
Hajalan Kyläyhdistys ry     Kokous nro 006–2020 

 

ESITYSLISTA 

Hallitus 

 

Aika: Torstai 23.7.2020 klo 18.00 

Paikka: Hajalan koulu, yläkerran remonttihuoneisto 

Paikalla: Pasi Lehti, Sanna Alifrosti, Reijo Niemi, Aleksi Alanto, Pirjo Heinonen 

1§ Kokouksen avaus 18.12, Puheenjohtaja Pasi Lehti 

 

2§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

3§ Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat 

 Pöytäkirjantarkastajat Reijo Niemi ja Pirjo Heinonen 

 

4§ Hyväksytään kokouksen esityslista 

 Lisätään kohtaan §9  

- Myllytyryn polttopuut. 

- Kodinkonetarjoukset koulun asuntoon. 

- Vanhan koivun kaato koulun pihalta 

 

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

- Ensimmäisen erän maksatustilanne. Pasi saanut Joutsenen Jaanalta Ykkösakselista 

vastauksen maksuhakemukseen. Hakemus hyväksytty. Todennäköinen maksatusajankohta 

elokuun puolessa välissä. 

- Remontin aikataulutus: 

Remontti valmis 11.9. Koulun 111-vuotisjuhla 12.9. 

Sähkösuunnitelma talkoissa 24.7. Sähkötyöt ja kodinkoneet laskutetaan kaupungilta yhtä 

aikaa. Myös lvi-työt laskutetaan kaupungilta. 

28.7. alkaa ikkunoiden entisöintikurssi. Vetäjänä Kirsi Vesalainen. Kurssi pidetään tiistaisin ja 

torstaisin klo17.30. kunnes ikkunat valmiit. Ikkunat irrotetaan talkoissa 24.7. ja Aleksi 

asentaa muovit ikkunnoihin.  

Talkoita jatketaan, kun ikkunat kunnossa ja asennettu. 

 



6§ Myllytyryn saunarakennuksen vuokraus-/ostoehdotus 

- Hajalan Metsästysseura ry:n ehdotus mökin käyttövastuun siirtämiseksi Hajalan 

Kyläyhdistys ry:lle.  

Kysely kiinnostuksesta tullut puhelimitse. Sauna mahdollista vuokrata 2 vuodeksi ja vuokrat 

luettaisiin hyväksi myyntihinnasta. Jäämme odottamaan kirjallista tarjousta ja 

metsästysseuran kokouksen päätöstä asiasta. Tällä hetkellä KY on kiinnostunut vuokraamaan 

saunan kiinteiden kulujen hinnalla.  

 

7§ Pysäköintipaikan tekeminen liittymään nro 12 / Tapiolantie 

- Salon kaupungin ehdotus ja aikataulutus parkkipaikan tekemiseksi 

Kaupunki on osoittanut paikan ko. parkkipaikalle. Alue sijaitsee Tapiolantien oikealla puolella 

Hajalan keskustasta tultaessa lähellä moottoritien liittymää. Aikataulu avoin, mahdollisesti jo 

vuonna 2020. Asia etenee. 

 

8§ Tunnin junan kaksoisraide ja Hajalan asema 

- Info / Palautteen tekeminen Hajalan asemasta ja Hajalan oikaisusta 

Pasi laatinut, hallitus hyväksynyt pienin muutoksin. 

 

9§ Muut esille tulevat asiat 

- Myllytyryn vesinäyte uimakoulua varten 

o Näyte otettu 29.6.2020 ja raportti saatu. Uimavesi on hyvää uimavedeksi. 

o Lasku hyväksytty 

- Maanantairastit Myllytyryllä 13.7.2020 

o järjestelyt oli onnistuneet ja saivat kiitosta järjestäjän taholta. 158 osallistujaa. Myynnistä 

pientä tuottoa.  

- Markkinointiryhmän kokous 6.7.2020 koskien kaavoitusalueesta tehtävän mainosfilmin 

suunnittelua ja toteutusta 

o Tuukka Kahila kävi paikalla ja ideoi videota. Toteutetaan vielä tänä kesänä. 

- Myllytyryn grillin uusiminen.  

o Grilli uusitaan uintikauden jälkeen, ja kun koulun asunto on saatu valmiiksi.  

- Hajala-kävelyt 

o 10 kävelijää osallistui ensimmäiseen 22.7. järjestettyyn kävelyyn. Kävelyttäjä sai hyvää 

palautettu. Seuraavaa kävely 2.8. klo18. 

- Myllytyryn polttopuut 



o Metsästysseura lahjoittaa muutamia kuutioita polttopuuta. Aleksi hakee puut. Klapit 

kannetaan sisään talkoilla su 26.7. 

- Koulun asunnon kodinkoneet 

o Koneet ostetaan Veikon Koneesta.  

- Vanhan koivun kaataminen koulun pihalta 

o Aleksi ja Reijo käy kaatamassa ja hoitaa mahdolliset klapit Myllytyrylle 

10§ Kokouksen päätös 19.45 

 

Kokouksen vakuudeksi 

 

___________________________________________ _______________________________________ 

Reijo Niemi    Pirjo Heinonen 

pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 

 


