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Toimintakertomus 2019 

Vuosi 2019 siirtyy historiaan sinä vuonna, jona alakoulu vihdoin alkoi saada toimivan kokoontumispaikan 

muodon. Kahden kesän suurten uudistusten suorittamisen jälkeen meillä on nyt hyvännäköinen, moderni 

keittiö, toimintaesteisille soveltuva WC, tuoleja ja pöytiä, joita helposti voi siirtää varastosta saliin ja 

päinvastoin sekä tilava eteinen. Pieni kuuden- seitsemän hengen ryhmä, joka on uhrannut kauniita 

kesäpäiviä rakennustalkoisiin, on tehnyt korvaamattoman työn, josta me kaikki voimme iloita. 

Hallitukseen ovat vuoden aikana kuuluneet Kari Tenhunen puheenjohtaja, Kari Ryöppönen 
varapuheenjohtaja, Britta Engström rahastonhoitaja, Görel Engström sihteeri, Pirjo Keskisaari-Grahn, 
Herbert Barsas, Maj-Lis Lindfors, Erkki Lönnqvist ja Lisbeth Pihlström. 
Hallitus on kokoontunut yhdeksän (9) kertaa. 
Gunnel Laukas ja Synnöve Bergholm-Kullström ovat toimineet toiminnantarkastajina ja heidän 
varahenkilöinä Bengt Blomqvist ja Christel Lönnqvist. 
Muut toimihenkilöt: 
Jäsenkirjuri ja webmaster: Britta Engström 
Talonmiehet: Alf Lindroos ja Sören Engström 
Kääntäjä: Kari Ryöppönen (ru-su) 
Juhlaryhmän koollekutsujat: Christel Lönnqvist ja Lisbeth Pihlström 
Talkooryhmän kokoonkutsuja: Erkki Lönnqvist 
Kirjastovastaavat: Anna Holmström ja Ritva Blomqvist 
Jäsenkirjuri: Britta Engström 
Lapsi- ja nuoriso- toiminta on toistaiseksi levossa 
BigCill kokoonkutsuja: Christel Lönnqvist 
Oldboys kokoonkutsuja: Kari Tenhunen 
Röda Hattarna kokoonkutsuja: Ritva Blomqvist 
 



 
Toiminta 
3.3 perinteinen laskiaisrieha, jossa aloitus pulkkamäessä klo 12-14 ja hernekeitto ja laskiaispullaa 
alakoululla klo 13-15. Mäki oli hyvässä kunnossa ja grillimakkaralla ja kahvilla oli hyvä menekki. 
24.3 pidettiin kyläyhdistyksen ja tukiyhdistyksen kevätkokoukset, 19 henkilöä osallistui kokoukseen. 
14.4 pidettiin perinteiset pääsiäismyyjäiset ja tilkkutäkkiarpajaisten myynti aloitettiin. 
1.5 vietettiin vappu niin ikään perinteisellä retkellä Blåmossabergetillä, 13 osallistujaa 
7.5 talkooryhmä aloitti tiistaitalkoot kaatamalla leikkipaikan vastainen sireeniaita. 
9.5 siivottiin teiden varret kyläalueella, koulun piha, osuuskaupan puutarha ja uimaranta, kymmenkunta 
osallistujaa. 
26.5 oli kevätlounaan ja tilkkutäkkiarvonnan aika. Inge Waihe:sta tuli onnellinen täkin voittaja. 
8.6 kyläyhdistys osallistui Avoimet Kylät maankattavaan tapahtumaan, järjestämällä kirppumarkkinat ja 
ohukaisten paistamiset pihamaalla.  
13.6 pidettiin rannalta ongintakilpailu Patunan-rannassa Oldboys:ien vetämänä, ilma oli tuulinen ja 
osallistujamäärä alhainen. Voittajaksi yleisessä luokassa tuli Sören Engström, naisten luokassa Görel 
Engström ja nuorison luokan voitti Valter Hovi.  
8.8 pidettiin yhteislauluilta kauniissa säässä, Bengt Blomqvist toimi johtajana ja viihdyttäjänä, 
nelisenkymmentä iloista laulajaa osallistui. 
11.8 oli vuoden virkistysmatkan aika. Suomenlinna oli matkan kohteena tällä kertaa, keittolounas oli 
maistuva, mutta sää oli kaikkea muuta kuin tervetulleeksi toivottava. Sade ja tuuli pilasivat nautinnon niille 
41:lle matkaajalle, jotka oivat mukana. 
14–16.8 viisi jäsentä osallistui Turvallisesti liikenteessä tapahtumaan, koulujen aloittamisen yhteydessä. 
Noin puolen tunnin ”vahtivuoro” aamuisin ylikulkupaikoilla. 
13.10 pidettiin Sadonkorjuumarkkinat. Nyt oli silakkaa kaikille, noin 45 kg oli kalastettu edellisenä päivänä. 
3.11 pidettiin kylä- ja tukiyhdistyksen syyskokoukset, 20 henkilöä osallistui. 
17.11 vietettiin syntymäpäiviä vuoden päivänsankareiden kanssa, yhdestätoista (11) viisi tuli paikalle neljän 
seuralaisen kanssa. Ikärhaarukka oli 50–90 vuotta. 
1.12 vietettiin perinnehenkiset joulujuhlat, joulupukin mutta ei Lucia-neidon kera tällä kertaa. 
15.12 pidettiin joulumyyjäiset, jossa oli paljon hyvää joulujuhlia varten sekä koristeita ja käsitöitä.  
 
Muuta 
Alakoulu on ollut vuokrattuna seitsemäntoista kertaa yksityisiin juhliin vuoden aikana, vaikka mitään 
vuokrauksia ei ollut rakennustöiden aikana kesällä, muutama tiekunta on pitänyt kokouksiaan talossa, myös 
”Räfsby-Köpbacka marthor” sekä ”Lovisa marthor”. 
Timberpoint yritys Valkosta on lahjottanut pöydän ja penkkejä pulkkamäkeen. 
Varapuheenjohtaja on lahjoittanut kannettavan tietokoneen ulkoisine kovalevyineen ja langattomine 
hiirineen. Uusi helposti asennettava myyntiteltta on hankittu. 
30.3 Mi (ruotsinkielinen kansalaisopisto) piti munien maalaamiskurssin koululla. 
23.4 viettivät yllämainitut marttayhdistykset Marttaliikkeen 120 vuotta, koululla. 
8.12 Nina Stenvik (Dream Flower) piti seppeleensidontakurssin koululla. 
 
 
Haravankylä 12.2.2020 
 
 
 

Görel Engström, sihteeri 
 


