Hajalan Kyläyhdistys ry

Kokous nro 007-2020

PÖYTÄKIRJA
Hallitus
Aika: Torstai 24.9.2020 klo 19.30
Paikka: Hajalan koulu
Paikalla: Pasi Lehti, Sanna Alifrosti, Reijo Niemi, Pirjo Heinonen, Henrik Holm, Aleksi Alanto
1§ Kokouksen avaus 19.45, puheenjohtaja Pasi Lehti
2§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3§ Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Pöytäkirjantarkastajat: Reijo Niemi, Henrik Holm
4§ Hyväksytään kokouksen esityslista
Lisätään kohtaan §13
- Myllytyryn polttopuut
- Myllytyryn ruoppaus
- Tuubihuivit kotikoulutoimikunnalta
- Hajala-paita tilaus
- Salon kaupungin uudet nettisivut

5§ Ykkösakselin Teema-hanke Hajalan koulun yläkerran entisen talonmiehen asunnon korjaamiseksi
- Tilannekatsaus: lattiat hiottu, seinät osittain tapetoitu,
o Rahatilanne: olemme budjetissa
o Talkootyötunnit ylitetty
- Tulevat toimenpiteet: lattian paikkaus alkovissa, keittiön seinien maalaus, tapetointi
loppuu, panelointi loppuun, muurin paikkaus + peitelistat, WC:n kunnostus, keittiön
kiintokalusteet, eteisen lattian hionta, maalaus ja listoitus.
- Avajaistilaisuuden järjestelyistä sopiminen. Siirretään seuraavaan kokoukseen.
6§ Myllytyryn saunarakennuksen vuokraus-/ostoehdotus
- Hajalan Metsästysseura ry:n sopimusehdotus mökin vuokrauksesta Hajalan Kyläyhdistys
ry:lle. Sopimus hyväksytään. Rakennus valokuvataan ennen vuokra-ajan alkamista.
7§ Katariina Sampisen tilanteen muutos markkinointityöryhmässä ja markkinointityöryhmän uudelleen
organisointi
- Katariina on ilmoittanut jättäytyvänsä taka-alalle markkinointityöryhmän työstä.
- Katariinalla olevan kyläyhdistyksen omistaman aineiston arkistointi muistitikulle, jota
säilytetään kyläolohuoneen KY:n komerossa.
- Markkinointityöryhmä osallistuu jatkossa hallituksen kokoukseen.
8§ Varsinais-Suomen Vuoden kylä 2020
- Saatu palaute pelkästään positiivista.
- Vuoden kylä –mainostaulut hankittu Hokkipainosta teiden varsille. Kyltit vahvistettava
puutavaralla (Reijo). Kylttien sijoittaminen ja pystyttäminen maisematyöryhmä (Reijo ja
Markku).

9§ Varsinais-Suomen Vuoden kylä 2021
- Juhlatoimikunnan järjestäminen.
- Suunnittelun aloittaminen, Pirjo kerää ideakarttaa.
10§ Kyläkaavan tilanne
- Kyläkaava on kaupungin lautakunnissa, valtuustossa ja hallituksessa ennen joulua.
11§ Myllytyryn grillin uusiminen
- Grilli uusitaan ennen uintikautta. Henrik kysyy ammatti-instituutista nykyistä vastaavaa
grilliä ja lattiavalua. Huuva poistetaan.
12§ Kyläyhdistyksen tilan käyttö koululaisten kerhotoimintaan arkipäivinä klo 16.30 asti alkaen
tammikuusta 2021.
- Asia hyväksytty. Asunnon käytölle tehdään varausjärjestelmä (Timo).
13§ Muut esille tulevat asiat
- Tuubihuiveja ostetaan 30kpl kotikoulutoimikunnalta
- Hajala-paitoja tilataan lisää (Pasi)
- Myllytyrylle polttopuita lokakuun puoliväliin mennessä (Aleksi)
- Myllytyrylle ruoppaustoimenpiteitä tänä syksynä, mutta lampi oltava käyttökunnossa
ensi kesänä
- Salon kaupungin uudet nettisivut huomioitu
14§ Kokouksen päätös 21.03.

Pöytäkirjantarkastajat

____________________________________________
Reijo Niemi

______________________________________
Henrik Holm

