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Varapuheenjohtajana toimi Minna-Mari Roms, sihteerinä Johanna Kekki, rahastonhoitajana 
Anne Nurmesniemi, toiminnantarkastajana Anja Aaltonen ja varatoiminnantarkastajana Samuli 
Mäentaka.

KOKOUKSET

Hongiston alueen kyläyhdistys ry:n vuosikokous pidettiin 12.2.2013. Vieraana oli Lohjan kylät 
ry:n Sirkka-Liisa Sourama kertomassa uuden Lohjan lähidemokratiamallista.

Hallitus kokoontui 10 kertaa: 15.1. ja 4.2. (vuoden 2012 kokoonpanolla) sekä 
4.3., 15.4., 13.5., 8.7., 22.8., 12.9., 21.10. ja 11.11. (vuoden 2013 hallitus).

TAPAHTUMAT HONGISTON KOULULLA JA MUU TOIMINTA

Hongiston laskiainen 10.2. 
Tapahtumassa oli pulkkamäki, kisailua, lumiveistoksia, talutusratsastusta, makkaranpaistoa ja 
tarjolla lämmintä mehua. Jumppasalin kahviosta sai ostaa laskiaispullia kahvin, teen tai 
kaakaon kera. Osallistujia oli yli 100 henkilöä.

Pilates peruskurssi oli sunnuntaisin helmi-maaliskuussa

Bollywood tanssikurssi oli sunnuntaisin huhti-toukokuussa.

Kevättempaus ulkoilutapahtuma 5.5. yhdessä Hongiston Tarmon kanssa. 
Tapahtuma keräsi n. 60 osallistujaa ja kyläyhdistyksen buffetissa riitti asiakkaita.

Elokuvaesitys 17.5. 
Jumppasali muuttui katsomoksi, kun paikalle tuotiin valkokangas, äänentoisto viritettiin kuntoon 
ja tuolit laitettiin riveihin. Näytöksessä ennakkoesityksenä Matti Ijäksen TV-elokuva Puolin ja 
toisin, jota kuvattiin syksyllä 2012 mm. Lehmijärventiellä Hongiston koulun kohdassa. Paikalla 
oli YLE:n tuottaja Pekka Ruohoranta kertomassa elokuvasta ja reilut 30 katsojaa.

Takakonttikirppis 9.6. 
Ensimmäinen kirppis Hongistossa. Myyjiä oli 10. Väki viihtyi aurinkoisella koulun pihalla 
myyntikojuja kierrellen, jutustellen ja pihakahvilan leivonnaisia maistellen.
Lohjan seurakunnan nuotioilta 10.6. 
Paikalla oli 30 henkilöä sekä seurakunnan edustajat (pastori Penttinen+muusikot). Tapahtuma 
keräsi lapsiperheitä sekä vanhempaa väkeä. Laulettiin, leikittiin ja paistettiin makkaraa.



Retki Korkeasaareen 15.6.
Kyläyhdistys tarjosi alueen asukkaille edullisen bussikyydin Korkeasaareen. Retkeen osallistui 
29 matkustajaa+sylilapsia. Retki onnistui hyvin; yhdistys sai kiitosta siitä.

Avoin keskustelutilaisuus 5.8. 
Alkusysäys Hongiston alueen kyläsuunnitelman laatimiselle. Tilaisuudessa pohdittiin alueen 
vahvuuksia, heikkouksia, uhkia ja mahdollisuuksia ja kerrottiin kyläkyselystä. Paikalla oli 15 
henkilöä keskustelemassa ja visioimassa alueen tulevaisuutta.

Hongiston syysmarkkinat 14.9. 
Lähiseudun käsityöläisiä, yrittäjiä ja yhdistyksiä esittelemässä ja myymässä tuotteitaan. 
Tapahtumassa oli myös pihakirppis, suuren suosion saanut kahvila leivonnaisineen sekä 
talutusratsastusta. Myynti-/esittelypaikkoja oli 17 kpl. Sää oli lämmin ja kaunis. Väkeä oli 
liikkeellä mukavasti, paljon myös kyläyhdistyksen alueen ulkopuolelta. Markkinoilla julkaistiin 
Hongiston alueen kyläkysely.   

Koulumuistoja-ilta 29.10.
Hongiston alueen kyläyhdistys ry järjesti muisteluillan Hongiston koululla. Tilaisuuteen kutsuttiin 
Hongiston koulun entisiä oppilaita ja koulun vaiheissa muuten mukana olleita ihmisiä. Ilta 
onnistui hienosti. Paikalle saapui 22 Hongistossa kansakoulua käynyttä. Muistoja jaettiin 
hyvässä hengessä: jälleennäkeminen oli innostavaa ja keskustelu vilkasta. Kyläyhdistys tarjosi 
kahvia ja juustokakkua. 

Hongiston Halloween 1.–2.11.
Pe 1.11. yläkouluikäisten omat juhlat. Nuorisoa oli n. 20 henkilöä. Tapahtuma meni hyvin ja 
koulun somistus teeman mukaan oli onnistunut.
La 2.11. Koko perheen Halloween -tapahtuma. Ohjelmassa oli kutkuttava buffetti, leikkejä ja 
yllätyksiä. Paikalle saapui n. 40 lasta perheineen. Kaikki pukeutuneet palkittiin. 

Naistenilta 9.11. 
Paikalla oli vajaat 20 naista sekä kosmetologit ja alusvaate-esittelijä. Nautittiin hyvästä seurasta 
ja nyyttäripöydän herkuista.

Kyläsuunnitteluilta 19.11. 
Keskustelua ohjasi Läntistä lähidemokratiaa –hankkeen Jenna Oksanen. Paikalla oli 13 
kyläläistä Hongiston alueelta. Muodostettiin työryhmä kyläsuunnitelman työstämiseen.

Pilateskurssi alkoi joulukuussa Method Putkisto Pilates -ohjaajan johdolla torstaisin. 
 
Kylän väen puurojuhla Hongiston koululla 14.12. 
Ohjelmassa oli puuroa, yhteislaulua kitaran säestyksellä, Hongiston Tarmon kuntojaoston 
tervehdys ja palkintojen jako, piparia ja glögiä, arpajaiset sekä yllätysvieras Korvatunturilta. 
Lämminhenkisessä juhlassa osallistujia oli n. 50 henkilöä. Vuosikymmenten tauon jälkeen kylän
väen joulujuhlan paikkana taas Hongiston koulu!

 Koululla vietettiin vuoden aikana muutamat lasten syntymäpäiväjuhlat. Koulua käytettiin 
jonkin verran myös kokoustilana ja satunnaisten liikuntaryhmien harjoitustilana.

VIIKKOKALENTERI
- Maanantaisin HoTa ry:n naperojumppa (perheliikunta)
- Tiistaisin kyläyhdistyksen sähly (pienille koululaisille)
- Keskiviikkoisin Hiiden Opiston jooga
- Torstaisin MLL:n perhekahvila aamupäivällä, kyläläisten äijäjumppa ja Hiiden 

Opiston kankaankudonta illalla
- Perjantaisin HoTa:n urheilukerho (isommille koululaisille, uutta syksyllä 2013)



KYLÄSUUNNITTELU 
Kyläyhdistys lähti mukaan kyläsuunnitelman tekoon Lohjan kylät ry:n Läntistä lähidemokratiaa –
hankkeen innoittamana ja tukemana. Syksyllä toteutettiin kyläkysely, jolla kartoitettiin 
asukkaiden mielipiteitä ja toiveita kylän tulevaisuudesta. Kyläkysely jaettiin Hongiston alueen 
jokaiseen talouteen, yhteensä n. 500 postilaatikkoon. Kyselyyn vastattiin internetissä tai 
paperilomakkeella.

TIEDOTUS 
Tapahtumista tiedotettiin tienvarsimainoksilla, kyläyhdistyksen nettisivuilla ja facebookissa sekä 
paikallislehtien järjestöpalstalla tai Tapahtumat-palstalla. Toimintakalenteri oli näkyvillä 
Hongiston koulun eteisessä. Helmikuussa ja toukokuussa jaettiin kyläkirje postilaatikoihin. 
Syksyllä perustettiin uusi sähköpostiryhmä kyläyhdistyksen asioiden tiedottamiseen koko kylän 
väelle. Siihen kerätään vähitellen lisää sähköpostiosoitteita. Osoite on 
hongisto@intopalleron.net.

VARAINHANKINTA
Vuokratuloja saatiin koulun vuokra-asunnosta sekä yleisten tilojen käytöstä harrastus-, kokous- 
tai juhlatilana useilta toimijoilta. Monissa tapahtumissa oli yhdistyksen oma buffetti/kahvila. 
Laskiaistapahtumassa oli lipas vapaaehtoista makkaramaksua varten. Pieniä tuloja tuli myös 
talutusratsastuksesta ja syysmarkkinoilla paikkamaksuista. Yhdistys keräsi kannatusmaksuja 
alueen asukkailta (10€/talous). Hongiston alueen kyläyhdistyksen kannatusmaksun maksaneita 
vuonna 2013 oli 60 taloutta.

HONGISTON KOULU

Koululla pidettiin vuoden mittaan talkoita pihan kunnossapitämiseksi. Laskiaisen pulkkamäki 
tehtiin myös talkoovoimin. 

 Puutalkoot 10.3. Kaadettiin kaksi isoa koivua koulurakennuksen läheltä.
 Kevättalkoot 28.4. Siistittiin pihaa ja laadittiin suullisesti korjaussuunnitelmaa Hongiston 

koulusta. Kyläyhdistys tarjosi eväsmakkarat.
 Kenttäalueen kunnostustalkoot 22.5. Siistittiin ja raivattiin kenttää, joka on lähinnä koulua,

jotta se soveltuisi paremmin kaikenlaiseen pelailuun. 
 Koulun sisätilojen siivoustalkoot 17.8.
 Pihatalkoot 7.9. Siistittiin pihaa ja suunniteltiin syysmarkkinoita. 
 Pihatalkoot 16.11. Haravoitiin pihaa ja kannettiin polttopuita sisälle talven varalle.

 Koulun asunnon vuokralainen vaihtui syyskuussa.

 Yhdistykselle ei myönnetty avustusta rakennusperinnön hoitoon, joten koulun 
kunnostaminen sai vielä odottaa. Suunniteltiin ulkovuorauksen maalaamista.
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