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(c/o Villantie 6, 25240 Hajala)

TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2021
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Hajalan asukkaiden yhteistyötä, kylän elinkelpoisuutta ja
toimia asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana, pyrkiä edistämään viihtyvyyttä sekä
edistää palveluiden säilymistä Hajalassa. Yhdistys toimii yhtenä vuorovaikutteisena kanavana
Hajalan asukkaiden ja Salon kaupungin päättäjien välillä. Yhdistys myös osallistuu kylän
tulevaisuuden ja strategian luontiin, asukasmarkkinointiin sekä kylän fyysisen ilmeen
parantamiseen loukkaamatta kyläläisten oikeuksia.
Toiminnan keskiössä on viime vuodet ollut kylän elinvoimaisuuden takaaminen ja
asukasmarkkinointi. Tavoitteena vuoden 2021 toiminnalle on tämän työn jatkaminen.
Kokonaisuuden painopiste tulee jatkossa kuitenkin olemaan kylän tulevaisuuden huomioiminen
kaikessa toiminnassa.
Tulevana toimikautena kehitetään edelleen viestintää, vuoropuhelua kaupungin virkamiesten
kanssa sekä Hajalan julkisuuskuvaa yhdessä kylän muiden yhdistysten ja aktiivisten toimijoiden
kanssa.

KOKOUKSET
Sääntömääräisten kokousten lisäksi, mikäli tilanne edellyttää, järjestetään myös kyläkokouksia.
Kokouksia järjestettäessä otetaan huomioon covid19:sta annetut suositukset ja ohjeistukset.
Kokoukset voivat olla joko perinteisiä ”live”-kokouksia tai virtuaalikokouksia.
Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa. Tavoitteena on kokoontua kalenterivuoden
aikana noin 9 kertaa.
Yhdistys toimii omalta osaltaan kylän yhdistysten ja toimikuntien yhteisen kokouksen
kokoonkutsujana. Pyrkimyksenä on kokoontua kylällä toimivien eri yhdistysten kanssa tarpeen
mukaan kalenterivuoden aikana. Näissä kokouksissa käydään läpi mm. tiedottamiseen liittyviä
asioita, järjestettäviä tapahtumia ja osallistujia, kylän kehittämisen suunnitelmaa ym. Yhdistys
osallistuu muiden yhdistysten koolle kutsumiin kokouksiin kutsuttaessa.

YHDISTYKSEN TALOUS
Varainhankintaa ei yhdistyksellä ole perinteisesti merkittävästi ollut. Tuloja on tullut metallin- ja
akkujenkeräyksistä, jotka toteutetaan myös kaudella 2021. Tuloja on lisäksi tullut Myllytyryn
buffetista ja saunamaksuista, mutta niistä osansa ovat lohkaisseet Myllytyryllä järjestettävät
kevättalkoot korjaustoimenpiteineen.
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Hajalan kyläyhdistys ry on vuokrannut Myllytyryn saunarakennuksen 17.10.2020 allekirjoitetulla
vuokrasopimuksella vuoden 2021 loppuun asti ja toimintakaudella 2021 Myllytyryn kyläsauna
jatkuu totuttuun tapaan.
Hajalan koulun yläkerran entisen talonmiehen asunnon korjaaminen vienee vielä jonkin verran
yhdistyksen varoja vuoden 2021 aikana. Tosin, yhdistys ottaa vastaan myös lahjoituksia koulun
yläkerran kalustamiseksi. Asunto on korjattu perinteitä kunnioittaen Hajalan asukkaiden käyttöön.
Jäsenmaksua vuodelle 2021 ei ole. Kannatusjäsenmaksu on 20€/vuosi. Vuonna 2021 yhdistys
viimeistelee jäsenrekisteriä, joka perustuu Suomen lain mukaiseen käytäntöön.
Valitaan yhdistykselle jäsenrekisterivastaava huolehtimaan uuden jäsenrekisterin keräämisestä ja
ylläpidosta.
Vuodelle 2021 haetaan kaupungilta toiminta-avustusta. Nykyinen toiminta täyttää Salon
kaupungin yhdistyksille suuntaaman yleisavustuksen (asukas- ja aluetyö) vaatimukset.
Hajalan kylä valittiin Varsinais-Suomen vuoden kylä 2020:ksi vuonna 2020 ja valinta mahdollistaa
kylän näkyvyyttä myös Salon kaupungin ja median kautta. Näkyvyys tuo tullessaan uusia
hajalalaisia ja kyläyhdistys toimii aktiivisesti uusien kyläläisten suuntaan mm. jakamalla kyläkasseja
kylään muuttaville.

TOIMINTA
Kaikessa toiminnassa Hajalan kyläyhdistys ry ottaa huomioon annetun ohjeistuksen ja toiminnan
koskien covid19-pandemiaa.
Toiminnan painopiste on Salon kaupungin laatima ja voimaan saattama Hajalan kyläkaava ja sen
mahdollistama tonttien ja kiinteistöjen myynti Hajalasta. Hajalaan saadaan tätä kautta uusia
asukkaita ja mm koulun ja päiväkodin toiminta voidaan varmistaa tulevinakin vuosina. Kyläyhdistys
ei toimi tonttien tai kiinteistöjen myyjänä.
Yhdistys ei aloita uutta rahaa ja voimavaroja vievää talkootoimintaa vuonna 2021, vaan
yhdistyksen hallinnoimissa rakennuksissa ja kiinteistöissä tehdään pienimuotoista ylläpito- ja
korjaustoimintaa.
Yhdistyksen hallitus ja aktiiviset toimijat laajentavat kylätoiminnan tietoisuutta ja mahdollisuuksia
kasvattamalla yhteistyöverkostoa ja osallistumalla yhdistystoiminnan kehittämiseen niin
paikallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla.
Luistelukaukalo pystytetään koulun kentälle, kun ja jos talvi kaukalon pystytyksen ja käytön
mahdollistaa.
Myllytyryn avantouinnin tarjontaa jatketaan talvella 2021 ja kesäkaudella Myllytyryn sauna
lämmitetään vähintään kerran viikossa kyläläisiä ja muita uimareita ja saunojia varten.
Tarpeen mukaan osallistutaan MLL Hajalan yhdistyksen järjestämään uimakouluun myös kaudella
2021 (perinteisesti Kyläyhdistys on huolehtinut uimaveden laadun tutkituttamisen).
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Selvitetään Joulukatu-perinteen elvyttäminen ja rahavarojen niin salliessa toteutetaan Joulukatu
vuoden 2021 Joulukuussa.
Jatketaan Hajalan historian tekemistä tunnetuksi uusille hajalalaisille, nuoremmille sukupolville ja
muille kiinnostuneille mm. jatkamalla kyläkävelyjä sekä keräämällä historiatietoa talteen
haastatteluilla ja kirjoituksilla.
Hajalan kylä ja kyläläiset järjestävät Hajalassa tilaisuuden, jossa valitaan Varsinais-Suomen vuoden
kylä 2021. Tilaisuuden järjestäminen on kylän ja kyläyhdistyksen velvollisuus. Varsinais-Suomen
Kylät ry päättää tilaisuuden ajankohdasta.
Yhdistys jatkaa ja/tai tukee tonttien ja kiinteistöjenmarkkinointia, mainontaa ja myyntiä
yhteistyössä Salon kaupungin kanssa.
Jatketaan perustetun markkinointityöryhmän työtä kylän markkinointi- ja kehityssuunnitelman
tekemisessä ja markkinoinnin toteuttamisessa. Markkinointityöryhmän jäsenet voivat osallistua
Hajalan kyläyhdistys ry:n hallituksen kokouksiin, jotta yhteistyö olisi mahdollisimman tiivistä,
hallitus olisi perillä markkinointityöryhmän käytännön työstä ja informaation kulku olisi kitkatonta.
Yhdistys selvittää ja merkitsee Hajalan kyläyhdistys ry:n kone-, laite- ja kiinteän omaisuuden
vuoden 2021 aikana. Yhdistys voi vuokrata yhdistyksen aiempina vuosina hankkimia koneita ja
laitteita tarpeen mukaan. Omaisuudelle ylläpidolle ja vuokraukselle valitaan ylläpitäjä.
Yhdistys osallistuu tarvittaessa ja osallistumisen mahdollistuessa vuonna 2021 aktiivisesti Tunnin
junan kaksoisraidesuunnitelmien välillä Turku-Salo suunnitteluun ja Hajalan aseman tai seisakkeen
suunnitteluun.
Osallistutaan muihin kylän tapahtumiin yhdessä kylän muiden yhdistysten ja toimikuntien kanssa.
Seurataan aktiivisesti Kylien Salo -hankkeen tiedotusta ja koulutuksia sekä tapahtumia ja
osallistutaan mahdollisuuksien mukaan. Jatketaan hedelmällistä ja monipuolista yhteistyötä Salon
kaupungin organisaation kanssa.
Yhdistys jatkaa tiivistyvää yhteistyötä Salon kaupungin luottamushenkilöiden kanssa ja tarvittaessa
selvittää päätöksentekoa varten Hajalan kylää koskevia asioita.

TIEDOTTAMINEN
Jatketaan tiedottamista sähköisesti (Facebook-ryhmä ja sähköpostituslista) sekä tapauskohtaisesti
myös postilaatikoihin jaettavin viestein. Tiedotusta kehitetään toimikaudella 2021 niin, että
tiedottaminen on mahdollisimman kattavaa ja saavuttaa myös hajalalaiset, joilla ei ole internetiä
tai jotka eivät kuulu Facebookiin.
Tarpeen mukaan otetaan kantaa julkiseen keskusteluun mm. julkilausumin ja avoimin kirjein.

