TOIMINTAKERTOMUS 2012
HALLITUS
Hongiston alueen kyläyhdistys ry:n vuosikokous pidettiin torstaina 16.2.2011 klo 18.
Tilaisuuden aluksi Apuomena ry:n Pirjo Harja kertoi seniorikahvilatoiminnasta.
Puheenjohtajana jatkaa Katja Husso. Päätettiin, että hallituslaisista kaikki saavat jatkaa, jos
haluavat, koska olivat toimineet hallituksessa vasta puolen vuoden ajan.
HALLITUS (1.3.2012 – 11.2.2013)
Puheenjohtaja Katja Husso
Jäsenet:
Varajäsenet:
Sari Helander
Johanna Tammi-Ikonen
Minna Laine
Johanna Kekki
Marko Lehti
Satu Taponen
Kari Pelli
Tomi Mäkinen
Johan Sandelin
Jukka Salmela
Minna-Mari Roms
Aarne Juutilainen
Varapuheenjohtajana toimi Minna-Mari Roms, sihteerinä Johanna Kekki ja rahastonhoitajana
Anne Nurmesniemi
KOKOUKSET
1.3. Hallituksen järjestäytymiskokous. Suunniteltiin vetoomusta toimitettavaksi teknisen
lautakunnan kokoukseen 20.3. sekä adressia Hongiston koulun myynnin estämiseksi, nettisivujen
perustamista ja iltamia.
2.4. Suunniteltiin tulevaa toimintaa.
3.5. pidetyssä kokouksessa käsiteltiin kaupunkisuunnittelukeskuksen hallitukselle toimittamaa
lahjakirjaluonnosta sekä luonnosta maanvuokrasopimuksesta.
31.5. Luonnosteltiin tilojen vuokrakäytäntöjä.
29.8. Keskusteltiin käytännön järjestelyistä ja kiinteistön hoidosta.
11.10. Suunniteltiin Hongiston Halloweenia.
12.11. Kylän pikkujoulujen suunnittelua
HONGISTON KOULU
Puheenjohtaja lähetti tammikuussa kyläyhdistyksen esityksen tekniseen lautakuntaan, jossa 24.1.
käsiteltiin kyläyhdistyksen vuoden mittaista vuokrasopimusta. Sopimukseen sisältyi velvollisuus
jättää koulusta ostotarjous marraskuun loppuun mennessä. Lautakunta ei hyväksynyt sopimusta
ja asia palautui virkamiesvalmisteluun.
Hongiston asian piti olla esillä teknisessä lautakunnassa 28.2, mutta asia vedettiin käsittelystä
puheenjohtajan lautakunnan jäsenille osoittaman sähköpostiviestin johdosta.
Hongiston koulun myynti oli esillä teknisessä lautakunnassa 20.3. Lautakunta äänesti myynnin
puolesta. Asia siirtyi kaupunginhallituksen päätettäväksi.

25.3. Hallitus päätti puhelinneuvottelussa allekirjoittaa Hongiston koulun suojeluhakemuksen,
joka toimitettiin perille maanantaiaamuna 26.3. Ilmoitus tästä toimitettiin kaupunginhallitukselle
samana päivänä.
26.3. Hongiston alueen kyläyhdistys ry luovutti 436 henkilön allekirjoittaman adressin
Hongiston koulun puolesta kaupunginhallituksen edustajille Jari Väreelle ja Matti Pajuojalle.
Samassa tilaisuudessa keskusteltiin suojeluhakemuksen merkityksestä asian käsittelyyn.
Kokouksessaan samana päivänä kaupunginhallitushallitus päätti yksimielisesti
päätösehdotuksesta poiketen, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.
4.4. kyläyhdistyksen edustajat osallistuivat palaveriin Raija Rönkä-Niemisen ja Jorma Kaasisen
kanssa Hongiston koulun lahjoittamiseksi kyläyhdistykselle.
4.5. palaverissa Monkolassa puheenjohtaja ja sihteeri kommentoivat maanvuokrasopimus- ja
lahjakirjaluonnoksia kaupunkisuunnittelukeskuksen edustajille.
23.5. Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi maanvuokrasopimuksen ja koulun lahjoittamisen.
28.6. Lahjakirjaa ja maanvuokrasopimusta olivat allekirjoittamassa kyläyhdistyksen puolesta
puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaupungin puolesta kaupunkisuunnittelukeskuksen
hallintopäällikkö Raija Rönkä-Nieminen ja kaupungingeodeetti Ari Piirainen. Lahjakirjalla
Lohjan kaupunki luovutti Hongiston alueen kyläyhdistykselle entisen koulurakennuksen.
Maanvuokrasopimus kirjoitettiin ajalle 1.7.2012–30.6.2037 vuokran hintana 100€ koko ajalta.
Hongiston koulun lukot uusittiin kaupungin toimesta.
3.9. koululla suoritettiin nuohous vuosikymmenten tauon jälkeen. Kaksi uunia saatiin jälleen
toimintakuntoon.
TAPAHTUMAT JA TOIMINTA
Hongiston laskiaisrieha järjestettiin sunnuntaina 19.2. Sakeasta lumipyrystä huolimatta
osallistujia oli noin 100 henkilöä. Ohjelmassa oli pulkkamäki, talutusratsastusta, lumirakentelua,
ohjattuja talvileikkejä, makkaranpaistoa ja kuumaa mehua. Länsi-Uusimaa -lehti uutisoi
tapahtumasta isossa jutussa.
Lohjan Kylät ry piti kevätkokouksensa Hongiston koululla 17.4.
Pihan siivoustalkoot järjestettiin 6.5. Hongiston Tarmo ry vastasi lentopallokentän
kunnostuksesta ja kyläyhdistys pihan muusta siistimisestä.
12.5. järjestettiin HoTa:n ja kyläyhdistyksen yhteinen Kevättempaus. Hyytävästä ilmasta
huolimatta mukana oli noin 50 henkeä. Ohjelmassa oli leikkimielistä kisailua, toiminnallisia
tehtäviä koulun ympäristössä, talutusratsastusta, kasvomaalauksia, makkaranpaistoa ja
kyläyhdistyksen buffetti.
24.6. julkaistiin kyläyhdistyksen internet-sivut osoitteessa www.hongistonkoulu.net.
27.6. Kyläyhdistys järjesti yhteistyössä Lohjan Itäisen pienviljelijäyhdistyksen kanssa Iltamat
Kalliopirtillä 50-luvun tyyliin. Jälleen Länsi-Uusimaa oli paikalla ja saimme näkyvyyttä
lehdistössä.

30.6. Hongiston koululla järjestettiin kakkukahvitus kyläläisille koulun lahjoittamisen johdosta.
Heinäkuussa lohjalainen Studio Offline Productions kuvasi koululla elokuvaa ”This is my fight”.
Koulun vuokra-asuntoa kunnostettiin heinäkuussa maalaamalla seinät valkoisiksi ja uusimalla
porraskaiteet. Asunnossa pidettiin siivoustalkoot 26.7., ennen vuokralaisen saapumista.
Syystalkoita pidettiin 9.9. sekä 7.10. Ohjelmassa oli pusikon raivausta ja haravointia. Koulun
mäen metsikkö saatiin upeaan kuntoon.
Koululla järjestettiin ravintoneuvonnan kurssi syys–marraskuussa.
22.–24.10. Yle kuvasi Matti Ijäksen tv-elokuvaa Puolin ja toisin Lehmijärventiellä Hongistossa.
Hongiston koulu toimi elokuvaväen tukikohtana ja parkkialueena kuvausten aikana.
Hongiston Halloween –tapahtumat olivat 26.10. yläasteikäisille ja 27.10. lapsiperheille ja
lapsenmielisille. Molemmat tapahtumat keräsivät väkeä yli odotusten ja tunnelma oli vertaansa
vailla. Ohjelmassa oli hytisyttäviä leikkejä, tehtävärastit, hohtopingistä, noidan kuohuava keitos
ja kutkuttava buffetti. Kaikki pukeutuneet palkittiin.
Kylän väen perinteisiä pikkujouluja vietettiin Kalliopirtillä 14.12. Kyläyhdistys vastasi
järjestelyistä yhdessä Lohjan Itäisen pienviljelijäyhdistyksen kanssa. Väkeä oli hieman aiempia
vuosia vähemmän, noin 70 henkilöä. Ohjelmassa oli joulupuuro, esityksiä, yhteislaulua,
joulupukin vierailu, torttukahvit sekä arvontaa.
Kaikki Hongiston koululla toimineet vuokralaiset solmivat uudet sopimukset kyläyhdistyksen
kanssa.
- Maanantaisin HoTa ry järjestää naperojumppaa
- Tiistaisin kyläyhdistyksen sähly (alkoi syyskuussa)
- Keskiviikkoisin Hiiden Opiston jooga
- Torstaisin MLL:n perhekahvila sekä kyläläisten äijäjumppa ja Hiiden Opiston
kankaankudonta
Hongiston alueen kyläyhdistyksen kannatusmaksun maksaneita vuonna 2012 oli noin 80 taloutta.

