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Toimintakertomus 2020 
 
2020 oli vuosi, jota suurella toivorikkaudella odotimme. Alakoulu oli vasta korjattu ja 
kahdeskymmenes toimintavuosi olisi ilon vuosi, juhlallisin puittein loppuvuodesta.  
Lopputulos tietäen, toteamme että näin ei käynyt. Ikävät tapahtumat seurasivat toistaan. 
Laskiaislaskettelu pulkkamäessä, 23. helmikuuta, jäi lumitilanteen ollessa nolla, toteutumatta, 
kun hernekeittolounas toteutui tavallisessa järjestyksessä. 
Torstaina 12. maaliskuuta pidettiin kevätkokousta edeltävä hallituksen kokous. Kevätkokous 
oli alunperin määrä pitää 22. maaliskuuta.Koronapandemia oli juuri saavuttanut maamme ja 
hyvin nopeasti yhteiskuntaa ruvettiin sulkemaan. Tämä ei kuitenkaan estänyt mutamaa 
murtovarasta murtautumasta kouluun lauantain 14.3. ja sunnuntain15.3. välisenä yönä. 
Paitsi että he rikkoivat yhden vintinikkunan ja vintin ja eteisen välisen välikaton he veivät 
mukaansa tietokoneen, rahaa, radion, arpajaisvoittoja ym. Loppuvuoden toiminta oli suurin 
piirtein alas ajettu. Kevät- kokous pidettiin loppujen lopuksi 28. kesäkuuta, ilman 
kahvitarjoilua, kevätsiivous, yhteislauluilta kuin myös syyskokous toteutettiin. 
Syyskokouksessa Kari Tenhunen erosi puheenjohtajan paikalta ja Pirjo Keskisaari-Grahn 
valittiin uudeksi puheenjohtajaksi. 
Sitä vastoin ei pidetty pääsiäismyyjäisiä, kevätlounasta, Avointen Kylien-päivää, 
virkistysmatkaa, sadonkorjuumarkkinoita, joulumarkkinoita eikä myöskään 20-vuotisjulia tänä 
poikkeuksellisena vuotena. Muutama harva vuokraus on toteutunut ja vähän talkootöitä on 
suoritettu. 
  
Hallitus on kokoontunut kuusi (6) kertaa. 
 
Hallituksen ovat muodostaneet: Kari Tenhunen, puheenjohtaja, Erkki Lönnqvist, 
varapuheenjohtaja, Britta Engström, rahastonhoitaja, Görel Engström, sihteeri, Pirjo 
Keskisaari-Grahn, Herbert Barsas, Johan Ek, Maj-Lis Lindfors, Lisbeth Pihlström. 
Gunnel Laukas ja Synnöve Bergholm-Kullström ovat toimineet toiminnan tarkastajina ja 
heidän varalla Bengt Blomqvist ja Christel Lönnqvist. 
 
 
 
Muut toimijat:  
Jäsenkirjuri ja webbmaster: Britta Engström 
Talonmiehet: Alf Lindroos ja Sören Engström 



Kääntäjä: Kari Ryöppönen sv->fi 
Juhla ryhmän koollekutsujat: Christel Lönnqvist ja Lisbeth Pihlström 
Talkooryhmän koollekutsuja: Erkki Lönnqvist 
Kirjastovastaavat: Anna Holmström ja Ritva Blomqvist 
BigCill koollekutsuja: Christel Lönnqvist 
Oldboys koollekutsuja: Kari Tenhunen 
Röda hattarna koollekutsuja: Ritva Blomqvist 
 
Toiminta 
23.02. Laskiasrieha, hernekeitto ja laskiaispulla koululla 
07.05. Kevätsiivous, tienvarret, koulupiha ja uimaranta 
28.06. Kevätkokous, 20 osanottajaa 
06.08. Yhteislaulu, Bengt Blomqvist johti laulua ja viihdytti, kahvia, mustikkapiirakkaa ja 
grillimakkaraa, runsas 30 osallistujaa 
01.11. Syyskokous, 18 osallistujaa 
 
 
Muuta 
Kukkalaatikot istutettiin ja koristivat pihaa myös tänä vuonna, muut laatikot jätettiin pois. 
13-14.8. Kari T, Affe, Pirjo ja Görel osallistuivat risteysvalvontaan suomenkielisten koulujen 
läheisyydessä koulujen aloituksen yhteydessä. 
Vuotuiset syntymäpäiväkahvit päivänsankareille peruttiin, mutta kyseiset henkilöt saivat sen 
sijaan kukkalahjakortit, jotta itse saivat valita kukkansa. 
Uusiutuneen keittiön ansiosta meillä oli aikaisempaa parempi mahdollisuus lajitella jätteet ja 
sen takia hankittiin monilokero jäteastia myös pihalle. 
Kaksi pystyyn kuivunutta mäntyä kaadettiin pihalta alkukesästä. Tommy Grahn avustajanaan 
Timo Lindgren suorittivat työn. 
Syyskokouksen yhteydessä rahastonhoitaja saattoi ilmoittaa, että murtovahingoista (1300€) 
vihdoin oli saatu korvaukset vakuutusyhtiöltä. 
 
 
Haravankylä 4. helmikuuta 2021 
 
 
___________________________ 
Görel Engström, sihteeri 
 


