
 

 K Y L Ä L E H T IK Y L Ä L E H T IK Y L Ä L E H T IK Y L Ä L E H T I    
       http://www.haimoonet.fi 

3 

2013 

 
 

Se taasen syksy saapuu kyläämme! 

Ja tapahtumarikas kesä takana ... 
 

3.7.2013 Teatteri Perä esitti näytelmän Me ollaan Kiljuset! 
 

 
 
 

 
Teatteri perä kävi esiintymässä viime kesäiseen 
tapaansa Haimoon urheilukentällä. Lavalla nähtiin 
meitä hauskuuttamassa Keijo Asposalo, Anu 
Frosterus, Milla Malmberg, Arttu Sundberg ja Outi 
Sundberg. Näytelmä oli todella hauska ja mu-
kaansa tempaava. Samalla päästiin testaamaan 
Haimoon kentän uutta katsomoa ja hyvin toimi! Ja 
sääkin oli mitä parhain! 

 
 

15.7.2013 alkaneen Valtakunnallinen pesäpallon tenavaleiri toi Haimooseen jo kahden 

ensimmäisen päivän aikana yli 600 pesäpallon pelaajaa ja pesäpallovierasta. 
 
Haimoon kentällä pelattiin maanantain ja tiistain 
aikana valtava määrä otteluita ja yleisöä oli pe-
lejä seuraamassa erittäin paljon. Haimoo sai 
hetkeksi aikaa lähes tuplamäärän ihmisiä, kun 
ympäri Suomea kotoisin olevat tyttöjen pelisar-
jan joukkueet kohtasivat Haimoon urheilukentäl-
lä. Haimoossa pelasivat maanantaina ja tiistaina 

seuraavilta paikkakunnilta kotoisin olevat 
joukkueet: Naantali, Kempele, Kiiminki, Es-
poo, Lahti, Simo, Viinijärvi, Seinäjoki, Järven-
pää, Jalasjärvi, Vimpeli, Peräseinäjoki, Sot-
kamo, Ylivieska, Nurmo, Kankaanpää, Joen-
suu, Sievi, Kouvola, Ylihärmä, Köyliö, Pöytyä, 
Kajaani, Imatra, Loimaa, Hämeenlinna ja Hy-
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vinkää. Pelaajien mukana seurasi yleensä pitkä 
autoletka vanhempia ja huoltajia ja kentän mo-
lemmilla parkkipaikoilla oli ajoittain jopa 40 au-
toa yhtäaikaa. 

 
Haimoon urheilukentän hienot puolet nousivat 
monesti eteen vieraiden ja pelaajien kommen-
teissa. Haimoo nimittäin tarjosi ainoana kenttä-
nä pelaajille sekä kentän, katsomon, parkkipai-
kan, leikkikentän, hyvin varustetun kioskikahvi-
lan, wc:n ja etenkin uimarannan vain muutaman 
kymmenen metrin päässä toisistaan. Vastaa-
vaan palvelukokonaisuuteen ei koko pesäpallo-
turnauksessa muut kylät tai kentät pääse - ei 
edes superpesiksen kotiareena Hiidenkirnu.  
Haimoon pesäpallokenttä itsessään oli tuulisen 
ja aurinkoisen sään aiheuttamana vielä maa-
nantaina valitettavan pölyinen ja ajoittain liian 
kuoppainenkin. Haimoolaisen talkooväen toi-
mesta kenttä kuitenkin kasteltiin paloletkuilla 
yön aikana ja vielä seuraavana päivänä päivä-

tauolla kentälle levitetty lisäsuola ja toinen iso 
vesiannos lanauksineen tekivät kentästä erit-
täin hyvän, tasaisen ja lähes pölyttömän. Illalla 
kuuluikin sitten jo kiitosta myös kentän hyväs-
tä kunnosta. 
Haimoon kyläyhdistys vastasi urheilukentän 
kopilla kioskikahvilan pyörittämisestä yhteis-
työssä Vihdin Pallon kanssa. Kioskilla vieraili 
myös runsaasti haimoolaisia katsomassa otte-
luita. Kioskikahvila sai myös poikkeuksellisen 
paljon kehuja, sillä Ojakkalan ja Hiidenkirnun 
lisäksi ei muille kentille oltu saatu kioskitoimin-
taa aikaiseksi. Taas kerran osoitti Haimoon 
kylä toimintavalmiuttaan ja tuli tunnetuksi mo-
nille kaukaakin saapuneille kylässä vierailleil-
le. 
 
Kiitos kaikille talkoo- ja kioskitoimintaan 
osallistuneille haimoolaisille! 

 
 Haimonet/Juha Pohjal

13.8.2013 siivottiin kenttää ja kentän koppia 

elojuhlia varten. 
 
 
Samalla saatiin kopin huusit toimintakuntoon. Kyläyhdistyk-
sen puheenjohtaja Kari "koeponnisti" huusin ja totesi sen 
toimivaksi! Osanottajia oli kiitettävästi ja saimme kentän 
siistiksi 
SUURET KIITOKSET TALKOOLAISILLE SEKÄ 
"HUUSIPORUKALLE"! 

 

 

 

Kyläyhdistys on ottanut muutaman uuden sähköpostiosoiteen käyttöönsä 
 

puheenjohtaja@haimoonet.fi., sihteeri@haimoonet.fi ja rahastonhoitaja@haimoonet.fi. 
Ajatuksena että vaikka toimihenkilöt muuttuu, niin osoitteet pysyy ennallaan. 
UUSI sähköpostiringin osoite on haimoonet@haimoonet.fi 
Aivan uutena on nyt uutiset@haimoonet.fi osoite, on kylälehden tekijöiden käytössä. Jos sinulla on 
kuvia tai esim. tietoa jostain tulevasta tapahtumasta, joku jutunaihe, laita viestiä
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Haimoon ELOJUHLA 17.8.13 

Haimoon elojuhlat alkoivat jo perinteiseti koirien leikkimielisellä näyttelyllä eli match show'lla, Jonka järjesti 
Haimoon koulun vanhempaintoimikunta. Tuomareina toimivat Ann-Catrine Vihtilä Sipoosta ja Tiina Weurlander-
Lehtiranta Vihdistä. Työmyyrinä toimivat edellisten vuosien tavoin Weulander-Pitkäsen perhe. Saimme tavara-
palkintoja lahjoituksina, eli SUURI KIITOS: My Murulle kirkonkylään ja nimettömänä pysyvälle henkilölle! Ilma 
olisi voinut olla tietenkin hieman parempi, sillä välillä vettä tuli vaakasuoraan, mutta silti näyttelyssä vesisatees-
ta huolimatta oli 52 koiraa ja tunnelma oli iloinen sekä leppoisa ja tuomarit jaksoivat tuomaroida rauhassa. Lapsi 
ja koira-kisassa (lapsi alle 15v) oli 12 paria. 4 parasta palkittiin, mutta he joita ei sijoitettu, saivat upean lusikan 
ja ruusukkeen! Tässä luokassahan arvostellaan kuinka lapsi esittää ja ottaa kontaktia koiraan. 

 
Match shown tulokset  
LAPSI & KOIRA 
12 paria 
tuomarina Ann-Catrine Vihtilä 
1. Sabrina Snellman 10v. + Uri 
(kääpiösnautseri) 
2. Säde Tuoreniemi 11v.+ Wiima ( 
kooikerhondje) 
3. Inka Tuomi 12v.+Aku (cocker-
spaniel) 
4. Atte Tuoreniemi 9v.+ Tuike ( 
kooikerhondje) 

PIENET KOIRAT (alle 40cm) 
tuomarina Ann-Catrine Vihtilä 
PIENET SINISET: 
1. Tuike ( kooikerhondje) ja Säde 
Tuoreniemi 
2. Senni (westie) ja Riikka Henrik-
son 
3. Twix ( kooikerhondje) ja Miia 
Tuoreniemi 
4. Oliver (cotton de tulear) ja Saara 
Salonen 
PIENET PUNAISET: 
1. Uri (kääpiösnautseri) ja Sabrina 
Snellman 
2. Siru (shiba) ja Tero Juuti 
3. Deni (mopsi) Mirka Rönnberg 
4. Aimo ( brasilianterrieri) ja Jo-
hanna Tuomola 

ISOT KOIRAT (yli 40 cm) 
tuomarina Tiina Weurlander-
Lehtiranta 
ISOT SINISET: 
1. Magda( sileäkarvainen collie ) ja 
Mari Niemi 
2. Lumi ( border collie) ja Jaana 
Tapiovuori 
3. Yashte (meksikon karvaton 
koira) ja Mirka Rautio 
4. Dami ( pyreneittenmastiffi) ja 
Tomas Jonsson 
ISOT PUNAISET: 
1. Leevi ( kultainen noutaja) ja 
Susanna Boström 
2. Mooses ( afgaanin vinttikoira) ja 
Debra Pomrening-Virtanen 
3. Edi( malinois) Taru Siikilä 
4. Liam ( meksikon karvaton koira) 
Mirka Rautio 

PENNUT max. ikä 9kk. 
Tuomari Tiina Weurlander-
Lehtiranta 
1. Sulo ( japanin pystykorva) ja Teri 
Juuti 
2. Mustikka ( malinois) ja Taru 
Siikilä 
3. Hilda ( karkeakarvainen mäyrä-
koira) ja Jutta Korvenranta 
4. Fia ( skyeterrier) ja Emma Räk-
köläinen 
lisäsijoituksia jaettiin 2 kappaletta, 
jotka saivat 
5. Nella (bostonin terrier) ja Julia 
Leppänen 
6. Romulus (sileäkarvainen collie) 
ja Mira Niemimaa 

 

Näyttelyssä jaettiin kunniapalkinto näytte-
lyn vanhimmalle koiralle joka tällä kertaa 
oli Halmeen perheen Papu (13 v), jota 
taasen handlasi näyttelyn nuorimpiin 

kuuluva 8- vuotias Kalle Halme. 

 

 
Haimoon kaunein koira 2013 on kultainennoutaja Leevi 

seuranaan om. Susanna Boström 
sekä tuomarit Tiina Weurlander-Lehtiranta ja Ann-Catrine Vihtilä 

 

BIS KEHÄ = koko näyttelyn kaunein koira 
Tuomareina Ann-Catrine Vihtilä & Tiina Weurlander-Lehtiranta 

 
BIS 1. Uri ja Sabrina Snellman 
BIS 2. Leevi ja Susanna Boström 
BIS 3. Sulo ja Teri Juuti 
BIS 4. Tuike ja Säde Tuoreniemi 
BIS 5. Magda ja Mari Niemi 

 

 BIS 1 
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Alun sateesta huolimatta Haimoon elojuhlissa oli kiitettävästi yleisöä ja osallistujia, pomppulinnat olivat taas 
kovassa käytössä. Nuorison suureksi suosion kohteeksi nousi pingispöytä, joka oli jatkuvassa käytössä. 
Nuoremmille oli järjestetty Väkkärällän muskari, jota veti Mirjami ”Mirkku” Toukonen. Makkaraa paistettiin ja 
kahviteltiin. Marttojen lettuja ja vohveleita syötiin niin pitkään kuin taikinaa riitti, toki tänäkin vuonna myytiin 
loppujenlopuksi "eioota", eli hyvin kauppa kävi! Kuulumisia vaihdettiin tuttujen ja vähemmän tuttujen kanssa. 
Muutama harrasteautokin uskaltautui paikalle! Onkikilpailuun "uskaltautui" peräti 4 onkijaa, joista kaksi sai 
saalista, mutta kaikki saivat palkinnot! Paikalla oli myös metsästysseuran järjestämä ilmakivääri ammunta. 
Valokuvia on nettisivuillamme harvinaisen vähän, sateesta johtuen kuvaaja vei kameransa välillä kuivumaan ja unohti sen sitten 
kotiinsa  
 

Kiitokset kyläläisille sekä muille vieraille! 
 
SAAPPAANHEITTO tulokset 
NUORET (osallistui 15) 
1) Roni Sohlman 16,60 m 
2) Veeti Idman 16,05 m 
3) Juho Kupari 14,50 m 

NAISET (osallistujia 8) 
1) Niina Heinonen 18,80 m 
2) Elain Hesse 16,50 m 

MIEHET  (osallistujia 11) 
1) Juha Heinonen 21,90 m 
2) Esa Alasalmi 21,8 m 
3) Sami Sohlman 20,95 m 

 

TIKKAKISA    heitettiin 3 kierrosta ja parhaan kierroksen tulos jäi voimaan. nimi, tulos 

LAPSET 
Voittaja: Anton Bergholm, 6 

NUORET 
Voittaja: Veeti Alasalmi, 25 
2. Veeti Idman, 24 
3. Juho Kupari, 15 
4. Jas Limnell, 14 
5. Taavi Alasalmi, 10 

NAISET 
voittaja: Eila Idman, 32 
2. Tarja Konga, 26 
3. Kati Limnell, 20 
4. Carita Bergholm, 16 
5. Dina Perkola, 6 

MIEHET 
Voittaja: Pasi Idman, 31 
2. Petri Perkola, 19 
3. Jari Limnell, 9 

 

LASTEN 2-0TTELU    pituushyppy (cm); pallonheitto (m)  (järj. Haimoon Kisa ry) 
T2006 syntyneet: 
jaettu 1) Jenna Virta 
177; 5,9 ja Eevi Uusi-
kartano 164; 5,0 ja 
Minea-Aurora Lähtei-
nen 130; 6,35. 

T2007 syntyneet: 
jaettu 1) Lyydia Iso-
Kungas 110; 4,9 ja 
Nella Iso-Kungas 118; 
3,35 

T2008 syntyneet: 
jaettu 1) Janina Virta 
120; 6,15 ja Vivian 
Reijonaho 125, 4,25 
2) Rosalinda Ollikkala 
0,54; 3,7 
3) Anni Punola 0,39; 
3,40 
osallistui Kerttu Tupit-
sa 

T2009 syntyneet: 
1) Mila Bergholm 
0,95; 3,9 
2) Aino Vuokila 0,58; 
3,2 

P2006 syntyneet: 
1.) Emil Bergholm 
190; 8,3 

P2008 syntyneet: 
1) Anttoni Muukkonen 
170; 7,6,  
jaettu 2) sija Otto 
Niemelä 112; 5,2 ja 
Gunnar Lähteinen 
130; 4 
 

 

ONKIKILPAILU 
Yleinen sarja 
1. Johnny Nielsen, saalis 532g 
2. Veikko Myttinen, saalis 47g 
3. Eila Idman, saalis - 

Lasten onkikilpailu 
1. Alex Halme, saalis - 

 

 
Lasten Kisat palkintojen jako 
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Haimoon vesiensuojelupainotteinen kyläsuunnitelma on nyt valmis! 
 
Hiidenveden kunnostuksen yhteistyöhankkeessa 
GisBloomissa tehtiin vesiensuojelupainotteinen 
kyläsuunnitelma yhdessä Haimoon kylän kanssa 
2012 -2013. 
Haimoon koulun 5-6. luokkalaiset saivat 
24.9.2012 kertoa omia toiveitaan kylän kehittämi-
sestä. Lapset toivoivat mm. lisää urheilupaikkoja 
ja siistimpää uimarantaa. Pienissä ryhmissä lap-
set pohdiskelivat mitä he voisivat tehdä kylän ja 
lähivesistönsä Vihtijoen hyväksi. He olisivat val-
miita auttamaan rantojen siivoamisessa ja urhei-
lupaikkojen rakentamisessa. Vesistössä heille oli 
tärkeätä uiminen ja kalastaminen sekä samma-
kot. Vihtijoen rehevyys huoletti myös monia 6. 
luokkalaisia. Yhdessä koululaiset rakensivat kar-
tan Haimoosta, johon koottiin kivoja, kurjia ja pe-
lottavia paikkoja Haimoossa. Ryhmätyö koettiin 
hyvin hauskaksi ja lapset olivat tyytyväisiä kun 
saivat tuoda omia mielipiteitään esille. 
Aikuiset kokoontuivat kolme kertaa pohtimaan 
Haimoon kylän tulevaisuutta ja sen ympäristöä. 
Näihin tapaamisiin ja sekä lasten näkemyksiin 
pohjautuen Pia Rotko ja Anu Suonpää laativat  
raportin. 

Kyläsuunnitelmassa on mm. Kylän historiasta,  
sijainnista, vesiensuojelutoimenpiteistä, asutuk-
sesta ja palveluista, kylän kehittämisestä. 
Kyläsuunnitelma on julkaistu kokonaisuudessaan 
Haimoonetin sivuilla. 
 

 
 
http://www.luvy.f

 

Haimoon Martat 
 
28.5.2013 oli puutarha-aiheinen marttailta pidettiin perinteisesti Selin monitoimitalolla. Taimien vaihdon jälkeen 
kahviteltiin ja keskusteltiin yleisesti puutarhasta ja tietysti paljon muustakin. Selin Martat tarjosivat kahvit. 
17.6.2013 lähdimme kimppakyydein Haimoon koululta maanantaina 17.6.2013 retkelle Hirvihaaran kartanoon. 
Siellä luomuviljelijä Suvi Lehtonen kertoi meille hiekkaviljelyn salat ja saimme tutustua hänen viljelyksiinsä. Il-
massa oli sateen tuntua, ja sadettahan saatiinkin niskaamme, toki aurinkokin välillä pilkisti pilvien raosta! 
17.8.2013 osallistuttiin elojuhliin paistamalla lettuja ja vohveleita, menekki oli niin suuri että keskenhän ne lop-
puivat! 
1.9.2013 kävimme museokierroksella sateisena sunnuntaina 1.9.2013 Vihdin kirkonkylällä. kuuden martan voi-
min kiersimme Vihdin museon, jossa oli kesänäyttely "Oi jospa vielä kerran", tämä näyttely perustui tanssikiel-
lon jälkeiseen aikaan, missä tanssittiin ja keitä soitti milläkin lavalla tai ladossa. 
 

taimenvaihto Hirvihaaran retki  
Museoretki 
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Kisan kuulumisia 
 
TERVETULOA HAIMOON KISA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN SYYSKOKOUKSEEN Maanan-
taina 28.10.2013 KLO 18 
 
Haimoon urheilukentän kopille. Käsitellään esityslistan mukaiset asiat. 
Seuran johtokunta Haimoon Kisa ry 
 
ESITYSLISTA SYYSKOKOUS 28.10.2013 KLO 18.00 
 
1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokoukselle 
a) puheenjohtaja b) sihteeri 
c) kaksi pöytäkirjan tarkistajaa d) ääntenlaskijat 
3. Todetaan 
a) läsnäolijat b) äänioikeutetut jäsenet 
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
5. Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena 
6. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi 
a) toimintasuunnitelma 
b) talousarvio 
7. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi (2014) seuran täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johto-
kunnan puheenjohtaja (seuran puheenjohtaja). 
8. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi (2014 – 2015) täysi-ikäisten jäsenten keskuu-
desta uudet johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle. 
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa 
Valitaan seuran jäsenistä (johtokunnan jäsenistä tai johtokunnan ulkopuolisista henkilöistä) seuralle 
varapuheenjohtaja, sihteeri sekä rahastonhoitaja. 
10. Valitaan puheenjohtajat ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edusta-
vaan jaostoon. 
11. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus. 
12. Valitaan seuran edustaja Vihdin Viestin vuosi- ym. kokouksiin. 
13. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten sääntöjen 11 § mukaisesti vireille panemat asiat. 
14. Kokouksen päättäminen. 
 

Haimoon koulun vanhempaintoimikunta 

 
Syksyn ensimmäisessä VTK:n kokouksessa 
ehdotettiin jatkamaan puheenjohtajana Pia 
Weurlander-Pitkästä, sihteerinä Marjut Vuoris-
ta,  rahastonhoitajana Hanna Alasalmea, kaik-
kia kannatettiin ja hyväksyttiin. 
Haimoon Facebook sivulla keskustelua on 
aiheuttanut koulun alueella ajettavat nopeu-
det, sekä lasten ja aikuisten huolimattomuus 
liikenteessä.  
Ehdotuksia on tullut töyssyistä, Poliisiin ja no-
peusrajoitusten tiputtamiseen koulun kohdalla 
ja lasten liikennesääntöjen kertaamisesta.  
Keskustelua käytiin Vanhempaintoimikunnas-
sa myös Haimoonraitilla erittäin vaaralliseksi 
todetusta kurvista Muuriaisentien kohdalla, 

jossa lapset ovat todella suuressa vaarassa 
koulumatkoillaan.  
Myös koululaisille tulisi antaa selkeät ohjeet, 
että onko on potkulautailija, jalankulkija vai 
pyöräilijä, kummalla puolella tietä kulkee pyö-
räilijä ja kummalla jalankulkija ja miten.  
Vanhempaintoimikunta tekee esityksen, että 
Haimoon koulun kohdalla nopeusrajoituksek-
si alennetaan 30km/h. Nopeusrajoitus alkaisi 
urheilukentän vieressä, heti jokisillalta koulul-
le asti ja Haimoon raitti jokisillalta koululle. 
Pohdimme myös, että onko koulusta varoit-
tavat liikennemerkit teiden varsilla ennen 
koulua, ja jos niitä ei ole, niin pyydämme ne 
myös Haimoonraitille sekä Haimoontielle.  
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Vanhempaintoimikunta järjestää myös liiken-
netempauksen, jonne pyrimme pyytämään 
myös Poliisin. 
Heidi Sohlman on jo ollut yhteydessä poliisiin ja 
sieltä saimme seuraavan vastauksen :  
"Toimin Haimoon koulun koulupoliisina ja voisin 
kyllä tulla liikennekasvatustunnit pitämään lapsille 
tässä syksyllä. Tuosta liikenteenvalvonnasta voin 
laittaa valvontapyynnön partiolle. Valitettavasti 
meilläkin on resurssit vähissä (yleensä mennään 
vain yhdellä partiolla) joten valvontaa en pysty 
lupaamaan. Toivotaan kuitenkin, että joku partio 
silloin tällöin kerkeisi sinnekin suunnalle." 

Vanhempaintoimikunta keräsi neljä Sponso-
ria ja osallistui itse viidentenä 1. luokan op-
pilaiden kypärien hankintaan syksylle 2013.  
Kypärät luovutettiin heti koulujen alettua. 
 
KIITOS:  
Kuljetusliike Sami Vuorinen  
Maanrakennus J.Salminen  
Stabiili/Projektimestari Petri Lehtiranta  
Rakennus Pateenik /Kyllönen 
 

 

 

YHTEYSTIEDOT: 
 

Kyläyhdistys haimoonet@haimoonet.fi 
PUHEENJOHTAJA: Kari Pitkänen, 040 5283878, puheenjohtaja@haimoonet.fi 
SIHTEERI: Anu Punola, 040 5212856,  sihteeri@haimoonet.fi 
 
Haimoon Kisa ry  
PUHEENJOHTAJA: Tuija Myllymäki, 0400 325141, myllymaki.tuija@elisanet.fi 
SIHTEERI: Maarit Huhtinen, 040 6872593, maarit.huhtinen@gmail.com 
 
Haimoon Martat ry haimoonmartat@gmail.com 
PUHEENJOHTAJA: Mervi Kannisto-Kallela, 0400 998712, mervi.kannistokallela@saunalahti.fi 
SIHTEERI: Seija Halme, 040 7321808, aussihalmeen@gmail.com 
 
Koulun vanhempaintoimikunta haimoonvanhemmat@gmail.com 
PUHEENJOHTAJA: Pia Weurlander-Pitkänen, 045 1554271 
SIHTEERI: Marjut Vuorinen, 050 5938860 
 
Haimoon kyläyhdistys ry:n hevosjaosto 
Anne Waldén, 050 5511990 
Marja Mahlamäki, 050 5821462 
 
Metsästysseura 

puheenjohtaja/yhteyshenk.: Jukka Kallela, 0400 484020 

 

 
www.haimoonet.fi
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TÄLLÄ HETKELLÄ TIEDOSSA TAI SUUNNITTEILLA OLEVIA TULEVIA 

TAPAHTUMIA/KOKOUKSIA, yms. 
 
HaimooNetistä on aina tuoreempaa tietoa, niin ohjelmista kuin tapahtumien aikatauluista. 
Käy siis netissä tutkimassa kylämme kotisivuja osoitteessa http://www.haimoonet.fi. 
 
LOKAKUU 2013 
14.-18.10.2013 KOULUn syysloma, vk 42 
22.10.2013 ti MARTAT: käsityöilta 
22.10.2013 ti VTK kokous 
28.10.2013 ma klo 18.00 Kisan sääntömääräinen syyskokous 
 
MARRASKUU 2013 
1.11.2013 pe Koulun DISCO 
6.11.2013 ke MARTAT: makkarakurssi, Selki 
12.11.2013 ti VTK kokous 
26.11.2013 ti JOULUPAJA, koululaisten askartelu myyjäisiin 
28.11.2013 to Piparkakku talkoot? 
30.11.2013 la Haimoon Joulumyyjäiset? 
 
JOULUKUU 2013 
? Kylän joulujuhla 
3.12.2013 ti MARTAT: Pikkujoulut, Pyöreät vuodet, koululla 
17.12.2013 ti Koulun JOULUJUHLA? 
21.12.2013-6.1.14 KOULUn joululoma 
 
- - - - - - - - - - - - - - - 
Kylämme perinteiset joulujuhlakin tulossa. Haimoonetissä lisää tietoa lähempänä ajankohtaa, sekä 
erillinen kutsu tulossa postilaatikoihinne! 
- - - - - - - - - - - - - - - 

KAIKILLE AVOIN KKI-liikunta (kunnossa kaiken ikään) Maanantaisin klo 18.00 

Lähtö Haimoon koululta. Ohjattu venyttely lopuksi. Tiedustelut Ekku Ahonen 040 5326938 
- - - - - - - - - - - - - - - 

SPR:n terveyspiste aloitti 11.9.2013 taas toimintaansa Haimoon kylällä. 
Kokoontuminen Haimoon koulun ruokalarakennuksessa. 
JOKA KUUKAUDEN 2. KESKIVIIKKO 
Terveyspisteestä: klo 18 - 19, maksutonta terveysneuvontaa, verenpaineen ja verensokerin mittaus-
ta. 
Painonhallintaryhmästä: Ryhmän tuella paino hallintaan klo 19 - 20, ryhmää vetävät terveyden-
huollon ammattilaiset. Tiedustelut Hannele Kumpula puh: 050 5160096, SPR:n Vihdin osasto 
- - - - - - - - - - - - - - - 

KIRJASTOAUTO 

PARITON VIIKKO, KESKIVIIKKO. Ajopäivät: 25.9.,9.10.,23.10.,6.11.,20.11.,4.12.,18.12.  
HAIMOO/Haimoon Myllytie 1 klo 16.35 – 16.55  
HAIMOO, hevostalli klo 17.10 – 17.30  
HAIMOO, Rintelän th klo 17.40 – 18.00 
 
PARILLINEN VIIKKO, TORSTAI. Ajopäivät: 19.9.,3.10.,31.10.,14.11.,28.11.,12.12. 
HAIMOON KOULU klo 10.45 – 11.30 


