HAAPAJÄRVEN KYLÄYHDISTYS ry.
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Toimintavuosi 01.01.2016 - 31.12. 2016
Vuoden 2016 johtokunta
puh.joht. Antti Saikko
Varapj. Esa Vilkko
Muut jäsenet

Reima Koivisto/ sihteeri/kiinteistö vastaava
Pirjo Junnikkala / rahastonhoitaja
Liisi Hyväri/ kiinteistö vastaava
Esa Hyväri, Pekka Leino, Mika Mikkonen, Armi Hanska, Mirja
Savolainen

Kylätaloa on käytetty vilkkaasti erilaisiin tilaisuuksiin:
SÄÄNNÖLLINEN TOIMINTA
Etelä-Karjalan kansalaisopisto järjestää kylätalolla maanantai-iltaisin klo 19.00-19.45 naisten
liikuntaa.
Tiistai-iltana kokoontuu klo 17.30 - 20.00 käsityöpaja, ja samaan aikaan seurakunnan
järjestämä kokkikurssi alakoulu ikäisille.
Seniorikerho kokoontuu keskiviikkoisin klo 13.00 päiväkahvien merkeissä.
Kerhossa käy Haapajärven, Kasukkalan, Kemppilän ja Hanhijärven kylän ikäihmisiä.
Kävijämäärä on 10 - 25 henkilöä. Saara Pulli on toiminut yhteyshenkilönä.
Kerhossa on ollut luennoitsijoita ja vetäjiä eri taholta: seurakunnasta, Eksotelta, Martta
piiriliitosta kuin yksityisiä henkilöitäkin.
Kerhossa juodaan päiväkahvit, jossa on vapaaehtoinen kahviraha.
Mallu - auto pysähtyi, joka toinen keskiviikko kylätalolla, joten pieniä sosiaali- ja
terveyshuollonpalvelujakin on saatu kylälle.
Äiti- ja lapsikerho, myöhemmin nimeltään perhekerho, on kokoontunut joka toinen tiistai klo
9.00-11.00 (12.00-14.00).
KYLÄTALO YHDISTYSTEN KOKOUSPITOPAIKKANA
Kokouksiaan ovat pitäneen kylätalolla Haapajärven osakaskunta, Jussilan yksityistien
tiekunta, Kyläyhdistyksen johtokunta ja Keskustapuolueen Haapajärven kyläosasto.
MUU TOIMINTA
Lappeenrannan kaupungin ympäristötoimi on PISARA-hankkeessa käsitellyt Haapajärven
nykytilaa ja sen kunnostustoimenpiteitä pitämällä kyläläisille avoimia asukasiltoja kylätalolla
2.2., 18.2., 4.4., 6.6. ja 25.10
Teatteri esityksiä on ollut 14.2. Omenatarhan teatteri ja 9.10. Kirjahylly, draamallinen
laulelmakonsertti.
Talviurheilupäivää vietettiin 21.2., osanottajia noin 30.
Tarja Pajari 16.3. järjesti askartelutuokion, jossa koristeltiin pääsiäismunia.

Talkoot 7.5., jossa laitettiin kesäkuntoon niin piha-alueita, kuin sisätilojakin, talkoissa
ruokailtiin ja juotiin talkookahvit. Osanottajia noin 15.
Kesäkuun alussa SPR:n Lappeenrannan osasto esitteli piristäjäpalvelua ja LPR:n
kulttuuritarjontaa kesällä 2016.
11.6. Osallistuttiin valtakunnalliseen ” avoimet ovet” tapahtumaan. Tapahtumassa meillä oli
näytteillä, kanoja, aaseja, kissoja, hevosia ja Paavo-poni Utista, kaloja ”akvaariossa” sekä
vanhoja traktoreita ym. menopelejä. Kilpailuna oli geokätköilyä ja lapsille aarteen etsintää.
Vierailevina tähtinä oli agility–esityksiä ja Vainikkalan VPK kahden paloauton voimalla.
Lisäksi oli musiikkiesityksiä, kuultiin mm Eelis Vuorelaa ja Satu Liukkoa. Buffetissa
tarjottiin ruokaa ja kahvia, myös saunomiseen oli mahdollisuus. Vierailijoita oli n. 100
henkeä.
Samassa tilaisuudessa palkittiin Haapajärven kyläyhdistys ry. vuoden Etelä-Karjalaisena
kylänä. Lahjataulun ja kunniakirjan luovuttivat Etelä-Karjalan kylät ry:n edustajat.
15.6. Oriflame-esittely.
29.7. Kyläyhdistyksen talkoolaisille järjestettiin saunailta, jossa tarjottiin myös pientä
purtavaa. Samalla muistettiin kylän pelimannimestaria, Eelis Vuorelaa. Osanottajia noin 20.
17.9. Kyläyhdistyksen naiset osallistui varojen hankintaan buffetin pidolla Karjala - Pullingin
mäkivetokisoissa Kasukkalan soramontulla.
27.11. Järjestettiin pikkujoulut, jossa tarjottiin joulupuuroa ja torttukahvit. Laulettiin
joululauluja ja kilpailtiin yhdessä. Perheen pienimmät oli huomioitu joulupaketein. Uusille
kylään muuttaneille lahjoitettiin katuharjat samalla toivottaen heidät tervetulleiksi kylälle.
30.11. Partylife- kynttiläkutsut.
2.12. Kyläyhdistyksen naiset osallistuivat varojen hankintaan tarjoamalla asiakkaille
kakkukahvit City Apteekin avajaisissa.
Kylätalon tiloja vuokrattiin syntymäpäiväjuhliin ym. tilaisuuksiin, myös saunalla oli
muutama vuokraus.
Kylätalon yläkerrassa on kuntosali, joka on vapaasti kyläyhdistyksen jäsenten käytettävissä.
TILOJEN KUNNOSSAPITO
Juha-Matti Kälviäinen on hoitanut piha-alueen lumityöt, samalla kun hän on käynyt
kiekkokaukalon lumityöt tekemässä.
Nurmikon ajosta huolehti Petteri Kälviäinen Juhani Junnikkalan ajettavalla
ruohonleikkurilla.
Sisätilojen siivoamisessa pyörii siivousrinki kyläosittain parin henkilön ryhmissä.
Muusta kiinteistön ja uimalan hoidosta ovat vastanneet Reima Koivisto, Esa Hyväri ja Liisi
Hyväri.

TALOUS
Suurin kuluerä, Lappeenrannan Energian sähkölasku on 3 928,04 euroa.
Lappeenrannan liikuntatoimi on maksanut 400,00 € uimalan siisteyden huolehtimisesta.
Kaupungin vuotuinen avustus kyläyhdistyksille on 500,00 €.
Kannatusmaksut tuottivat 2 225,00 €. Seniorikerhon tuotto 1040,21 €, muut tuotot kuten
arvat, buffetti ja kahvitustuotot kylätalolla ja sen ulkopuolella sekä talkoot ja lahjoitukset
yhteensä 3875,95 €. Vuokratulot kylätalosta olivat 2335,00 €.
Tilikausi oli 2749,40 ylijäämäinen ja pankkitilin saldo 31.12.2016 on 5754,68 € ja kassa 20,00
€.
Kyläyhdistyksen tiedotuskanavana toimivat kylän omat kotisivut. Osoite on
http://kylat.ekarjala.haapajarvi/. Kotisivuja hoitaa Tarja Pajari puh 0440 137 006 ja Tiina
Saarnia puh. 050 8068462. Lisäksi tiedotetaan kylätalon ilmoitustauluilla (sisä- ja ulkotaulut)
sekä tarvittaessa jaettuna kyläläisten omiin postilaatikkoihin.

Haapajärven kyläyhdistyksen johtokunta kiittää kaikkia talkoisiin ja muuhun
toimintaan osallistujia ja toivoo aktiivista osallistumista kylän toimintaan sekä
uusia ehdotuksia toiminnan kehittämiseen.

