Hajalan Kyläyhdistys ry

Kokous nro 006-2021

ESITYSLISTA
Hallitus

Aika: torstai 19.8.2021 klo 18:00
Paikka: Kyläkammari
Läsnä: Sanna Alifrosti, Reijo Niemi, Satu Alm, Pirjo Heinonen, Piia-Riina Ihander, Aleksi Alanto
1§ Kokouksen avaus klo 18.08
2§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on päätösvaltainen.
3§ Valitaan kokouksen toimihenkilöt
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pirjo Heinonen ja Reijo Niemi
4§ Hyväksytään kokouksen esityslista
5§ Pöytäkirjan 005-2021 kirjausten toteutumisen tarkistus
Sanna hankkii kaasupullon Myllytyrylle → hankitaan tarvittaessa
Viikolla 28 puutöitä Myllytyryllä, Ihander Jarmo ja Reijo → Reijo Ja Jarmo sopivat päivän
puutöille
Myllytyryn viemärin Reijo kaivaa kaivurilla ja puhdistaa putken →Reijo hoitaa syyskuun
loppuun mennessä
6§ Myllytyry
Saunapuut
o
o
o

Reijo ja Jarmo klapittavat kasan joka on saunan päädyssä, myllytyryllä 5 kuivaa kuusta jotka
kaadetaan polttopuiksi
Aleksi lahjoittaa rankoja Myllytyrylle syyskuun aikana (hyvällä ilmalla)
Ostetaan loput, tavoitteena saada vaja täyteen

Vuokraus talvikausi 2021-22
o
o
o
o
o
o
o
o

Talvikausi alkaa marraskuussa
Sunnuntai varattu kylän omille kylmäuimareille/Antero
Lauantaina kyläläisten mahdollista varata saunaa sähköpostilla kyläyhdistykseltä
Varauskalenteriin vain ma-pe klo 16-20
Kirjataan uudet ohjeet: Jätehuoltoa ei ole, ei saa jättää mitään roskia, koska tuholaisongelma!
Hiirten karkottamiseen Reijo tuo sähköisen pyydyksen
Hinta 40€/ilta
Vastuuhenkilönä Reijo Niemi alkuun, vaihdetaan tarvittaessa

Ulkovalaistus
o
o

Sanna laittaa Jarille kyselyn 4 valaisimesta
Liiketunnistimelliset sekä katkaisimen takana oleva valot

Huussin valokuvaus ja rahoitushakemus
o
o

Sanna lähettää allekirjoitetun hakemuksen
Tyhjennys ensi keskiviikkona 25.8 /P-R hoitaa

Jätehuolto
o
o

Lakkautetaan jätehuolto talven ajaksi
Ainakin vuodelta 2020 on maksettu jätemaksu

7§ Metallinkeräys 2021 tuotto
•

Tuotto 2532 €

Aleksi poistui klo 20.35
8§ Tiedottaminen kylällä
•
•

Vuoden 2021 aikana hoidetaan sähköposti-automaatti kuntoon
Pöytäkirjat nettisivuille Kyläyhdistyksen sivulle

9§ Tonttimarkkinointi
www.hajala.fi/tontteja työn alla
Timo pyytää Timo Alhokkeelta alueen kuvan ja koordinaatit
Ammattikoululta on pyydetty apua kartan teossa nettisivuille
Tonttivideoon Stenvall videoi dronella kesällä koulun aluetta ja tekijä on työharjoittelussa
Tontin omistajien lista on ajan tasalla. Tavoitteena järjestää tilaisuus maanomistajille syyskokoukseen
marraskuussa (korona huomioon ottaen)
10§ Varsinais-Suomen Kylät ry – Kylän kestävyyspolku
•

Lomake tullut V-S kylistä, Pirjo täyttää

11§ Yhdistyksen tilin käyttöoikeuksien muuttaminen
•

Tilin käyttöoikeudet siirretään edelliseltä puheenjohtajalta Pasi Lehdeltä nykyiselle
puheenjohtajalle Sanna Alifrostille

12§ Muut asiat
Live 6 -hakemus
•

Seuraavaan kokoukseen 30.9

Suojatie/ Olli-Pekka Ruponen läsnä tämän kohdan ajan
•
•

Joonas Särvä sparrannut suojatie-asiassa
Suojatie olisi mahdollinen koulun kohdalle

•
•
•
•
•
•

Nopeusrajoituksen tiputus 60 →50 km/h koulun alueelle → suojatien suunnittelun
aloitus mahdollinen
Tien leveys 6,3 metriä, jolloin suojatie ilman koroketta olisi mahdollinen
Kustannus 2000 €
Tienpohjalle pitää perustaa kevyen liikenteenväylä
Puut pois tien reunalta, sovittu Saulin kanssa
Vaikuttaako koulukuljetuksiin, selvittämättä

13§ Kokouksen päätös 21.41
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