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Aika: Lauantai 4.6.2022 
Paikka: Tämä pöytäkirjamuistio sisältää hallituksen whatsapp-ryhmässä yhteisesti päätettyjen 

asioiden kirjaukset 
Läsnä: Susanna Tiirikainen puheenjohtaja 
 Mikko Lasanen 
 Lea Lähdesmäki 

Lauri Rissanen 
 Maija Vainio 

 
1 Pöytäkirjamuistio, laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kyläyhdistyksen hallitus on käsitellyt erinäisiä asioita whatsapp-ryhmänsä välityksellä keväällä 
2022. Tämä muistio on yhteenveto näistä päätetyistä ja keskustelluista asioista, ja kaikki 
hallituksen jäsenet ovat nämä päätökset hyväksyneet. Koska menettelystä on sovittu 
yhteisymmärryksessä ja kaikki hallituksen jäsenet ovat hyväksyneet tehdyt päätökset, todetaan 
että asioista on päätetty laillisesti ja päätösvaltaisesti. 
 

2 Esityslistan hyväksyminen muistion työjärjestykseksi 
Tämän muistion osalta ei ole toimitettu erillistä esityslistaa, vaan dokumenttiin kirjataan ylös 
tehdyt päätökset muistiin siinä järjestyksessä, kuin niitä on tehty. 
 

3 Pöytäkirjamuistion tarkastuksesta päättäminen 
Päätettiin, että tämän muistion allekirjoittavat kaikki hallituksen jäsenet, sillä päätökset on tehty 
yhdessä. Todettiin kuitenkin, että muistio voidaan julkaista netissä jo ennen kuin allekirjoitukset 
on kerätty, johtuen kesäloma-aikatauluista. Julkaisu voidaan tehdä, kun kaikki hallituksen 
jäsenet ovat kuitanneet hyväksyneensä tehdyt kirjaukset. 
 

4 Pankkitilien käyttöoikeus 
Susanna Tiirikainen informoi hallitusta, että pankkitilien käyttöoikeudet on päivitetty siten, kuin 
aiemmassa järjestäytymiskokouksessa on päätetty. 
 

5 Yhdistyksen tietojen päivittäminen PRH:lle  
Susanna Tiirikainen informoi, että sääntömuutospäivitys ja nimenkirjoitusoikeuksien päivitys on 
toimitettu PRH:lle jo huhtikuussa. PRH:sta johtuvien käsittelyaikaviiveiden vuoksi asian käsittely 
on kuitenkin yhä kesken.  
 

6 Haimoon kyläkaava-asia 
Aiemman hallituksen toimintakaudella päätettiin, että Mikko Lasanen toimii kunnan suuntaan 
yhteyshenkilönä Haimoon kyläkaava-asiassa. Varahenkilönä toimii Lauri Rissanen. On sovittu, 
että he pitävät hallitusta informoituna asian etenemisestä ja syksyllä järjestetään asiaan liittyvä 
tiedotus- ja keskustelutilaisuus kyläläisille. 
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7 VIAKAS ry 

Puheenjohtaja informoi, että kyläyhdistykselle on haettu toiminta-avustusta toimintavuodelle 
2022. Toiminta-avustusta tullaan saamaan syksyllä 2022. 
 
Lisäksi Susanna Tiirikainen informoi hallitusta, että hänet on valittu Viakas ry:n 
varapuheenjohtajaksi toimintakaudelle 2022, Haimoon kyläyhdistyksen edustajana. 
 

8 Kyläsuunnitelma 
Aiemmin on päätetty, että puheenjohtaja edistää kyläsuunnitelman päivitystyötä parhaaksi 
katsomallaan tavalla, yhteistyössä Uudenmaan kyläasiamies Anu Nilssonin kanssa. 
Kyläsuunnitelman päivittämisessä pyritään huomioimaan kyläläisten lisäksi myös muut kylän 
yhdistykset ja mahdollisuuksien mukaan myös yrittäjien näkökulmaa pyritään saamaan esiin. 
Nuorten mielipiteitä pyritään saamaan esille nuorisokahvilailtojen tiimoilta. Mahdollisia 
lisätapahtumia asian tiimoilta tullaan järjestämään syksyllä 2022.  
 

9 Osallistava budjetointi 
 
Puheenjohtaja informoi hallitusta, että keväällä 2022 Vihdin kunnan osallistavaan budjetointiin 
liittyvään äänestykseen saatiin mukaan myös Haimoon skeittipaikan kunnostusasia. 
Osallistavassa budjetoinnissa on vuosittain jaossa n. 50 000 € erilaisiin hankkeisiin ja se voidaan 
myös jakaa useamman hankkeen kesken. Muistion kirjaamiseen mennessä kunnasta ei 
kuitenkaan ole vielä tullut tietoa mahdollisesta menestymisestä äänestyksessä.  
 
Asian tiimoilta on kaavailtu mahdollisuutta asfaltoidun alueen laajentamiseen. Laajennus ei olisi 
kovin suuri, mutta sen verran suurempi, että asfaltoidulle alueelle saataisiin kunnolla sijoitettua 
skeittipaikka sekä koripallokenttä. Tällä hetkellä olemassa oleva asfaltoitu alue ei palvele hyvin 
tai riittävästi oikein kumpaakaan käyttötarkoitusta. Kentällä oleva maan kallistus tulee 
huomioida suunnittelussa.  
 
Asiasta on lyhyesti keskusteltu koulun kanssa, sillä kentän kehittämiseen liittyvissä asioissa tulee 
huomioida liikuntatuntien asianmukainen järjestämismahdollisuus kentällä. Asiasta ei ole vielä 
keskusteltu tarkemmin kylän muiden yhdistysten tai kylän väen kanssa, mutta asiaan palataan 
pikimmiten, mikäli rahoitusta kunnan taholta on saatavissa. Alustavasti asian tiimoilta on 
pyydetty tarjouksia asfaltointiyrityksistä sekä skeittielementtien osalta. Mikäli kunnasta on 
rahoitusta tulossa osallistavan budjetoinnin myötä, hanke tulee toteuttaa vuoden 2022 aikana ja 
siinä tulee hyödyntää myös talkoovoimaa (esim. elementtien kiinnitystöissä).  
 
Mikäli kunnan taholta ei ole rahoitusta nyt saatavissa, jatketaan suunnittelutyötä ja pohditaan 
mahdollisen rahankeräysluvan hankkimista tämän osalta. Asiaan palataan viimeistään syksyllä 
2022, erityisesti mikäli kyläsuunnitelman päivitys tukee asian eteenpäin vientiä. Suunnitelmia 
voidaan edistää myös silmällä pitäen vuoden 2023 osallistavaa budjetointia. 
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10 Haimoon kesäkahvila 

Kylän yhdistykset ovat päättäneet jälleen kesäkahvilan avaamisesta Haimoon kopilla. Kahvilaa 
pidetään pääasiassa tiistaisin ja torstaisin, klo 18-20. Mikäli sää sallii ja kahvilanpitäjiä löytyy, 
kahvilaa voidaan pitää avoinna myös lauantaisin. Kukin yhdistys harkitsee asiaa omien 
vuoroviikkojensa osalta. Vuorot on sovittu kunkin yhdistyksen kanssa ja pyritty sovittamaan 
kunkin yhdistyksen nimenomaisten toiveiden mukaisiksi.  
 
Kesäkahvilan aukiolo aina säävarauksella, muutokset mahdollisia. Mahdollisista muutoksista  
ja lauantai-aukioloista ilmoitetaan Haimoon facebook-sivulla, sekä Haimoon kylän whatsapp-
ryhmässä (kutsulinkki ryhmään löytyy www.haimoonet.fi / kyläyhdistyksen -sivulta). Kukin 
yhdistys vastaa itse omien vuorojensa osalta tiedottamisesta/markkinoinnista. 
 
Kyläyhdistys on toimittanut tiedoksi kesäkahvilan aikataulut Vihdin Uutisten kesälehteen, joka 
on ilmestynyt 1.6.2022. 
 
SOVITUT VASTUUVUOROT JA TUOTON SAAJAT: 
Haimoon koulun vanhempaintoimikunta 
ti 7.6. to 9.6. 
ti 14.6.  to 16.6. 
ti 21.6.  to 23.6.  
 juhannus, ei kesäkahvilaa 
 
Haimoon Kisa ry 
ti 28.6. to 30.6. 
 
Haimoon päiväkodin vanhempaintoimikunta 
ti 5.7. to 7.7. 
ti 12.7. to 14.7. 
 
Haimoon Martat ry 
ti 19.7. to 21.7. 
ti 26.7. to 28.7. 
 
Haimoon kyläyhdistys ry 
ti 2.8. to 4.8. 
ti 9.8. to 11.8. 

 
11 Haimoon kyläyhdistyksen omat kesäkahvila-vuorot 

 
Haimoon kyläyhdistyksen kesäkioskivuorot hoituvat pääosin Maija Vainion ja Susanna Tiirikaisen 
toimesta. Maija Vainiolle on annettu vapaat kädet hankkia kyläyhdistykselle uusi kassalipas, sillä 
nykyisestä puuttuu avain. Uusi kassalipas korvataan Maijalle kuitin mukaisesti. 
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Käteiskassan perustamisen osalta todetaan, että Susanna Tiirikainen ja Maija Vainio ovat 
lainanneet käteistä rahaa vaihtokassaan. Summista on tehty erillinen dokumentti kirjanpitoa 
varten, ja lainatut summat peritään takaisin kassasta kyseisille henkilöille, kioskikauden 
päätteeksi. Syksyllä 2022 tulee tehdä erillinen päätöskirjaus siitä, että paljonko rahaa 
käteiskassaan jätetään, seuraavia tapahtumia varten. 
 
Käteisen lisäksi maksuvaihtoehtona toimii edelleen myös MobilePay:n boksi, jonka Susanna 
Tiirikainen on perustanut kyläyhdistykselle. Mahdollisista maksuista toimitetaan 
kuvakaappaukset tiedoksi kirjanpitoon. 
 

12 Nuorisokahvila/lautapeli-illat 
 
Maija Vainio on ehdottanut ja lupautunut järjestämään haimoolaisille 13-17-vuotiaille nuorille 
nuorisokahvila/lautapeli-iltoja kolmena perjantaina: 17.6., 29.7. ja 26.8.2022. Tapahtumat 
alkavat klo 19:00 alkaen. Taustatiimistä on kyselty lisäapukäsiä tapahtumien toteuttamiseen. 
Maija Vainio huolehtii mahdollisten kahvilatarpeiden hankinnasta ja ne korvataan hänelle kuitin 
mukaisesti. 

Tapahtumia on mainostettu Haimoon, Selkin ja Vihtijärven facebook-ryhmissä, mutta on sovittu, 
että muualla ei mainosteta, johtuen tilan rajallisuudesta. 

Tavoitteena on saada nuoria osallistettua myös kentän/kylän kehittämiseen näiden tapahtumien 
yhteydessä. 

13 Elojuhlat 
 
Elojuhlien järjestelyistä on keskusteltu kylän muiden yhdistysten puheenjohtajien kanssa 
whatsappin välityksellä sekä kopilla pidetyssä palaverissa 24.4.2022. Huhtikuun palaveriin 
osallistuivat Reija Pääkkönen päiväkodin vanhempaintoimikunnasta ja Marika Sarjosalo Haimoon 
Martoista. 
 
Elojuhlien ajankohdaksi on päätetty valita lauantai 13.8.2022. Ajoituksessa on huomioitu 
koulujen alkaminen 10.8, Wuosisatamarkkinat 20.8., sekä Marttojen 50v juhlat 27.8.2022. 
 
Marika Sarjosalon ehdotuksesta tapahtuman teemaksi on valittu M/S Haimoo (Kuivaristeily) ja se 
pyritään huomioimaan järjestäjien pukeutumisessa ja tapahtuman toteutuksessa 
mahdollisimman näkyvästi. 
 
Kylän muiden yhdistysten mahdolliset ohjelmanumerot: 
Martat ovat kiinnostuneita kioskin pitämisestä (kopin etuterassilla) ja järjestävät 
leivontakilpailun kyläläisille, tavoitteena on valita Haimoon kakku/piirakka. 
 
Metsästysseura on järjestämässä ammuntapisteen, jonka tuotto tullut perinteisesti 
kyläyhdistyksen hyväksi. Kirjataan ideana muistiin, että ampumiskisaan voisi tehdä kohteeksi 
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esim. tappajahain, tiikerihain, hauen yms. merelliseen teemaan sopivaa, sikäli kuin 
metsästysseura pystyy sen toteuttamaan. 
 
Koulun vanhempaintoimikunta on kiinnostunut järjestämään esimerkiksi onnenpyörän sekä 
munankantokisan ja/tai spraymaalauspisteen. 
 
Päiväkodin vanhempaintoimikunta voisi mahdollisesti järjestää ongintaa/arvontaa, mikäli se 
osallistuu tapahtuman järjestelyihin tänä vuonna. Maksuttomana ohjelmanumerona voisi olla 
esim. kopilla laivojen piirtämispiste. Päiväkodin vanhempaintoimikunnan osallistuminen 
varmistuu vasta lähempänä tapahtumaa. 
 
Haimoon Kisa on ilmoittanut, ettei se pysty todennäköisesti osallistumaan elojuhlien 
järjestelyihin lainkaan. Kisalle ehdotettuja ohjelmanumeroita on ollut esim. lohikeitto 
soppatykistä ja perinteinen ongintakisa, jotka molemmat sopisivat valittuun teemaan. 
 
Kyläyhdistyksen huomioita elojuhliin liittyen: 
Tavoitteena tulee olla, että jokainen varojen keruuseen panostava yhdistys osallistuu myös 
vähintään yhden maksuttoman ohjelmanumeron tuottamiseen. Mikäli tapahtumapisteen tuotto 
ohjataan kyläyhdistykselle, ei velvoitetta maksuttoman ohjelmanumeron järjestämiseen olisi. 
 
Tapahtuman aikatalutukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota: ei useita kisoja samaan aikaan 
ja arvontojenkin aikataulusta tulee olla selkeä etukäteistieto. Elojuhlissa olisi hyvä myös olla 
juontaja, mikäli suinkin mahdollista. 
 
Kyläyhdistykselle tulisi hoidettavaksi makkaranmyyntipiste sekä mahdollisesti lettujen ja 
vohvelien paistopiste, riippuen siitä saadaanko tekijöitä.  
 
Kyläyhdistys vastaa tapahtuman yleisistä järjestelyistä: 
Kyläyhdistys on päättänyt tarjota Vihdissä toimiville poliittisille puolueille mahdollisuuden tulla 
pitämään kojua tapahtumaan. Kojupaikan hinta on 30 € per puolue ja rajoituksena on, ettei 
pisteellä saa tarjota minkäänlaista syötävää tai juotavaa. Sääntö on sama kaikille. Muutama 
puolue on jo ilmoittautunut mukaan tapahtumaan. 
 
Kyläyhdistys on lisäksi päättänyt tarjota myyntipistepaikkoja paikallisille/lähiseudun yrittäjille. 
Myyntipisteen paikkahinta on 10 €/yritys. Muutama yritys on jo ilmoittautunut mukaan 
tapahtumaan. 
 
Kyläyhdistys selvittää myös mahdollisuutta avoimen esiintymislavan, Haimoon Talent Shown 
järjestämiseksi. Lähempänä tapahtumaa markkinoidaan mahdollisuutta esiintymiseen, 
ennakkoilmoittautumiset ovat tarpeen, jotta toteuttamisessa voidaan huomioida mahdollisen 
esiintymistekniikan tarve. 
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Yksi mahdollinen ohjelmanumero voisi olla Haimoo/Selki/Vihtijärvi -kolmiottelu, jokainen kylä 
voisi valita oman lajin, joiden välityksellä taistellaan kylien välisestä kunniasta. Palkinnoksi 
kunniakirja voittavalle joukkueelle. 
 
Kyläyhdistys selvittää myös Match Shown, talutusratsastuksen ja vanhojen koneiden esittelyn / 
kiertoajelukyytien mahdollisuutta. Kyläyhdistys selvittelee myös mahdollisuutta järjestää 
karaokea/tanssit paviljongilla.  
 
Muita ohjelmaideoita elojuhliin tässä vaiheessa: 
Lastenhoitopiste leikkipuistoon, Linnunpönttöjen rakennustalkoot, shakkikisa, mölkkykisa, 
saappaanheitto, eukonkanto/esterata, pieneläinpiha (kyläläisten eläimiä rapsuteltavaksi, 
eläinten tulee olla ehdottoman lapsiturvallisia yksilöitä!). 

 
14 Siivoustalkoot 

28.5.2022 järjestettiin kentällä siivoustalkoot ja takakonttikirppis. Osallistujajoukko oli vähäinen, 
mutta sitäkin tehokkaampi, kentän alueelta kerättiin pois kaksi jätesäkillistä roskia. 
Takakonttikirppis peruuntui kaatosateen ja vähäisen osallistujakunnan vuoksi. 

 
15 Stipendit 

Kyläyhdistys on toimittanut Haimoon koululle kaksi 40 € suuruista stipendiä, jaettavaksi koulun 
päätösjuhlassa. Stipendit annetaan tunnustuksena oppilaille, jotka ovat avuliaita, iloisia, avoimia 
ja toiset huomioon ottavia. Koulun opettajat valitsevat stipendien saajat. 
 

16 Muut mahdolliset asiat 
Kirjataan muistiin, että nettihanke kunnan osalta etenee. Mikko Lasanen pitää hallitusta 
informoituna tilanteen kehittymisestä. Pohditaan edelleen mahdollista yhteistyötä Selkin ja 
Vihtijärven kanssa asian tiimoilta. 
 
Kentän/kopin varauskalenteri haimoonetissä on tällä hetkellä Haimoon Kisan ylläpitämä. Asiasta 
on kuitenkin keskusteltu Kisan kanssa ja on pohdittu sitä vaihtoehtoa, että kalenteri siirrettäisiin 
haimoonetin ”etusivulle”, jolloin se voisi toimia kylän yhteisenä tapahtumakalenterina. Tässä 
tapauksessa Kisan toive kuitenkin on, että joku muu yhdistys ottaisi kopin kalenterin 
ylläpitämisestä. Luonnollista voisi olla, että kyläyhdistys ottaisi kalenterista vastuun, mikäli näin 
toimitaan. Jatketaan asian pohtimista ja palataan siihen syksyllä.  
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Allekirjoitukset 
 
  
_____________________________   
Susanna Tiirikainen    
Puheenjohtaja    
 
 
_____________________________  _____________________________ 
Mikko Lasanen   Lea Lähdesmäki 
Hallituksen jäsen   Hallituksen jäsen 
 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
Lauri Rissanen   Maija Vainio 
Hallituksen jäsen   Hallituksen jäsen 


