
Haimoon kyläyhdistys ry:n hallituksen terveiset kunnalle 
 

Haimoon kyläyhdistyksen uuden hallituksen ensimmäisessä kokouksessa 
3.10.21 tuli esille muutamia seikkoja, joihin tarvitsisimme tietoa ja 
täsmennystä, sekä asioita, joihin toivoisimme kunnan tarttuvan asianmukaisin 
toimenpitein: 
 
1. Haimoon ”kenttä” on koulun ja päiväkodin liikuntatunneilla aktiivisessa 
käytössä, mutta kenttä ei kuitenkaan ole kunnan hiekka- ja kyläkenttien 
joukossa kunnan sivuilla. Alue on kunnan omistuksessa ja sitä hallinnoi 
Haimoon Kisa ry. Toivomme, että Haimoon urheilukenttä lisättäisiin kunnan 
nettisivulle näkyviin kunnan hiekka- ja kyläkenttien joukkoon. 
 
Kentän parkkipaikka kaipaa kipeästi lanausta ja soraa tms. Sateen jälkeen 
parkkipaikalle muodostuu suuria lammikoita, jotka haittaavat käyttöä. 
Toivomme, että kunta kävisi tasoittamassa parkkipaikan mahdollisimman 
pikaisesti ja toisi tarvittaessa parkkipaikalle lisää soraa, jotta lätäköitä ei pääsisi 
muodostumaan. Urheilukentän syyskunnostus tapahtunee kuten ennenkin 
Haimoon Kisan kanssa sovitun mukaan. 
 
2. Haimoon kentällä sijaitseva leikkipuisto näkyy kunnan sivuilla kohdassa 
puistot ja leikkipaikat. Tämä tarkoittanee, että kunta vastaa leikkipaikan 
turvallisuudesta ja laitteista.  
 
Leikkipaikkaan tarvitaan mm. uusi vauvakeinu, joka on valitettavasti tihutöinä 
tuhottu. Kentällä oleva istuinryhmä kaipaisi kunnostuksen/uusimisen, mutta 
meillä ei ole täyttä varmuutta istuinryhmän omistussuhteista.  
 
Onnistuisiko kunnalta vauvakeinun uusiminen ja löytyisikö mahdollisesti 
parempikuntoista istuinryhmää meidän käyttöömme? Mikäli parempikuntoista 
istuinryhmää ei löydy, toivomme että vanha istuinryhmä jätetään paikalleen: 
tarvittaessa pohdimme muita mahdollisuuksia istuinryhmän 
uusimiseen/kunnostamiseen. 
 
3. Urheilukentän pituushyppypaikan viereen tarvitaan portti, nykyinen 
kulkuaukko rantaan on koettu turvallisuusriskiksi päiväkotilapsille. Myös 
päiväkodin väki käyttää urheilukenttää, joten tästäkin syystä portti kulkuaukon 
kohdalle (estämään lasten karkaaminen rantaan) olisi perusteltu. Porttia 
toivotaan olemassa olevan aidan päädystä sähkötolppaan (josta käydään 
laittamassa valot päälle kentälle), ja siitä edelleen leikkipuistoa kiertävään 



aitaukseen kiinni. Toteutustapa luonnollisesti se, mikä nyt järkevimmin 
onnistuu.  
 
4. Kentällä sijaitsevan kopin ja paviljongin välinen aita on puutteellinen, se on 
rikki ja liian matala ja sellaisena riski lapsille. Virtaava koski on hyvin lähellä. 
Aita on 10,5 metriä pitkä ja välittömän uusimisen tarpeessa. Onko kunnalta 
saatavissa aitaelementtejä ja mahdollisesti myös (lapsiturvallinen) portti 
tuohon suojaamaan päiväkotilaisten ja koululaisten liikkumista? Portti ei tässä 
vaiheessa ole täysin välttämätön, mutta kyläyhdistys suunnittelee kylän 
muiden yhdistysten kanssa terassin rakentamista paviljongin taakse, jolloin 
portti taas tarvitaan. 
 
5. Vanhan koulun keittolan takana olevasta alueesta saisi mahtavan 
pulkkamäen lapsille, jos keittolan takana oleva rinne ajettaisiin matalaksi 
ennen talven lumia. Tämä on aiemmin käyty niittämässä, mutta kun vanha 
koulu lakkautettiin, sen jälkeen rinne on saanut kasvaa rauhassa risukkoa ja 
heinää eikä sitä voida liukumäkenä käyttää. Liukumäkeä voisivat hyödyntää 
sekä koulun että päiväkodin väki, kylän muusta väestä puhumattakaan. 
 
Toivomme vastausta ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtymistä ennen talvea ja 
olemme kaikesta yhteistyöstä kiitolliset.  
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