
Hajalan Kyläyhdistys ry       Kokous nro 004-2022 

  

ESITYSLISTA  

Hallitus  

  

Aika: torstai 1.9.2022 klo 18:00  

Paikka: Kyläkammari Läsnä:   

Läsnä : Sanna Alifrosti, Satu Alm, Reijo Niemi, Pirjo Heinonen, Timo Heinonen  

Poissa: Aleksi Alanto, Piia-Riina Ihander  

 

1§ Kokouksen avaus klo 18:15 

       

2§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen 

3§ Valitaan kokouksen toimihenkilöt  

Valitaan pöytäkirjan tarkastajat Satu Alm ja Pirjo Heinonen 

4§ Hyväksytään kokouksen esityslista  

5§ Hallituksen uudelleen järjestäytyminen     

- Piia-Riina Ihanderin eropyyntö  

Piia-Riina on sairaslomalla määrittelemättömän ajan ja toimii voimiensa mukaan 

hallituksessa.  Yhdistyksen hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa.  

6§ Myllytyry  

- Ulkovalot asennettu PJ toimesta 

Päätettiin valtuuttaa PJ hankkimaan ajastimellinen hämäräkytkin sekä takkahuoneen kattovalaisin  

- Avantokausi 22–23  

Päätettiin avata varauskalenteri ti-pe 16-20. Saunan vuokrahinnaksi päätettiin 80€/kerta jotta tien 

avaus ja hiekoituskustannukset saadaan katettua. Reijo Niemi jatkaa tien hoitoa saunavuoroille. 

Saunavarauksellisina päivinä Reijo hoitaa tien auraus kelin niin vaatiessa. Alustavasti sovittu 

kertakorvaus näistä hoitokerroista 65€ per päivä.  Asia ja kustannukset tarkastellaan kauden 

edetessä PJ toimesta ja tarvittaessa kunnossapito ja saunavuokraus käsitellään hallituksessa 

uudelleen. 

- Kesän tuotto 

- Kioskin inventaario ja siirto KKTK:lle 



7§ Tervetuloa-kassit, tilannepäivitys 

Uusia asukkaita: Takalantilantie 15, Mattilantiellä 2 uutta asukasta. Satu ja Pirjo toimittaa 

tervetuliaiskassit. Kassin sisältö hyväksytty: hunajaa, tuubihuivi, leipä, suola.  

Kylälle uudet syntyneet lapset: Villantie 1, Mäkinen 

Satu poistui klo 19:00  

8§ Frisbeegolfrata  

  Paikalla myös Antero Haaristo (n. klo19) 

- PJ allekirjoittaa Maankäyttösopimuksen 5.9. 

- Yhteistyö/palvelusopimus allekirjoitettu 31.8 

- Verkkolasku kaupungille on lähetetty, mutta lähetyksessä ongelmia, joten voi joutua 

korjaamaan. 

- Mursketoimituksen laskut auki Elon Soralla.  

- PJ toimitti listan vaadituista toimista (LIITE) 

9§ Muut esille tulevat asiat  

10§ Kokouksen päätös klo: 20:05 

 

 

 

Sanna Alifrosti    Timo Heinonen  

Puheenjohtaja    Sihteeri  

 

 

Satu Alm    Pirjo Heinonen  

Pöytäkirjan tarkastaja   Pöytäkirjan tarkastaja 

  



LIITE 1 

Työtehtäviä radan rakennuksessa/talkoisiin 

  

Korien ja heittomattojen tilaus 

Ensimmäisen heittopaikan rungon rakennus, ajatellun rakenteen käyttökelpoisuuden testaus 

ennen monistusta 

  

1. Puiden rungot pois metsästä. 

1. Aleksi traktorin kanssa? 

2. Rungot urheilukentälle kuivumaan ja myöhemmin siellä pilkkominen, jolloin saa 

myös vähän lisää radan parannusainetta (sahanpurut/kuoren palat) 

2. Aluskasvillisuuden harvennusta 

1. Polkujen teko väylille 

2. Valituista kohdista puuston harvennusta myös väylien sivuilta 

3. Väyliltä jonkin verran pääpolkujen lisäksi vähentämään kiekkojen hukkumista 

pitkään varvikkoon 

3. Tiipaikat 

1. Pintamaan poisto -> täytetään mahdollisia kuoppia väylillä, ainakin viimeisellä 

väylällä mm. melko kivikkoinen kohta johon olisi hyvä tehdä tasaisempi 

polku/kulkureitti väylällä 

2. Juurimaton(/aluskatteen) asennus ja sen jälkeen heittopaikan tasoitus murskeella. 

Pari kottikärryllistä per paikka kentällä ja vähän enemmän metsässä. Mönkkäri+kärry 

voisi olla hyvinkin riittävä? Traktori ja kärry voisi myös toimia tai ainakin sillä olisi 

mahdollista tuoda isompi kasa metsään johonkin hiihtoladun varrelle mistä viedä 

väylille pienemmin välinein? 

3. Tiin rungon rakennus murskeen päälle. Ankkurointi maakiloilla kulmista? (2x2 

pätkät/ruuvipaalu?) 

4. Rungon täyttö hiekalla, määrä per paikka ?? 

5. Heittomaton laitto rungon päälle 

6. Ulkokehikon laitto ja kiinnitys rungon ympärille/kiinni ruuvaus 

7. Maton täyttö hiekalla (parantaa maton kestävyyttä) 

8. Väyläopasteen ruuvaus alustaan 

4. Koripaikat 

a. Kuoppien kaivuu 

1. 8kpl Betonijalkojen asennus- kannattaisiko laittaa hieman betoniakin? Maa hyvin 

hiekkaista  

2. 2kpl Kivijalkojen asennus väylillä 6 ja 9. 

3. Korien asennus jalkoihin 

4. Opaste kohti seuraavaa heittopaikkaa 

5. Tiinan portti kentältä tulevan polun yli 

1. Tarvittavien tarvikkeiden hankinta 

2. Kuoppien kaivuu 

3. Rakennus/asennus 

6. Haketus 

1. Muutamia runkoja tarvitaan kahden risuaidan rakennukseen 5 ja 8 heittopaikkojen 

läheisyyteen turvaksi edelliseltä väylältä mahdollisesti lentäviä kiekkoja varten 



2. Muutamat väylän kannalta oleelliset puut voisi myös suojata yhdellä/kahdella 

ohuella rungolla suurimmilta osumilta. 

3. Hakkeen levitys prioriteettien mukaan 

1. Ensisijainen hakkeen levitys on korien ympärille noin 5m ringin sisällä 

vähentämään aluskasvillisuuden kasvua 

2. Seuraavana mahdolliset hankalat maastonkohdat väylillä/siirtymillä (helposti 

vettyvät kohdat, myös mursketta/hiekkaa paikasta riippuen, lyhyitä 

pitkospuita?) Tarpeet selkiää vasta kun satanut enemmän. 

3. Pitkälle siirtymätaipaleelle/hiihtoladulle 

4. Heittopaikkojen ympärille 

5. Väylille/loppuihin siirtymiin 

4. Lisää haketettavaa voi harventaa kaupungin metsässä olevilta tonteilta tarpeen 

mukaan. 

 

  

1. Yleisen infotaulun rungon rakennus ja reittiopasteiden teko 

1. Rungon rakennus ja pystytys koko alueen kartalle 

2. Tarvittavat nuolet ja kyltit opastamaan seuraavalle heittopaikalle/paluu 

parkkipaikalle 

3. Infokartan tulostus samanlaiselle materiaalille kuin kylämainokset? 

-Väyläkarttojen piirto tehty, infokartan tekoa ei vielä aloitettu 



2. Parkkipaikan merkinnät jos katsotaan jotenkin tarpeelliseksi (Lopuksi ylijäämä mursketta voi 

levittää parkkipaikalle tasoitteeksi jos tarvetta) 

3. Lopun hiekan levitys lentopallokentälle kun radan tarpeet on täytetty? Jonkin verran tarvii 

jättää ensimmäisen talven jälkeen tehtäviin korjauksiin 

4. Muuta? 

  

 

 


