyt soran
parkkipaikalle ja tiepohjalle.

- Pasi ja Piia-Riina i ovat saaneet tarjouksia Hajala-tarroista. Tarra-asia käsitellään erikseen
myöhemmin.

MUUTA:
- Street-O-tapahtumasta 14.3. Saatu positiivista palautetta. Osallistujia yli 70. Karttoja
edelleen saatavissa Pasilta (Villantie 6).
- Otetaan Skype käyttöön seuraavassa kokouksessa. Timo ohjaa tarvittaessa muita Skypen
hankkimiseksi ja Skype-ryhmän perustamiseksi.

10§ Kokous päätös 21.37

