Hajalan Kyläyhdistys ry

Kokous nro 004-2020

PÖYTÄKIRJA
Hallitus
Aika: Sunnuntai 20.4.2020 klo 18.00
Paikka: Myllytyry
Paikalla: Pasi Lehti, Reijo Niemi, Sanna Alifrosti, Pirjo Heinonen, Aleksi Alanto, Henrik Holm
1§ Kokouksen avaus 18:17, Puheenjohtaja Pasi Lehti
2§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3§ Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Päätös: Pöytäkirjantarkastajat Henrik Holm ja Pirjo Heinonen
4§ Hyväksytään kokouksen esityslista
5§ Ykkösakselin Teema-hanke Hajalan koulun yläkerran entisen talonmiehen asunnon korjaamiseksi

Tilannekatsaus
o
keittiön katto ja seinät maalattu kertaalleen, ei maalata toista kertaa.
o
keittiökalusteet tuotu
o
Sisutussuunnitelmat tehty
o
Keittiön pöydän kansi hankittu, Reijo selvittää pöydälle jalat.
o
Pinkopahvien kiristys tehdään seuraavaksi, kun Kirsi tervehtyy.
o
Sähkö- ja putkisuunnitelmat tehdään, kun seinäpinnat kunnossa.
o Lähitulevaisuudessa keittiön komeroiden ovien ja listojen maalaus, tapettien haku Perniön
maalikaupasta.
6§ Toiminnantarkastajien huomautukset ja niiden käsittely
kokouksissa on viitattu, että asiaan palataan, mutta pöytäkirjamerkintöjä asiaan palaamisesta ei ole
Asiat:
kokous nro 2) Ekokylä
kokous nro 4) Doertziin kyläkävelyt ja muuta toimintaa
kokous nro 5) Kankareenjärven grillipaikan rakentaminen

Vastaukset:

Kokous 2) Ekokylä, joka on Reijon idea, käsiteltiin ja päätettiin palata asiaan
myöhemmin. Tämä myöhemmin tarkoitti käytännössä sitä, että palataan asiaan vasta kun
kaavoitusasia selkiytyy. Asia olisi ehkä pitänyt kirjoittaa tarkemmin pöytäkirjaan. Asia
on niin iso, että yksin Hajalan kylä tai edes Salon kaupunki ei sitä pysty toteuttamaan,
joten, joudumme myöhemmin palaamaan asiaan ja katsomaan miten asiassa edetään.
Kokous 4) Homma jäi kesken, koska kyläkävelyjen aikataulutus oli hieman hankalaa ja
kyläkävelyt loppuivat loppukesästä. Olisi pitänyt mainita myöhemmässä kokouksessa, että
siirretään asia vuodelle 2020, kun kyläkävelyt suunnitellaan uudelleen. Kyläkävelyjen
suunnittelu alkaa sitten, kun koronarajoitusten loppu alkaa häämöttää.
Kokous 5) Kankareenjärven grillipaikan rakentamisasia on kyllä keskusteltu kokouksissa
valmiiksi. Tulos oli, että grillipaikkaa ei kannata rakentaa, koska se ei pysyisi
kesäaikana kunnossa kuin lyhyen ajan ja kyläyhdistyksellä ei ole tahtoa ja
mahdollisuuksia korjata grilliä käyttöajan aikana. Lisäksi kun Kankareenjärvi on
tarkoituksena palauttaa luonnollisempaan tilaan virallisen uimarantastatuksen jälkeen, on
parempi, että järvi pidetään enempi hiljaisena luontovaeltajien paikkana kuin ryhmien
kokoontumispaikkana.
Tästä jäi merkintä pöytäkirjoihin tekemättä.

7§ Toiminta-avustuksen hakeminen Salon kaupungilta

Pj Pasi on lähettänyt toiminta-avustuksen Salon kaupungille 30.3.2020 ja
avustushakemus on otettu vastaan. Pyydetty täydentämään hakemusta Talousarvio 2020:lla,
Pasi lähettänyt Talousarvio 2020:n heti pyynnön jälkeen.

Toiminta-avustuksen summa 1800€, joka kohdistuisi mm. seuraaviin asioihin:
o
Kylän markkinointivideon (tms.) tekeminen
o
Koulun yläkerran ikkunoiden entisöintikurssi
o
Soran hankinta koululle ja Myllytyrylle
8§ Kevätkokouksen ajankohdan määrittely

Valtion käyttöön ottama valmiuslaki aiheutti sääntömääräisen
kevätkokouksen (24.3.2020) peruuttamisen. Peruutus tehty ja ilmoitettu 17.3.2020 / pj Pasi
Lehti

Yhdistyslakimuutos sallii valmiuslain aikana kevätkokouksen pitämisen
viimeistään 30.9.2020. Päätettiin järjestää kevätkokous mahdollisesti 14.6.2020 klo 18:00.
Varmistetaan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Todetaan, että Salon kaupungille lähetetyn toiminta-avustuksen liitteenä
vaadittu yhdistyksen kevätkokouksen pöytäkirja voidaan toimittaa avustushakemuksen
vastaanottajalle heti, kun kevätkokouksen pöytäkirja on tehty ja tarkastettu.
9§ Muut esille tulevat asiat

Myllytyryn kevättalkoot, la 6.6. klo10. Reijo on oma-aloitteisesti siistinyt
lammen rantaa ja parkkipaikkaa. Vielä tarvitaan talkootöitä tasoittamaan siistityt alueet.

Pj Pasi osallistunut Ykkösakselin informaatioon valmiuslain vaikutuksista
avustuksiin ja yhdistysten toimintaan 7.4.2020

SSS:n juttu Hajalan koulun yläkerran remontista (ym.) 5.4.2020
o
Pääosin positiivista palautetta.



10§ Kokouksen päätös 18:57

